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Introdução: O uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC) constitui 
ferramentas de crescente importância para a Odontologia, assim como em outras áreas 
da saúde, pois permitem o uso de novas mídias educacionais que proporcionam aos 
estudantes o exercício da capacidade de procurar e selecionar informações, aprender de 
forma independente e mais autonomamente, solucionar problemas. A inclusão das TIC 
nos currículos constitui uma forma de estimular, potencializar e aprimorar seu uso (1). 
Apesar do contínuo debate a respeito da eficácia das aplicações da aprendizagem 
virtual, a utilização das TIC acrescenta valor aos métodos tradicionais de ensino, 
constituindo-se como um complemento às abordagens tradicionais (2). Esta pesquisa foi 
conduzida com o objetivo de demonstrar a utilização das TIC como instrumento de 
apoio no processo de ensino-aprendizagem em Odontologia, na percepção de alunos de 
graduação em odontologia. 
Método: A utilização das TIC durante a formação acadêmica foi estudada através de 
uma pesquisa qualitativa, cujo processo investigativo ancorou-se na técnica do grupo 
focal (3; 4). E teve por objetivo conhecer as percepções dos alunos da 6ª fase do Curso de 
Graduação em Odontologia da UFSC, em relação ao uso destes instrumentos no 
processo de ensino-aprendizagem. As discussões foram conduzidas utilizando-se um 
roteiro semi-estruturado. A análise dos dados foi realizada seguindo os pressupostos da 
Análise de Conteúdo de Bardin (5). Os dados foram organizados e analisados com o 
auxílio do software NVivo 9.0®. O projeto referente a esta pesquisa foi submetido ao 
Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da UFSC, tendo sido aprovado 
(parecer nº: 2100/12). 
Resultados: Os resultados encontrados relacionavam-se à percepção dos alunos de 
graduação em Odontologia a respeito do uso das TIC na sua formação acadêmica. Os 
alunos evidenciaram as vantagens da utilização das TIC no ensino da odontologia. 
Segundo eles, estas seriam instrumentos fundamentais para o ensino, estando 
intimamente relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem, atuando como agentes 
facilitadores deste processo e aumentando a velocidade de transmissão das informações. 
Os alunos ainda consideraram as TIC presentes ao longo do curso de graduação, 
principalmente pelo fato de se considerarem uma geração de jovens que procuram 
pesquisar conteúdos utilizando estas ferramentas. Destaca-se o uso do computador 
como uma importante ferramenta de ensino, uma vez que, segundo os alunos, este é 
bastante utilizado (para pesquisas e trabalhos, para consultar livros e artigos científicos 
disponibilizados pelos professores, além da possibilidade de acesso ao ambiente virtual 
de aprendizagem (AVA) do Moodle®, contas pessoais de e-mails e redes sociais). Os 
achados coincidem com o relatado pela literatura científica que aponta o uso das TIC 
como um novo caminho às metodologias de ensino-aprendizagem, uma nova 
possibilidade à educação odontológica, sustentada na construção do conhecimento pelo 
aluno e no desenvolvimento de capacidades como inovação, criatividade, autonomia e 
comunicação (6; 7; 8). Segundo os alunos, essas ferramentas vêm sendo utilizadas durante 
o curso de graduação. Para eles, o AVA Moodle® seria a melhor alternativa para o 
envio de trabalhos, devido à facilidade de uso. Este AVA também é utilizado para a 
realização de avaliações. Os alunos relatam o uso de redes sociais como importante 
ferramenta de ensino-aprendizagem, para discussão de casos e dúvidas. Interessante o 
relato dos estudantes sobre a existência de grupos de estudos virtuais na rede social 
Facebook®, por meio da qual estudam coletivamente, trocam experiências, tiram 
dúvidas uns com os outros e compartilham materiais, principalmente antes de uma 
avaliação. Outro destaque dado pelos alunos foi ao website do Google® onde realizam 
inúmeras buscas relacionadas à Odontologia e sites de notícias por meio dos quais 
também encontram conteúdos da área. Fazem uso do e-mail pessoal e da turma com 



muita freqüência. Está claro na literatura que o uso das TIC constitui ferramenta de 
crescente importância não só para a Odontologia, mas para outras áreas de 
conhecimento. Estes instrumentos permitem o uso de novas mídias educacionais, além 
de proporcionar aos estudantes o exercício da capacidade de procurar e selecionar 
informações, aprender de forma independente e solucionar problemas. Os cursos de 
Odontologia devem contemplar em seu currículo atividades que envolvam o uso de 
TIC, para que futuramente não se acentuem as iniqüidades entre profissionais de 
diversos países, uma vez que atualmente, um fator crítico na utilização destas 
ferramentas é a grande variabilidade na competência de professores e alunos para o uso 
de computadores. Com a rápida evolução destas tecnologias, passou-se a ter acesso a 
informações instantâneas oriundas de qualquer parte do mundo, e isto se reflete de 
maneira marcante sobre o processo de ensino-aprendizagem (1). Os alunos relataram 
existirem alguns entraves na utilização das TIC durante o curso de graduação, 
principalmente com relação à disponibilização dos conteúdos pelos professores.  
Segundo o que foi relatado, os professores do curso argumentam que não podem 
disponibilizar casos clínicos no ambiente virtual de aprendizagem Moodle® por receio 
de que as fotos sejam “roubadas”. Fica claro o conflito gerado pelo desconhecimento 
em torno de questões referente a direitos autorais e propriedade intelectual. Esta 
discussão existe na literatura e traz esta questão como um problema inédito, inerente do 
uso de TIC e ainda não resolvido, de controle da propriedade artística, científica e 
literária, vivenciado em escala mundial (9). A utilização das TIC seria o caminho para 
alcançar uma meta importante para a educação odontológica: a capacidade de acessar, 
avaliar e aplicar novos conhecimentos em benefício dos pacientes, sendo necessário 
promover uma maior integração destas ferramentas no âmbito das atividades de ensino-
aprendizagem e de avaliação (8). O professor ainda precisa atentar para as condições em 
que se formam os novos profissionais, considerada a apropriação social das novas 
metodologias e tecnologias que possibilitem a aproximação entre indivíduos de várias 
culturas e conhecimentos em prol da melhoria da atenção a saúde e conseqüentemente 
de uma melhor aprendizagem no ensino superior (10). 
Considerações finais: Com este estudo pode-se perceber a importância e o potencial do 
uso das TIC como auxiliares na formação de alunos frente à necessidade de se 
adaptarem ao contexto atual de constantes avanços tecnológicos e rápida expansão dos 
conhecimentos científicos nesta área. Os resultados obtidos apontam para uma atitude 
positiva dos alunos de Odontologia em relação ao uso de TIC como instrumentos de 
ensino. Entretanto, para que essa nova prática de ensino em Odontologia seja 
construída, é necessário, principalmente, uma nova postura do professor, que deixa de 
ser apenas transmissor de informações e passa a ser mediador, um facilitador do 
processo de construção do conhecimento, capaz de desenvolver habilidades de se 
adaptar aos desafios cotidianos que a nova geração de alunos traz ao curso de graduação 
em Odontologia.  
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Abstract. This article intends to evaluate the performance of the Multimedia 
Labs in Ararangua Campus -  Federal University of Santa Catarina, 
UFSC, which goal is to build up contents and actions in order to create and 
implement media and academic support to limit the gap between the student 
and knowledge. Moreover, the tool will evaluate web radio and its use in e-
learning - EaD (Distance Education) as an important issue in teaching-
learning process, since the digital age has transformed the ways of human 
interaction, known as the greatest revolution in the means of production . 

Resumo. O presente artigo pretende avaliar a atuação do Laboratório de 
Multimídia do Campus Araranguá, da Universidade Federal de Santa 
Catarina, UFSC, cuja meta é o fomento de ações no intuito de criar e colocar 
em prática meios e suportes acadêmicos que possibilitem encurtar a distância 
entre o aluno e o conhecimento. Além disso, irá avaliar a ferramenta web 
rádio e sua utilização na educação à distância - EaD, qualificando-a como 
peça importante no processo ensino-aprendizagem, desde que a era digital 
transformou as formas de interação do ser humano avaliada como a maior 
revolução dos meios de produção na escalada da espécie humana, de forma 
mais natural do que as mudanças por que passou anteriormente.  

1. LabMídia: um desafio no mundo virtual 
  Os recursos das TICs, Tecnologias da Informação e Comunicação, são presentes na vida 
do cidadão, fato que não mais pode ser ignorado. Essa realidade evidencia que a 
transição em curso na direção de uma sociedade global da informação, aliada ao 
crescente aumento das redes de computadores e à explosão do uso da Internet, faz com 
que qualquer informação inserida na rede seja disponibilizada de imediato para um 
universo em expansão, evolução que Castells preconiza ao afirmar que “a realidade, 
como é vivida, sempre foi virtual, porque sempre foi percebida por intermédio de 
símbolos formadores da prática com algum sentido que escapa à rigorosa definição 
semântica” [Castells 2000:395].   

O Laboratório de Mídia e Conhecimento (LabMídia), do Campus Araranguá da 
Universidade Federal de Santa Catarina, foi estruturado com o intuito de promover 
ações relacionadas à produção de mídias necessárias para o aprimoramento das 
atividades acadêmicas daquele Campus buscando a utilização e aplicação de 
ferramentas de EaD ao laborar no sentido de formar acadêmicos capazes. O LabMídia, 



  

entre outras atividades, apoia a melhoria dos recursos pedagógicos das disciplinas de 
EaD presentes no currículo dos cursos de graduação do Campus e o resultado da 
implementação pode ser considerado alentador por permitir que se vislumbre uma cada 
vez maior interação entre as comunidades acadêmica e local, promovendo a 
solidificação da base estrutural fundamentada pela UFSC quando da instalação do 
Campus na região. 

2. Adaptando-se às mudanças 
Para compor o cenário atual importa avaliar que o principal desafio centra-se na seleção 
e processamento das informações. A nova ordem mundial incorpora o fenômeno da 
globalização definido, segundo [Giddens 1991:70], como uma intensificação das 
relações sociais em escala mundial, onde “a transformação local é tanto uma parte da 
globalização quanto a extensão lateral das conexões sociais através do tempo e espaço”. 
Deve-se ter presente que, com o advento das novas tecnologias, é presente o fato de que 
o fluxo mundial de informações ocorre de forma quase instantânea, onde o ambiente 
cibernético favorece o desenvolvimento da criatividade humana, além de que as TIC, 
cujas mídias digitais se observam cada vez mais interativas, podem alavancar enormes 
avanços para o cotidiano. 

A sociedade em rede, fenômeno vastamente estudado por Manuel Castells em 
sua trilogia "A Era da informação", avança neste milênio forjada sobre três processos 
independentes, a revolução da tecnologia da informação, a crise econômica do 
capitalismo e do estatismo e sua conseqüente reestruturação e o apogeu de movimentos 
sociais culturais, tais como o liberalismo, direitos humanos, feminismo e 
ambientalismo. Esses processos interagindo estão fazendo surgir uma nova estrutura 
social, "a sociedade em rede; uma nova economia, a economia informacional/global, e 
uma nova cultura, a cultura da virtualidade real" [Castells 1999:412].   

Assim, a partir da premissa de que cada vez mais a sociedade se constitui em 
rede [Castells 1999], avaliando o processo da revolução tecnológica é possível observar 
que estamos entrando na era da informação, onde o conhecimento será um bem mais 
importante que os meios de produção [Souza 2008]. 

Indiscutível o fato de que a internet, nesse contexto, configura-se como 
importante difusor da EaD dada sua diversidade de ferramentas de interação, seu baixo 
custo e popularização, fatores que, segundo [Bittencourt 1999], lhe confere vantagens na 
possibilidade do rompimento de barreiras geográficas de espaço e tempo além do 
compartilhamento de informações em tempo real. 

Essa realidade fundamenta a atuação do Laboratório de Mídia e Conhecimento - 
LabMídia, solidificada à medida que seus mantenedores têm em mente as múltiplas 
possibilidades educacionais à disposição com o agregar de ferramentas tecnológicas, 
fato que permitirá aos cursos terem nas suas disciplinas a distância a possibilidade de 
transmitir uniformidade no conteúdo repassado às pessoas envolvidas.   

3. EaD, um breve histórico 

A primeira notícia sobre Educação a Distância consta como sendo o anúncio de 
aulas por correspondência ministradas por Caleb Philips, publicado em 20 de março de 
1728, na Gazette de Boston, Estados Unidos [Nunes 2009]. No Brasil somente em 1923, 



  

por iniciativa da Rádio Roquete Pinto, é utilizada no ensino de cidadania aos ouvintes. 
A chegada do rádio e, posteriormente da televisão, provocou uma revolução nessa 
modalidade educacional e com a criação das TVs Educativas, em 1965, a televisão teria 
uma penetração maior na formação da sociedade brasileira. O avanço tecnológico das 
últimas décadas permitiu um novo impulso favorecendo o crescente aumento e a 
democratização do acesso à educação, aí computada a importância da atuação das 
Universidades após sua adesão ao processo educacional em questão.   

Além disso, é comum, em cursos a distância, o uso de um Ambiente Virtual de 
Aprendizagem – AVA, que consiste em uma opção de mídia utilizada para mediar o 
processo ensino-aprendizagem a distância, uma vez que esses ambientes  incorporam 
uma série de serviços  ou  ferramentas  que,  com  o  passar  do  tempo,  vão melhorando  
individualmente, desde que a sociedade da informação está se tornando uma sociedade 
do conhecimento. Uma sociedade assim estruturada necessita de educação superior 
disponível a qualquer pessoa, conscientes de que a base de hierarquia do ensino para o 
futuro será computadorizada [Tiffin e Rajasingham 2003]. 

3.1. A EaD na ótica do Laboratório de Mídia e Conhecimento 
A realidade da educação a distância, (EaD), tomando-se por base o intervalo entre os 
anos 2004 e 2006, quando passou das então 166 instituições credenciadas para 2255, um 
crescimento de 36%, e o número de alunos sofrendo um incremento de 150%, passando 
dos 309.957 para 778.458 [ABED 2007], permite confirmar seu crescimento  
vertiginoso, cujo avanço pode ser explicado, em parte, pelo não menos expressivo 
aumento no número de computadores no País. Segundo dados da Fundação Getúlio 
Vargas, no ano de 1988 havia um milhão de computadores, número que em 2012, 
deverá chegar a 98 milhões – um computador para cada dois brasileiros [FGV 2012]. 

Evidentemente isso não significa um acesso igualitário à informática para todos 
os brasileiros, contudo demonstra um crescimento exponencial da rede, sendo 
importante ter presentes os dados da Universidade Aberta do Brasil (UAB), projeto do 
Ministério da Educação para oferta de cursos de Graduação, Pós Graduação e de 
Extensão Universitária como forma de ampliar o número de vagas na educação superior. 
Segundo a Entidade, em 2007 foram aprovados e instalados 291 polos presenciais em 
diferentes municípios, em 2008 mais 271 e, em 2009, 193, sendo a meta da Instituição  
chegar ao final de 2013, com 1000 polos atendendo aproximadamente 800 alunos por 
unidade, resultando em 800.000 no total [UAB 2012]. 

Um elemento que deve ser incorporado ao compor o quadro de expansão dos 
cursos de EaD é o crescimento verificado pela Internet na última década, comprovando 
que a escola demonstra necessitar das novas tecnologias para cada vez mais falar a 
linguagem dos alunos. Com esse crescimento exponencial, cada vez mais a EaD 
incorpora o conceito de “educação em rede” [Gomes 2004] e com o surgimento das 
comunidades virtuais [Teixeira Filho 2002] que ampliam a dimensão das redes sociais e 
organizacionais [Castells 1999] e com a criação de inúmeras ferramentas de redes e 
mídias sociais e a ampliação da Web 2.0, amplia-se o potencial revolucionário da 
utilização das novas tecnologias na educação [Mattar e Valente 2008]. 

Dentro desta perspectiva importa avaliar as experiências que estão sendo 
desenvolvidas com o SLoodle , que tenta unir as experiências do Second Life com as 



  

possibilidades do ambiente virtual de aprendizagem de código aberto Moodle [Mattar e 
Valente 2008]. O desenvolvimento de ferramentas abertas, colaborativas e em rede 
(Wikis), utilizando as linguagens comunicacionais das redes sociais, notadamente em 
crescimento, e as novas tecnologias de realidade virtual e televisão e vídeo digital nos 
levarão a criação de experiências em ambientes de aprendizagem inovadores baseados 
no conceito de educação em rede, ou seja, uma educação a distância muito mais 
próxima e interativa.  

4. O Laboratório de Mídia e Conhecimento 
O laboratório de Mídia e Conhecimento do Campus Araranguá da Universidade Federal 
de Santa Catarina, estruturado no segundo semestre de 2010, surgiu para alicerçar ações 
de fomento à produção midiática do Campus, iniciando a partir do projeto Rádio Web 
UFSC – Araranguá, elemento de inclusão sócio-digital, pautado no fato de que o rádio é 
considerado, dada sua realidade, o veículo de comunicação de maior alcance para a 
disseminação do conhecimento. 

 Um contexto de maior abrangência definiu as ações do Laboratório a partir das 
linhas ditadas pelo projeto Recursos humanos para utilização das ferramentas de EaD 
do Laboratório de Mídia e Conhecimento do Campus Araranguá, com o objetivo de 
formar, apoiado pela alocação de bolsistas oriundos do Campus, acadêmicos capazes de 
utilizar equipamentos e ferramentas de mídias digitais. Os professores participantes 
desse projeto são responsáveis por disciplinas de EaD no campus, nos cursos de TIC - 
Tecnologias da Informação e Comunicação, Engenharia de Energia, Engenharia da 
Computação e Fisioterapia. O empenho alavancou a criação de um Grupo de Pesquisa 
em Mídia e Conhecimento, aprovado pelo CNPq servindo de apoio e subsidiando a 
melhoria dos recursos pedagógicos das disciplinas de EaD do campus, já presentes no 
currículo dos quatro cursos de graduação, em consonância com a política de EaD da 
UFSC. 

Os bolsistas auxiliam na construção e dinamização das aulas com recursos tais 
como videoaulas, entrevistas, produção de objetos virtuais de aprendizagem e 
dinamização do AVA, que segundo [Pereira 2007:4] são “mídias que utilizam o 
ciberespaço para veicular conteúdos e permitir interação entre os atores do processo 
educativo”. Além disso, divulgam peças de comunicação, educacionais e de marketing 
institucional da UFSC, em Araranguá e região, permitindo sua socialização com a 
comunidade além de inserir o Campus no projeto "UFSC sem papel". 

Atualmente o Laboratório agrega e dá apoio uma série de projetos, alguns 
ligados à cultura e tecnologia, dentre eles: o projeto Arte e Cultura no Entrelaçamento 
Tecnológico: Identificação e Divulgação do Artista Anônimo na Região da Amesc e 
Amrec; Cine Web Café: arte e cultura como diálogo entre ciência e ética; Criatividade 
Digital para a Inclusão Cultural; Digitalização do Acervo do Arquivo Histórico do 
Município de Araranguá; Programa de web rádio: “Papo Cultural”; Projeto Totem 
Digital; Vídeo Documentário: Boi-de-mamão e o projeto web rádio Arapontoufsc, 
estruturado a partir do fato de que o uso do rádio, em programas de educação a 
distância, já se constitui numa ação que remete à própria história da EaD no Brasil, onde 
o agregar dessa ferramenta interativa busca definir um novo estilo de pedagogia  
sustentado por uma modalidade comunicacional.  



  

A justificativa para a existência do LabMídia firma-se no fato de que privilegia a 
formação de acadêmicos preparando-os para utilização dos equipamentos e ferramentas 
de mídias digitais adquiridos para o Laboratório aprovados pelo projeto  FUNGRAD. 
Sua viabilidade conta com o apoio da equipe multidisciplinar com foco em EaD, mídia e 
conhecimento, composta de professores doutores do laboratório e dos grupos de 
pesquisa referidos anteriormente. 

5. A Importância da Web Rádio 
Segundo [Bianco 2006], a transformação mais radical desde a invenção do transistor e 
da frequência modulada é o rádio digital, oficialmente criado em 30 de março de 2010, 
que permite uma transmissão livre de interferências atmosféricas, sendo sua maior 
vantagem o fato de transmitir, simultaneamente, informações de dados e imagens para 
receptores de rádio com tela de cristal líquido.  

A educomunicação, termo surgido a partir da fusão entre comunicação e 
educação, permite que a relação entre comunicação e cidadania vá além da questão da 
liberdade de expressão, passando pela universalização do direito à comunicação [Soares 
2002].  

 Diante dessa forma de democratização do acesso ao ensino propiciado pelas 
novas tecnologias da informação e da comunicação, pode-se antever que proporcione a 
produção de conteúdos na busca pela melhor forma de conjugar a relação rádio, internet 
e educação. Até porque a utilização do rádio para educar está presente na história da 
radiodifusão brasileira desde a fundação das primeiras emissoras, e mesmo quando o 
rádio era apenas uma curiosidade já existia na mente do educador a idéia de utilizá-lo 
“pela cultura dos que vivem em nossa terra, para o progresso do Brasil” [Roquette-Pinto 
2003:12].  

 Veículo de comunicação de massas sofreu mudanças com o desenvolvimento da 
informática e da cibercultura, e para [Lévy 1999:118] "a interconexão e o dinamismo 
em tempo real das memórias on-line tornam novamente possível, para os parceiros da 
comunicação, compartilhar o mesmo contexto, o mesmo imenso hipertexto vivo", e a 
passagem para o meio digital e o disponibilizar de seus conteúdos na Internet tiveram 
grande importância para o surgimento desse formato que se caracteriza pela junção entre 
a radiodifusão e a internet, gerando a web rádio.  

5.1. O LabMídia e a Web Rádio  

A partir da expectativa em torno do que a web rádio poderá propiciar no sentido de 
promover mudanças no ensino tradicional aliando-se à EaD, deve-se ponderar o fato de 
que dentre todos os meios de comunicação e os novos recursos tecnológicos da 
informação e da comunicação, o rádio que, segundo [Brecht 1932], seria o mais 
fabuloso meio de comunicação imaginável na vida pública, um fantástico sistema de 
canalização e que, se além de emitir pudesse receber, se constituiria num valioso 
instrumento de intercâmbio, ainda é o meio de comunicação de massa presente na 
maioria residências, mesmo onde inexiste energia elétrica, além do fato de que ele 
aparenta ter resgatado e atualizado seu papel primordial junto a um público que almeja 
atendidas suas necessidades educacionais, além de seu aspecto mais positivo, a garantia 



  

da autonomia na realização das atividades, além de poder ouvi-las enquanto realiza 
outras tarefas.  

Além de sociabilizar conteúdos educacionais o Laboratório, com o auxílio das 
ferramentas adequadas, se constitui em um modelo de aprendizagem colaborativa que 
reconhece e valoriza os saberes escolares construídos com a participação de todos os 
envolvidos no processo educativo (professor, aluno, gestor e comunidade). Nesse 
contexto a web rádio apresenta-se como um veículo de informação e de expressão 
cultural e acadêmica, e uma ferramenta aberta, interativa e dinâmica. Além disso, para o 
aluno a estrutura contribui com seus estudos e sua formação, no entanto esses conceitos 
permanecem em constante análise pela equipe permitindo sua contínua adequação às 
novas realidades. 

      O Projeto Arapontoufsc configura-se uma tentativa de se fazer uma 
Comunicação que seja livre, dialógica, termo, segundo [Morin 2005], onde duas lógicas, 
dois princípios, estão unidos sem que a dualidade se perca nessa unidade, e não-
hierárquica, possibilitando que comunidades façam uso das tecnologias de baixo custo 
para a transformação da realidade social de seu meio. Ainda pertinente, o mesmo autor 
cita que a ciência progrediu porque há uma dialógica complexa permanente, 
complementar e antagonista, além do fato de que a dialógica comporta a idéia de que os 
antagonismos podem ser estimuladores e reguladores. 

Consciente dessa realidade o LabMídia avalia o uso da web rádio como um meio 
de difusão de informação e cultura, trazendo lazer e integração entre os acadêmicos 
além de um novo canal de divulgação das atividades sociais, culturais e científico-
acadêmicas desenvolvidas pela Universidade e pela comunidade do vale do Araranguá.  

O projeto de uma web rádio para o Campus, já consolidado, numa primeira fase 
contemplou a elaboração da programação e os testes iniciais para avaliar sua eficácia, 
providenciando sua operacionalização com a entrada no ar contendo, inicialmente, uma 
programação previamente estruturada e um conteúdo produzido exclusivamente para a 
internet.  

A partir de sua instalação, iniciando pela estrutura e montagem, a Arapontoufsc 
aprofundou sua base providenciando a criação e layout do blog oficial, logomarca, 
filmagem, edição e finalização de vídeos institucionais - disponíveis no Youtube -, 
criação, gravação, edição e montagem de vinhetas e a elaboração de uma programação 
voltada para o público interno e comunidade local. Assim, a Arapontoufsc, integrada ao 
LabMídia, serve de apoio à sensibilização e divulgação tanto dos recursos pedagógicos 
para a EaD, as notícias da UFSC e do campus além de levar cultura e entretenimento ao 
público externo e interno.  

A Arapontoufsc movimenta o principal eixo do Laboratório de Mídia e 
Conhecimento do Campus fomentando ações na direção da democratização da 
Comunicação, pautada numa programação fundamentada em projetos que possibilitem a 
integração da comunidade local como forma de unificar os discursos. 

6. Considerações finais 

A discussão do uso social das novas tecnologias parte do significado do termo 
tecnologia que, segundo [Castells 2000], é uma “relação estabelecida entre a mão-de-



  

obra e a matéria no processo de trabalho, sendo o grande agente transformador e 
principal fator responsável pela criação de novas linguagens. Para [Lévy 2000], essa 
interatividade não é absolutamente um conceito técnico e sim a conversação, a mais 
ampla e livre possível, entre os sujeitos.  

O uso das TICs é um desafio pelo fato de que adentramos nessas novas 
linguagens de comunicação, mas sem sermos por elas abafados e anulados [Preti 2000], 
e a partir do pressuposto de que uma das preocupações da educação seja a disseminação 
da informação, para que ocorra de forma clara e objetiva as mudanças velozes nas TICs, 
sobretudo aquelas vinculadas ao computador, influenciam no processo ensino-
aprendizagem de forma a ser impossível ignorar seus progressos e avanços. Nesse 
sentido o Laboratório desempenha seu papel seguindo a trilha aberta pela internet que, 
segundo [Teixeira Filho 2002], criou desde o início condições para a cooperação entre 
grupos acadêmicos, e esse fato tornou possível a grande e rápida difusão de sua 
tecnologia. 

 Apropriadamente [Gomes 2004] afirma que a rede de comunicações está em 
estreita relação com a expansão da energia e sua atuação baseia-se na busca pela 
harmonia entre natureza, homem e tecnologia, fato observado nas ações do Laboratório 
do Campus Araranguá no tocante à sua produção, onde é gerada essa harmonia que a 
autora sugere. Além disso, os recursos e ferramentas quando disponibilizados e 
utilizados corretamente permitem que os participantes promovam a interação, a 
colaboração e o suporte do processo ensino-aprendizagem, [Pereira 2007], motivo maior 
da presença do Campus, desde que, segundo [Rüdiger 2007], em pouco tempo não 
apenas um mundo próprio está sendo criado, mas também um campo de reflexão 
intelectual pujante que, para o autor, a cibercultura está num estágio em que o 
conhecimento especializado, graças à transformação dos computadores, se converte em 
plataforma ou fenômeno de costumes democrático.  

 A atuação do Laboratório reflete-se em ações cujo foco é o ensino 
semipresencial, tendo sempre presente o necessário agregar tecnológico, fator que atua 
no campo da inovação gerando os necessários desafios que o aluno do Campus absorve 
por meio das novas tecnologias de ensino e aprendizagem disponibilizadas nas 
disciplinas contempladas, pertencentes ao grupo de semipresenciais da Instituição. 

Assim, resta diagnosticar que a comunidade global, onde milhões de pessoas 
estão ligadas à Internet, prova que McLuhan, o profeta da globalização, estava certo ao 
afirmar que os avanços nas telecomunicações e a informatização transformariam o 
mundo numa “aldeia global”, globalização essa que, de acordo com [Bauman 1999:17], 
é “o destino irremediável do mundo, um processo irreversível, que nos afeta a todos na 
mesma medida e da mesma maneira”.  
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Abstract. We report here a process of research and development of the project 
‘Distance Teaching of Polish’ to meet requirement of the subject ‘Learning 
Projects’ of the newly created Polish Arts and Letters Course at the Federal 
University of Paraná, Brazil. Executed in six-month phases, both the study and 
its execution, when reaching their goals, have been bringing reflections and 
subsequent demand for new tasks necessary to complete the project’s final 
objective: a design of a Distance Teaching of Polish as a Foreign Language 
pilot course.  
Resumo. Relatamos aqui o processo de pesquisa e desenvolvimento do projeto 
O Ensino de Língua Polonesa a Distância, como requisito da disciplina 
Projetos de Aprendizagem do recém criado Curso de Letras Polonês da 
UFPR. Executados em fases/etapas semestrais, tanto o processo de pesquisa 
como o do desenvolvimento, ao cumprir seus objetivos, vem trazendo a 
reflexão e consequente demanda de novas tarefas necessárias para o alcance 
da meta final: um curso piloto de Polonês como Língua Estrangeira a 
distância. 

1. Problematização / Justificativa 
O Brasil possui o segundo maior grupo de descendentes de poloneses no mundo, fora da 
Polônia, estimado em 1% da população brasileira (quase 2 milhões de habitantes) e 
presente na maioria dos estados. No Paraná, esses descendentes se concentram em 
número maior de 1 milhão, o equivalente de 10% da população (Malczewski, 2007). 
Essa comunidade, dentre as diversas etnias radicadas no estado, é a mais numerosa e sua 
influência na formação cultural, no desenvolvimento econômico e urbano foi 
extremamente importante. Em Curitiba, estima-se que 20% da sua população, em torno 
de 350.000 pessoas, seja de origem polonesa, formando um dos principais núcleos 
mundiais de imigração polonesa (Zeglin, 2008).  

A partir de 1989, houve uma maior retomada de contatos com familiares e do 
estudo da língua polonesa, potencializada pela entrada da Polônia na União Européia 
em 2004. Atualmente, as relações entre o Brasil e a Polônia são vistas como uma 
oportunidade para o desenvolvimento de parcerias culturais e comerciais, nas quais a 
Polônia representaria uma porta de entrada de produtos brasileiros na Europa. A língua, 
porém, ainda representa uma das maiores barreiras para o avanço dessas relações.   

Desde 2009, o curso de Letras Polonês na Universidade Federal do Paraná, o 
único na América do Sul, espera oferecer, através da formação acadêmica, profissionais 
habilitados tanto para as demandas de cultura, educação como comércio. Considerando 
a necessidade de atendimento à população dispersa no interior do estado, ou mesmo do 
país, quer seja no resgate de sua identidade cultural, no uso da língua ou na capacitação 



  

de professores já atuantes nas comunidades, pensamos na Educação a Distância como 
um instrumento social eficaz de aproximação cultural e da atuação acadêmica.  

2. Objetivos e Metodologia 
O objetivo deste estudo é a pesquisa dos recursos e metodologias necessários para a 
criação de um curso de língua polonesa à distância. A execução deste estudo, dividido 
em etapas semestrais, envolve: pesquisas bibliográficas, impressas ou disponibilizadas 
através da internet; testes para a escolha dos recursos tecnológicos que serão utilizados 
como o Ambiente Virtual de Aprendizagem AVA; programas de compartilhamento de 
documentos, áudios e vídeos, e programas de autoria utilizados na construção de 
exercícios e atividades. O produto final deste trabalho deverá ser a confecção de um 
módulo piloto do curso de polonês, de nível básico, para a realização de testes de 
aplicação e avaliação de resultados. As análises desse processo serão utilizadas como 
subsídio para a elaboração do trabalho de conclusão do curso. 

3. Execução do Projeto  
Os três passos realizados foram: de pesquisa dos recursos tecnológicos disponíveis, de 
testes de aplicabilidade dos programas escolhidos e de planejamento pedagógico inicial.  

Na primeira fase, após a identificação dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem 
e programas de autoria disponíveis, escolheu-se como o AVA o Moodle  e o programa 
Hot Potatoes, como módulo complementar, para a elaboração dos exercícios e 
atividades.  

Tendo definidos os recursos tecnológicos, testou-se a sua aplicabilidade, através 
de um exercício prático, intitulado “Conhecendo o Moodle” (http://ead-
kurytyba.kinghost.net/paletras), no qual alunos e professores dos cursos de Polonês e 
Japonês puderam avaliar as possibilidades da sua utilização pedagógica, sempre tendo 
em mente os processos de ensino-aprendizagem de polonês como língua estrangeira.   

Por último, partiu-se para a definição do currículo a ser elaborado, buscando 
responder as seguintes indagações: o que, quando e como ensinar. Especificamente, 
precisamos saber: Quais são os conteúdos a ser trabalhados? Como esses conteúdos são 
estruturados nos livros didáticos e nos testes de proficiência para aprendizes de polonês 
como LE? Essas estruturas são válidas para o/a aprendiz brasileiro/a? Quais as 
estratégias pedagógicas a serem adotadas na elaboração do curso piloto, face aos 
questionamentos anteriores? As respostas levarão a elaboração do projeto didático 
pedagógico para a produção do curso piloto. 
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Abstract. Through a multiple case study, we have observed the teaching 
experiences of four Physical Education students of the Distance Education. 
Taking into account that in these cases the relationship with knowledge is 
conquered through mediation with the technologies, we chose to reflect about 
how the integration of these students in school culture happens. The lack of 
teaching experiences in physical education was the criteria for the inclusion of 
the study subjects. The data collection instruments were semi-structured 
interviews as well as lesson plans for training along with their respective 
reports. We highlight the teacher training as a fundamental experience among 
the first trainings of teachers. 

Resumo. Através de estudo de múltiplos casos, pesquisamos os relatos das 
experiências docentes no estágio supervisionado de quatro acadêmicos de um 
curso de licenciatura em educação física em EAD. Entendendo que nesta 
modalidade de educação a relação com o conhecimento ocorre, 
privilegiadamente, a partir da mediação das tecnologias digitais, optamos por 
refletir como se dá a inserção destes acadêmicos nas culturas escolares. O 
critério de inclusão dos sujeitos foi a ausência de experiências docentes no 
âmbito da educação física. Além na análise dos planos de aula e dos 
relatórios de estágio dos sujeitos, foram realizadas entrevistas semi-
estruturada. Destacamos o estágio como experiência fundamental na 
formação inicial de professores. 

1. Introdução 
O ponto de partida deste estudo surge do seguinte paradoxo: como ocorre a 

formação de professores de educação física, cuja identidade (ou especificidade) é 
socialmente reconhecida pelas práticas corporais (jogos, lutas, ginástica, dança e 
esporte), a partir da modalidade de Educação a Distância (EAD), já que esta possui a sua 
interação com o conhecimento mediada pelas tecnologias digitais? 

Neste sentido, compreendemos que o estágio supervisionado configura-se como 
um ponto convergente entre a cultura escolar (JULIA, 2001; CHERVEL, 1991; 
FORQUIN, 1992; PÉREZ GÓMES, 2001; VIÑAO FRAGO, 2002) e o conhecimento 



  

apreendido durante o curso, ou seja, este momento se destaca por ser a primeira 
oportunidade de experiência docente para os acadêmicos dos cursos de formação de 
professores de educação física a distância. 

No campo educacional, o cenário atual inclui o debate sobre as reformas que 
atravessam a Formação de Professores nos últimos anos. Uma delas implicou a 
publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 
Educação Básica (Resoluções CNE/CP 01 e 02-2002), provocando amplo debate em 
diversas áreas (e disciplinas escolares). Outro elemento que se desdobra a partir destas 
reformas à Educação a Distância (EAD) como uma modalidade educacional, na qual 
vamos observar um crescimento nos últimos anos no número de cursos ofertados 
regularmente na formação inicial e continuada de professores (GIOLO, 2008). 

Nesta pesquisa desenvolvida em nível de pós-graduação1, centramos nossas 
reflexões na formação de professores na EAD, mais especificamente no contato que 
acadêmicos possuem com a cultura escolar através do espaço ímpar que se constitui o 
momento do estágio supervisionado. Justificamos na medida em que entendemos que o 
professor ao adentrar na cultura escolar precisa estar preparado para pensar numa 
atuação transformadora, porém sem desconsiderar as produções culturais que a escola 
elabora. 

Delimitamos então como objetivo geral da pesquisa: compreender como os 
alunos-estagiários interpretam suas experiências docentes vivenciadas no estágio 
supervisionado, tendo em vista a formação acadêmica num curso oferecido na 
modalidade EAD. 

Este objetivo pretende contribuir para uma melhor compreensão dos cursos 
oferecidos na modalidade EAD, em especial as licenciaturas oferecidas por Instituições 
de Ensino Superior credenciadas pela Universidade Aberta do Brasil e os significados 
atribuídos pelos acadêmicos que provavelmente ingressarão na profissão docente, neste 
caso, na área de Educação Física Escolar. 

Das instituições que atualmente estão consorciadas junto a UAB, a Universidade 
de Brasília (UnB) se destaca pelo pioneirismo na formação de professores de Educação 
Física na modalidade EAD, contando atualmente com o funcionamento de sete polos de 
apoio presencial espalhados em quatro regiões do país2. Para este estudo, por 
conveniência, escolhemos o polo de apoio presencial da cidade de Piritiba/BA3. 
Tomando o contexto do estágio como locus de análise, caracterizamos a pesquisa como 
um estudo de múltiplos casos, observando quatro acadêmicos do curso sem experiências 
anteriores na educação física e, que realizaram a primeira etapa do estágio 
supervisionado no primeiro semestre de 2010. 

                                                 
1 Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEPSH) da Universidade Federal de 
Santa Catarina (Parecer n. 773/10, de 31/05/2010). 
2 Porto Nacional (TO); Barretos (SP); Coromandel (MG); Alto Paraíso (GO); Piritiba (BA); Santana do 
Ipanema (AL); e Duas Estradas (PB). 
3 Situado a aproximadamente 325 Km da capital Salvador, o município de Piritiba criou o Polo de Apoio 
Presencial a partir do edital 001/2005 MEC e o curso de Licenciatura em Educação Física foi iniciado em 
outubro de 2007. 



  

2. O curso de licenciatura em Educação Física da UnB/UAB 
O curso de formação de professores de educação física a distância é ofertado em 

07 (sete) municípios brasileiros4. O curso tem a duração de 08 (oito) semestres, 
perfazendo um total de 2.910 horas, integralizando o tempo mínimo de 04 (quatro) anos 
para a conclusão do curso. As delimitações curriculares estão divididas em: disciplinas 
acadêmicas, que perfazem 1.875 horas equivalente a 125 créditos; as práticas 
curriculares com 405 horas ou 27 créditos; as atividades de estágio supervisionado, 
com 420 horas ou 28 créditos; e as atividades complementares com 210 horas ou 14 
créditos. 

Encontros presenciais, seminários temáticos, estudos a distância e avaliações estão 
propostas na estrutura do curso. Os professores das disciplinas, por semestre, irão 
desenvolver temáticas a serem pesquisadas pelos alunos do curso para o 
aprofundamento dos conteúdos e a relação teoria e prática. O estudante realizará seus 
estudos através de leituras individuais e coletivas, participará de videoconferências, bem 
como realizará as atividades organizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
Os momentos presenciais contemplarão as avaliações, os estágios, apresentação de 
TCC’s e as atividades relacionadas a laboratórios de ensino. 

O Sistema de Comunicação se dá em dois níveis: um, que diz respeito ao sistema 
de acompanhamento ao estudante a distância: neste, existe uma estrutura que difere dos 
cursos presenciais e que engloba vários níveis, que são os acompanhamentos pelos: 
Professor-supervisor, Tutores a distância, Tutores presenciais, Supervisão do curso e 
Coordenador do polo. Estes atuam como mediadores entres os acadêmicos e a 
instituição de ensino e tem como função motivar os estudantes, esclarecer dúvidas, 
facilitar e reforçar a aprendizagem. O outro nível trata dos meios utilizados na tutoria, 
viabilizada pela internet, telefone, fax, correio, e-mail, fóruns, chats, o AVA Moodle5 e, 
possivelmente, videoconferências. 

Feito esta caracterização preliminar do curso em que a pesquisa foi realizada, 
situando como esta se incorpora aos cursos de formação de professores a distância no 
atual contexto, passamos a seguir a apresentar os sujeitos/casos que subsidiaram as 
reflexões na pesquisa. 

3. Apresentação e discussão dos registros do campo: os casos estudados 
Iza, Max, Karla e Andrea6 foram os sujeitos que estudamos com o objetivo de 

compreender os significados gerados a partir das suas experiências docentes no 
momento em que ocorreu a 1ª etapa do estágio supervisionado, realizado na educação 
infantil. Não é demais reiterar que os 04 (quatro) casos estudados tiveram como critério 
de inclusão o fato de, em depoimento preliminar, afirmarem não ter tido nenhuma 
experiência docente no âmbito da educação física anteriormente ao estágio 
supervisionado do curso de licenciatura em questão, o que aumenta a importância dos 

                                                 
4 Alto Paraíso de Goiás (GO), Barretos (SP), Coromandel (MG), Duas Estradas (PB), Piritiba (BA), Porto 
Nacional (TO) e Santana do Ipanema (AL). 
5 Disponibiliza fóruns, diálogos, testes, trabalhos, wikis (construção de textos de forma colaborativa), glossários, lições, books, 
inquéritos (instrumentos de consulta rápida), referendos, questionários e o material didático disponibilizado e organizado em 
unidades temáticas. 
6 Nomes fictícios. 



  

significados expressos pelos mesmos quanto à relevância do estágio em suas formações 
como professores. 

Na descrição feita caso-a-caso traçamos, num primeiro momento, aspectos da 
biografia deles, explorando suas experiências anteriores como alunos na disciplina 
escolar educação física e práticas corporais que fizeram/fazem parte das suas vidas, seja 
na educação básica (levando em consideração que isto é uma potencialidade na atuação 
no momento do estágio de cada um), seja fora da escola e também, explorando seu(s) 
motivo(s) de ingresso no curso oferecido em Piritiba/BA. 

Para a construção da segunda parte das descrições, focamos nossos esforços para 
observarmos a relação dos acadêmicos a partir do seu acesso ao curso e as atividades 
organizadas durante esta 1ª etapa do estágio com base nas entrevistas concedidas ao 
final do estágio, juntamente com o material construído por eles, como: os planos de 
aula, os relatos de intervenção, os relatórios de diagnóstico e de conclusão do estágio, 
bem como os ensaios que cada um deles elaborou como uma das etapas da disciplina. 

Com base nos planos de aula e seus relatos, descrevemos a experiência 
propriamente dita do estágio. Como possibilidade de maximização das atividades 
propostas durante a disciplina na plataforma Moodle, utilizamos os comentários 
postados nos Fóruns Temáticos e nos Fóruns de Relato de Atividades que era 
propiciado a cada semana, durante o período de estágio. 

Buscando uma coerência interna para a organização dos dados coletados, 
procuramos estabelecer, neste momento, uma discussão transversal à descrição dos 
casos com o intuito não de generalizar os casos, mas agrupar as características mais 
específicas entre os casos de maneira a constituir, como elemento base, o papel do 
estágio supervisionado a partir dos significados atribuídos pelos acadêmicos que fizeram 
parte do curso estudado. As imersões destes nas culturas escolares em que mantiveram 
laços próximos em suas primeiras experiências docentes, determinaram estas 
construções entre o espaço e tempo dos acadêmicos/estagiários. 

Extraídos a partir da análise empírica dos dados, dividimos a discussão em eixos 
temáticos. Primeiramente os esforços são traçados diante da biografias destes futuros 
professores em relação às suas experiências como alunos na educação básica; em 
seguida, esboçamos as possibilidades e limites em relação às habilidades técnicas 
requeridas no curso em questão; continuando, um elemento central de discussão é 
destacado por nós como um dos elementos centrais, qual seja, a experiência docente e a 
supervisão de estágio como fator preponderante do tornar-se professor. 

3.1. Biografias 
Pensando a partir das abordagens biográficas (BUENO, 2002) dos casos descritos 

nesta pesquisa, podemos inferir que: o curso de licenciatura é um espaço de 
ressignificação das suas trajetórias construídas ao longo da educação básica em contato 
direto com os conhecimentos pertinentes ao campo acadêmico em que estão situados 
(educação física). Esta reconfiguração é experimentada a partir do exercício docente, 
que tem na formação inicial de professores o espaço de organizações pertinentes ao 
tornar-se professor. Se, por um lado, as histórias de vida são importantes para que os 
sujeitos possam reelaborar os significados da prática docente, por outro, estes também 



  

serão importantes para planejar, desenvolver e avaliar as experiências no decorrer do 
curso de formação de professores. 

As leituras biográficas dos sujeitos desta pesquisa sugerem uma reflexão do “olhar 
sobre as experiências” (BUENO, 2002) como um importante alicerce na construção do 
“ser professor” nos cursos de formação inicial de professores, nesta pesquisa os de 
Educação Física, a partir da modalidade EAD. 

A partir das sensações que os sujeitos tinham ao lembrarem das aulas de educação 
física podemos destacar em pares, aspectos positivos e negativos7. Sob o ponto de vista 
positivo, Max relembrava com certo saudosismo por conta das suas medalhas 
conquistadas durante os jogos escolares, o que parece confirmar a tese de Kunz (1994)8 
de que vivências de sucesso no esporte na escola produzem atitudes positivas em 
relação à educação física. Karla também relembra com animação e se identifica como 
ativa nas aulas de educação física. Iza aponta aspectos positivos e negativos. Quando 
relembra das aulas ela recorda com felicidade os momentos divididos com seus colegas 
e amigos, porém em alguns momentos surge o medo de se machucar ou de provocar 
algum dano material na escola, como quebrar uma janela, por exemplo. Andrea 
demonstrou não ter boas recordações das aulas de educação física, porque se sentia 
decepcionada pela não continuidade das aulas de ginástica e pelo fato de se sentir 
cobrada constantemente em “jogar certo” nas atividades desenvolvidas posteriormente, 
o que acabou a desestimulando-a nas aulas de educação física. 

3.2. Habilidades técnicas requeridas no curso 
Neste segundo eixo de discussão abordamos as dificuldades e limites enfrentados 

pelos sujeitos-casos durante a realização do estágio supervisionado na contribuição das 
tecnologias digitais na formação docente na modalidade EAD. 

Um fator que deve ser levado em consideração entre os casos é que todos 
trabalham e procuram nos seus momentos do não-trabalho a sua formação docente em 
educação física. Iza é a única que não possui computador em casa e geralmente 
necessita do polo de apoio presencial para a realização das tarefas propostas pelo curso. 
Com exceção de Max, todos tinham dificuldades em interagir no ambiente virtual 
(inclusive de manuseio dos computadores), mesmo tendo ocorrido uma capacitação no 
início do curso sobre como utilizar a plataforma. 

Podemos destacar, por exemplo, o caso de Iza que, como não possui computador 
em sua residência, imprimia os textos para poder ler em casa e posteriormente executar 
as tarefas solicitadas pelo curso nas disciplinas, mas foi chamada a atenção pelo fato de 
ela não estar acessando e permanecendo “logada” à plataforma na freqüência e tempo 
desejados. 

Para Pucci (2008), a técnica deveria ser o “braço prolongado do homem” para 
realizar as suas tarefas cotidianas, situando inclusive que pensadores iluministas viam 

                                                 
7 Abordamos aqui estes aspectos de forma que essas sensações foram construídas sob o ponto de vista da 
experiência com a cultura de movimento. Se as experiências foram boas para os sujeitos, identifique-as 
como positivas; e, se as experiências não foram agradáveis para eles, identifiquei-as como negativas. 
8 Vale lembrar que, segundo o autor, promover vivências de insucesso ou fracasso no esporte no âmbito 
da educação física escolar configura-se como uma irresponsabilidade pedagógica (KUNZ, 1994). 



  

como algo que acabaria com a miséria, a ignorância e o exaustivo trabalho a que eram 
submetidos os seres humanos. Porém, a técnica, desde o seu surgimento, vai servir aos 
propósitos do capitalismo, dominando os seres humanos na obtenção de maiores lucros. 
Ainda enfatiza que isto se manifesta na atualidade com o intuito de realizar as ambições 
do capitalismo global. 

3.3. A experiência docente e a supervisão do estágio 
Diante da experiência docente que os sujeitos-casos relatam, há elementos que não 

podem ser descritos pelo fato de somente eles (sujeitos-casos) terem passado por tais, de 
certas situações terem ocorrido exclusivamente com eles e para eles e por vezes, fatos 
que os tocaram verdadeiramente durante o estágio supervisionado, evocando as palavras 
de Bondía (2002). Mesmo assim, no limite, cabem algumas reflexões sobre tais relatos. 

O primeiro elemento de destaque diante das experiências no estágio trata-se do 
planejamento dos acadêmicos para as intervenções. Parece não ter havido um 
planejamento maior para o programa de intervenção e a elaboração das aulas no estágio. 
A cada semana os planos de aula eram confeccionados, enviados aos tutores a distância, 
corrigidos e reenviados aos acadêmicos para fazerem adaptações quando necessário e, 
então, as aulas eram desenvolvidas. 

Outro aspecto importante refere-se à supervisão do estágio. Conforme o Projeto 
Político Pedagógico do curso de licenciatura em educação física a distância, a 
supervisão do estágio não fica claramente explícita de que forma deveria acontecer. De 
acordo com as entrevistas realizadas com os sujeitos-casos, com o coordenador do polo 
e o tutor presencial, a supervisão deu-se pelo professor regente de cada classe em que os 
acadêmicos fizeram suas intervenções. 

Nas entrevistas, ficou claro que o professor regente de classe somente assinaria a 
ficha de frequência do estagiário, o que ficaria de certa forma subentendido que este era 
o supervisor do estágio. Obviamente, controlar a freqüência do estagiário pode ser 
considerado uma ação meramente formal da supervisão. Nos documentos e entrevistas, 
não há elementos que possam informar quais eram os critérios de acompanhamento e 
avaliação (enfim, de supervisão) que competiam a estes supervisores. Além disso, por se 
tratar, esse primeiro estágio, de educação infantil, não havia nenhuma contribuição de 
professor de educação física; isto é, a especificidade da área do conhecimento (educação 
física) não foi efetivamente observada e analisada pela supervisão do estágio. 

4. Considerações Finais 
Diante do objetivo estabelecido, constatamos nesta pesquisa que o que prevalece 

na construção do tornar-se professor pelo estágio são as suas experiências de histórias de 
vida na disciplina escolar educação física, (na resolução de problemas, na postura com 
os alunos ou na forma como organizam didaticamente seus conteúdos), ainda que, ao 
mesmo tempo, tentem ressignificar suas experiências anteriores e exercitem a 
transposição didática dos conteúdos da formação acadêmica para a educação física na 
educação básica. 

A imersão dos acadêmicos, a partir do estágio supervisionado, nas culturas 
escolares em que realizaram suas intervenções pedagógicas nos evidenciou que este 
primeiro contato foi de incorporação do que já está/é estabelecido pela escola. Como 



  

exemplo disto, destacamos as interrupções das atividades planejadas por eles para 
adequarem-se às atividades da escola, como por exemplo, diante das datas 
comemorativas. Outra constatação decorre da observação de que, pelos relatos dos 
próprios estagiários, as suas práticas docentes eram realizadas de acordo com o que as 
crianças em muitas ocasiões solicitavam, denotando assim um entendimento das aulas 
de educação física como um tempo para recreação, em que os alunos tinham inclusive a 
possibilidade de sair da sala de aula. 

Embora não fosse do escopo da pesquisa discutir a temática das tecnologias na 
Educação (e na Educação Física), acreditamos que é preciso superar os discursos que 
recomendam a adoção das tecnologias digitais (elementos essenciais na formação de 
professores na modalidade EAD) somente como um instrumento ou mero recurso 
técnico. Para tanto, defendemos que a inserção das tecnologias na formação de 
professores, independente da modalidade educacional, precisa ocorrer numa perspectiva 
que as contemple de forma ampliada, para o que o conceito de Mídia-Educação 
(BELLONI, 2001; FANTIN, 2006), esteja contemplado em seus currículos e efetivados 
nas instituições de formação docente. 

Apesar de algumas limitações observadas diante das condições de execução e de 
supervisão do estágio supervisionado, os depoimentos dados por três dos quatro 
sujeitos-casos, que desejam se tornar professores de educação física escolar, indicam 
que as experiências docentes vividas por eles no estágio deixaram legados positivos, 
vindo a se constituir em um elemento significativo em sua formação acadêmica. Max, o 
único que não considerou o estágio dessa maneira, revelou também que não tem 
pretensão de se tornar professor de escola básica, apesar de estudante de licenciatura. 

Muitos são os desafios para os cursos de formação de professores a distância, 
principalmente por se tratar de uma nova modalidade educacional para o ensino 
superior. A proliferação do número de cursos nos últimos anos aumentou a necessidade 
de investigações para preservar uma formação de qualidade aos professores. Neste 
sentido, continuamos a assumir que o debate não deva ocorrer de forma polarizada (para 
não sermos “apocalípticos” ou “integrados”, na visão de Eco, 1993) entre educação 
presencial e a distância. Preferimos a idéia de uma constante tensão para que possamos 
compreender melhor este fenômeno e assim buscar contribuir de maneira significativa 
esta relação entre nós, seres humanos, e as potencialidades das tecnologias digitais em 
nosso cotidiano, neste caso, na formação qualificada de professores de educação física, 
em qualquer que seja a modalidade adotada. 

 
Referências 
 
BELLONI, M.L. (2001) “O que é mídia-educação”. Campinas: Autores Associados. 

BUENO, B. O. (2010) “O método autobiográfico e os estudos em histórias de vida de 
professores: a questão da subjetividade”. Educação e pesquisa. São Paulo, v. 28, n. 1, p. 
11-30, jan./jun. 

LARROSA BONDÍA, J. (2002) “Notas sobre a experiência e o saber de experiência”. 
Tradução de João Wanderley Geraldi. Revista Brasileira de Educação, n. 19, 
Jan/Fev/Mar/Abr. 



  

BRASIL, CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. (2002) “Resolução CNE/CP nº 
01” de 18 de fevereiro. 

BRASIL, CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Resolução CNE/CP nº 02 de 19 
de fevereiro de 2002. 

CHERVEL, A. (1991) “Historia e las disciplinas escolares: reflexiones sobre um campo 
de investigación”. Revista de Educación, Madri, n. 295, p. 59-111. 

FANTIN, M. (2006) “Mídia-educação: conceitos, experiências, diálogos Brasil-Itália”. 
Florianópolis: Cidade Futura. 

JULIA, D. (2001) “A cultura escolar como objeto histórico”. Revista brasileira de 
história da educação, n. 1, jan.-jun. 

KUNZ, E. (1994) “Transformação didática do esporte”. Ijuí: Unijuí. 

LITTO, F. M.; FORMIGA, M. (orgs.). (2009) “Educação a distância: o estado da arte”. 
São Paulo: Pearson Education do Brasil. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, INEP. (2008) “Censo da educação superior”. 

PUCCI, B. (2001) “Teoria Crítica e Educação: contribuições da teoria crítica para a 
formação do professor”. Espaço Pedagógico, v. 8, p. 13-30. 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO. (2009) “Curso de licenciatura em educação 
física UAB-UnB”. Brasília: Universidade de Brasília. 

SOMMER, L. H. (2010) “Formação inicial de professores a distância: questões e 
debate”. Em Aberto, Brasília, v. 23, n. 84, p. 33-45, nov. 

VIÑAO FRAGO, A. (2007) “Sistemas educativos, culturas escolares e reformas”. 
Lisboa: Edições Pedago. 



A EaD na formação permanente da Rede Municipal de Educação de 
Florianópolis 

 
Luciana Augusta Ribeiro do Prado  

Regina Bittencourt Souto1 
 

Esse texto tem como objetivo apresentar a política de formação na 
modalidade de Educação a Distância, implantada na Secretaria Municipal de 
Educação – de Florianópolis – SME em 2011.  

Neste propósito de integrar teoria educacional e prática profissional, 
tecnologias e educação digital, demandas educacionais e atualização temática, 
que a SME, através da Gerência de Formação Permanente/GEPE, proporciona 
cursos de formação permanente na modalidade de Educação a Distância – EaD, 
para todos os profissionais que atuam na Rede Municipal de Ensino de 
Florianópolis - RME.  

Os cursos ofertados têm como finalidade principal a valorização e a 
reorientação da ação educativa, contribuindo, dessa forma, para melhoria da 
qualidade no atendimento educacional prestado nas unidades educativas 
municipais. O direcionamento para os temas propostos partiu das necessidades e 
demandas educacionais levantadas pelas diretorias de ensino.  Desse modo, 
foram reconhecidas como temáticas integradoras nas políticas de Formação 
Permanente da SME.  

A partir dessa proposta foram implantados quatro cursos de 40 horas em 
2011: Educação integral; LIBRAS: língua, linguagem e comunicação; Gestão 
educacional e Diversidade e educação para as relações étnico-raciais, com 60 
vagas cada. Neste processo, foram inscritos 240 profissionais da RME. Ao iniciar 
os cursos, em agosto de 2011, 180 profissionais efetivaram as inscrições. Deste 
universo 62% eram profissionais que atuavam na Educação Infantil, 25% no 
Ensino Fundamental, 11% no Órgão Central da SME e 1% na EJA.  

Na pesquisa de avaliação2 realizada pelo GT EaD no final dos cursos, foi 
questionado se a proposta atendia as necessidades da RME e 69% dos cursistas 
afirmaram que sim, entretanto, 31% que atendia em parte.  

Uma das propostas da GEPE, para os cursos de formação permanente na 
EaD, é proporcionar que os conceitos (conteúdos) problematizados nos cursos, 
sejam transformados em conhecimento para contribuir na dinâmica do processo 
de ensino-aprendizagem, possibilitando, dessa forma, a reflexão da prática 
profissional.  Com relação a este direcionamento 82,3% dos cursistas 
responderam à pesquisa, afirmando que os temas e tópicos abordados na 
proposta curricular dos cursos foram úteis para uma ação na prática profissional. 

                                                 
1 Professoras efetivas na Rede Municipal, responsáveis pela implantação e coordenação da 
Modalidade de Educação a Distância na Gerencia de Formação Permanente da Secretaria 
Municipal de Educação de Florianópolis. Coordenadoras do Grupo de Trabalho – GT-
EaD/SME. 
2 Pesquisa realizada no final dos cursos. GT-EaD/SME, Florianópolis outubro/novembro de 
2011.  



Tendo em vista os resultados alcançados em 2011, no primeiro semestre 
de 2012 está sendo re-ofertado os quatro primeiros cursos.  Agora, com duas   
turmas e mais a implantação, no segundo semestre, de quatro novos cursos com 
uma turma cada: Educação, prevenção e sustentabilidade; Planejamento, registro 
e avaliação; Letramento no contexto educativo e Gestão e ética no serviço público. 

Os cursos são desenvolvidos na plataforma MOODLE em ambiente virtual 
de ensino e aprendizagem – AVEA.  Os cursistas acompanhados e orientados por 
professores articuladores e mediadores. O material didático inclui textos básicos, 
manual do cursista; guia que contém orientações para a navegação no sistema e 
livros com os conhecimentos específicos das unidades.  Durante o percurso 
formativo os cursistas produzem um plano de ação integradora, o qual possibilita 
uma reflexão da prática profissional, uma vez que inicia com uma problematização 
relacionada a uma questão vivenciada no ambiente de trabalho.  

A formação permanente nesta modalidade, na Rede Municipal de Ensino, 
favorece a ampliação de conhecimentos em uma determinada temática, a fim de 
contribuir para uma reflexão quanto à ação profissional com o objetivo de produzir 
um Plano de Ação, visando favorecer a aprendizagem dos profissionais.  Isto 
contribui para que estes servidores agreguem sentido à construção do seu 
conhecimento e, assim, possam estabelecer sua atualização e dinamizar sua 
prática profissional. 
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Resumo: Este artigo tem por objetivo trazer uma reflexão sobre o projeto 
de Capacitação de Recursos Humanos para uso das tecnologias da 
informação e comunicação (TICs) na UFRGS realizado no âmbito do 
sistema UAB. Neste sentido, abordamos a convergência entre ensino 
presencial e a distância e a utilização das TICs na educação relacionando-
as com aspectos relevantes nas ações de capacitação realizadas desde a 
implementação do projeto em 2011 até o presente momento. Como 
resultados parciais observamos a crescente oferta de ações de formação 
continuada para uso das TICs na Universidade, assim como a efetiva 
participação da comunidade acadêmica. 

Abstract: This article aims to bring a reflection on the project of 
Qualification of Human Resources for the use of information and 
communication technologies (ICTs) at UFRGS conducted within the UAB 
system. Therefore, we discuss the convergence between presential and 
distance education and use of ICTs in education relating them to relevant 
aspects of the capacitation actions undertaken since the implementation of 
the project in 2011 to the present. As preliminary results we observe the 
growing stock offering continuing education for use of ICT in the 
University, as well as the effective participation of the academic community. 

Introdução 

O avanço das novas tecnologias da informação e comunicação (TICs) no contexto dos 
sistemas educacionais de ensino superior determina uma crescente demanda por 
formação continuada das equipes de trabalho, tanto na modalidade de ensino presencial 
quanto na Educação a Distância (EAD). Com efeito, uma questão fundamental reside na 
capacidade de inovação nos conteúdos e nas metodologias educacionais, na tentativa de 
buscar soluções criativas para os problemas relacionados às novas formas de aprender. 

Uma experiência significativa a ser considerada no sentido de integrar os cursos 
presenciais e a distância diz respeito à oferta de disciplinas a distância nos cursos 



presenciais. Acerca disso, a Portaria do Ministério da Educação (MEC) nº 4.059, de 10 
de dezembro de 2004, define o conceito de modalidade semi-presencial como quaisquer 
atividades didáticas, módulos ou unidades de ensino-aprendizagem centrados na auto-
aprendizagem e com a mediação de recursos didáticos organizados em diferentes 
suportes de informação que utilizem tecnologias de comunicação remota. 

Nesse ínterim, o sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), política pública 
voltada 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, 
tem como um de seus objetivos a pesquisa em metodologias inovadoras de ensino 
superior apoiadas em TICs, bem como o desenvolvimento institucional para a 
modalidade de Educação a Distância (BRASIL, 2006). Em consonância a este objetivo 
a CAPES publicou em 2010 o Edital nº 15 visando apoiar propostas de IPES 
participantes do sistema em quatro linhas de financiamento: 1) Implementação de 
plataforma virtual de aprendizagem; 2) Oferta de disciplinas com uso de tecnologias de 
informação e comunicação para cursos de graduação presencial; 3) Produção de 
conteúdos educacionais e materiais didáticos baseado no uso de TICs; 4) Capacitação de 
recursos humanos no uso de TICs (BRASIL, 2010). 

 A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) integra o sistema UAB 
desde 2007 e por meio da Secretaria de Educação a Distância (SEAD) submeteu e teve 
aprovada nesse Edital uma proposta contendo quatro projetos, um em cada linha de 
financiamento. Os recursos destinaram-se ao pagamento de bolsas para professores e 
tutores, aquisição de equipamentos e materiais de consumo, assim como pagamentos de 
pessoas física e jurídica. Essa proposta contou com o trabalho de uma equipe gestora 
composta por nove professores e técnicos administrativos da Universidade e teve por 
objetivo incentivar a integração e a convergência entre as modalidades de educação 
presencial e a distância na UFRGS por meio do fomento ao uso de tecnologias de 
comunicação e informação nos cursos presenciais de graduação (UFRGS, 2010). 

Considerando o campo das políticas de fomento ao uso TICs no contexto da 
educação superior e a crescente demanda por capacitação de docentes, tutores e equipes 
de trabalho para o ensino presencial e para EAD, apresenta-se uma questão fundamental 
que direciona este trabalho: Em que medida as ações de capacitação para o uso das TICs 
fomentadas pelo sistema UAB relacionam-se com as práticas pedagógicas inovadoras 
no contexto da educação superior, presencial e a distância? 

O referencial teórico pautou-se em autores cujos estudos abordam as questões da 
EAD e das inovações tecnológicas nos métodos e processos educacionais, em 
documentos oficiais relacionados à EAD e ao sistema UAB (legislações, editais, 
regulamentações, projetos, entre outros), assim como na apreciação dos registros das 
ações de capacitação para EAD na UFRGS e de avaliações e relatos dos participantes.  



Nas próximas seções abordaremos algumas conceituações sobre a convergência 
do ensino presencial e a distância e a utilização das TICs na educação relacionando-as 
com aspectos relevantes no projeto Capacitação de Recursos Humanos da UFRGS 
procurando promover uma reflexão acerca do desenvolvimento das iniciativas de 
fomento do sistema UAB aos programas de capacitação em EAD e à utilização das 
TICs nos processos educativos. 

As denominações de presencial e a distância na educação 

Os conceitos e sentidos dessas palavras abordados até então, estão relacionadas com o 
contexto da educação escolar que se desenvolve por meio do ensino em instituições 
culturais, conforme descreve a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDBEN nº 9394) de 1996. Para tal, é fundamental distinguir que os conceitos de 
presença e distância possuem diversos significados na prática social e se alternam com 
frequência, seja física ou virtualmente, dependendo do valor que atribuímos a cada 
situação que o empregamos. 

Segundo García Aretio (2009) a Educação a Distância surgiu no século passado 
rompendo com os padrões da educação presencial e convivendo com ela. Com o 
desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação dentro do processo de 
globalização da economia, cultura e do conhecimento, de modo tal que a América 
Latina está imersa nessa nova concepção de sociedade. 

Autores como García Aretio (2001) e Moran (2009) entre outros nos alertam que 
os aspectos entre o ensino presencial, semipresencial e a distância estão a cada dia 
menos opostos e mais complementares.  Pois a diferença entre presencial e a distância 
muitas vezes é determinado pela quantidade de tecnologias interativas utilizadas. 

O ensino convencional é presencial, enquanto a Educação a Distância utiliza 
comunicação didática mediada. Moran (2009) explica que uma boa escola necessita de 
professores presenciais e virtuais, no qual todos possam aprender com os que estão 
perto e longe, conectados por áudio e imagem, em qualquer tempo e lugar e de forma 
colaborativa. Nesse sentido, Tavares (2000) adverte que não existe uma única forma de 
educação presencial, nem uma única forma de EAD e online. O que se pode comparar 
são as possibilidades e potencialidades de cada meio, as práticas mais comuns na sala de 
aula convencional e aquelas que vêm sendo utilizadas em cada tipo de curso online. 

Os professores passam a estimular a comunicação em rede, compartilhar 
informação e encorajar seus alunos a construir seu próprio conhecimento ao realizar 
atividades online. Conforme observado por Tavares (2000) mudou o foco para a 
disposição dos conteúdos didáticos, na medida em que o impacto da comunicação via 
computador se torna muito maior. 

Segundo Moran (2008) podemos definir a Educação a Distância como o 
processo de ensino-aprendizagem, mediado por tecnologias, no qual professores e 



alunos estão separados espacial e temporalmente. Já na Educação Virtual professores e 
alunos estão separados geograficamente, mas podem estar conectados, interligados por 
tecnologias, principalmente as telemáticas, como a Internet atuando ao mesmo tempo. 

Assim, a simples utilização de uma ferramenta virtual, ou ambiente virtual não 
implica em uma consequente melhora nos processos educacionais. O bom ensino 
(presencial ou a distância) continua dependendo de múltiplos fatores ligados a 
epistemologia do professor, ao seu comprometimento e responsabilidade nas relações 
didático-pedagógicas com seus alunos, à gestão consciente e eficiente de recursos, entre 
tantos outros.  

As TICs e a educação 

As (cada vez mais) novas tecnologias de informação e comunicação estão presentes no 
cotidiano da sociedade e a universidade, como parte integrante desta sociedade, deve 
gerir a utilização dessas inovações nos seus processos educacionais. O educando de hoje 
já não é o mesmo de décadas atrás, por isso o educador não pode ser o mesmo, nem 
tampouco as tecnologias de mediação pedagógica devem continuar inalteradas. Toda a 
forma de conduzir a educação deve acompanhar essas mudanças. 

Mill (2010) afirma que a relação entre as tecnologias e a construção do 
conhecimento pode ser percebida cotidianamente. Os objetos de aprendizagem, 
tradicionais ou digitais, são manipulados por crianças, adolescentes ou adultos como 
forma de estimular a evolução dos processos cognitivos. Nesse sentido, os processos 
tecnológicos em contínuo avanço permeiam todas as atividades sociais e econômicas na 
contemporaneidade, provocando na educação a necessidade de acompanhar essas 
inovações, visto que os futuros cidadãos já nascem imersos em um mundo digital.  

No entanto, entende-se que a cautela no uso dessas novas tecnologias é 
necessária, evitando assim implicações negativas que possam atrapalhar o processo de 
ensino e aprendizagem. Com efeito, qualquer processo de mudança educativa é lento e 
gradual e este, em especial, exige a criação de condições básicas de infraestrutura nas 
instituições, tais como equipamentos, suporte técnico e pedagógico, capacitações para 
uso das TICs, entre outras. 

Conforme Almeida (2003) pode-se usar uma tecnologia tanto na tentativa de 
simular a educação presencial com o uso de uma nova mídia como para criar novas 
possibilidades de aprendizagem por meio da exploração das características inerentes às 
tecnologias empregadas. Deste modo, um dos desafios dos educadores consiste na 
decisão de qual o tipo de mídia, ou ferramenta virtual é mais apropriado para o processo 
pedagógico em determinada situação de ensino e para cada grupo de alunos, com 
conhecimento das tecnologias e criatividade. 

Zanette et al. (2010) cita como exemplos de novas tecnologias utilizadas na 
educação a internet, os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs), os softwares e 



ferramentas de interação online e off-line, a Web 2.0, os sistemas de audioconferência, 
videoconferência e webconferência, as videoaulas, os conteúdos e objetos digitais de 
aprendizagem, as comunidades virtuais e redes sociais, as Lousas Digitais Interativas 
(LDI), dentre outros. 

Essas tecnologias, características principalmente da modalidade de Educação a 
Distância, começam a ser utilizadas também no ensino presencial como uma forma de 
romper com os limites de espaço e tempo da sala de aula. Os diálogos, as trocas de 
informações e experiências e as discussões de problemas e soluções por meio de um 
AVA, por exemplo, quando bem conduzidos e orientados, podem reconfigurar os 
tradicionais modos de produzir conhecimentos.  

Contudo, para que isso ocorra de fato se faz necessária a capacitação dos 
professores para o uso pedagógico dessas ferramentas, assim como a adaptação e 
instrumentalização dos alunos a esta nova realidade. Nesse sentido, Mill (2010) 
considera que os professores e tutores que atuam simultaneamente nas modalidades 
presencial e a distância passam por uma verdadeira formação em serviço, reaprendendo 
a prática docente enquanto educam.  

Uma das alternativas encontradas pelas instituições são os programas de 
capacitação para uso das TICs que almejam, entre outros objetivos, a familiarização 
com as tecnologias e suas aplicações pedagógicas e a reflexão sobre concepções e 
práticas na educação presencial e a distância. Estes programas incluem também as 
equipes técnicas, além dos professores e tutores, visando preparar toda a comunidade 
acadêmica para esses desafios que se intensificam nas instituições. 

As capacitações no âmbito da proposta de fomento ao uso das TICs do sistema 
UAB na UFRGS 

O projeto Capacitação de Recursos Humanos para uso das TICs na UFRGS, que 
integra a proposta institucional de fomento ao uso das TICs financiada pela CAPES em 
2010, faz parte do Programa Anual de Formação em Educação a Distância desenvolvido 
pela SEAD/UFRGS que atende a diversos projetos para capacitação de professores, 
técnicos administrativos, tutores, coordenadores de polo, monitores a distância e alunos. 

Considerando que a utilização das tecnologias da informação e comunicação nos 
processos educativos pode potencializar modificações substantivas nas relações aluno-
professor, aluno-aluno, aluno-turma, aluno-aprendizagem e aluno-conhecimento 
assumindo um significado bem mais abrangente do que mera ferramenta de ensino, o 
projeto de Capacitações para o uso das TICs apresentou duas áreas principais de ação: 
programa de formação de docentes e tutores para o uso dos AVAs e das TICs; e 
capacitação de técnicos administrativos para suporte nas unidades de ensino. A primeira 
almeja a familiarização com meios e tecnologias e sua aplicação pedagógica, a 
problematização de concepções e práticas de sobre a educação presencial e a distância, a 



promoção de interlocuções entre professores, tutores e alunos e a preparação de 
materiais e disciplinas com utilização das tecnologias da informação e comunicação. Já 
a segunda visa preparar a comunidade de técnicos administrativos da UFRGS para uma 
nova realidade que se coloca no âmbito institucional, com a presença cada vez mais 
intensa das TICs em cursos presenciais e a distância (UFRGS, 2010). 

A estrutura proposta para as capacitações nesse projeto consiste em seminários e 
oficinas tecnológicas e pedagógicas com carga horária variável, dependendo do tema a 
ser desenvolvido. Os seminários envolvem palestras sobre a Educação a Distância na 
UFRGS, diretrizes e políticas da UAB, conceituação e legislação sobre EAD e papéis e 
competências dos atores no sistema UAB. Já as oficinas são ofertadas em módulos com 
temas independentes e interligados, tais como: instrumentalização para uso dos AVAs 
Moodle, Navi e Rooda1; uso pedagógico do AVA Moodle em nível avançado; 
hipermídia; produção textual em EAD; ferramentas de produção e captação de vídeos; 
produção e utilização de objetos de aprendizagem; webconferência; gerenciamento de 
conteúdos em páginas web; e produção de vídeos educativos. O projeto propõe ainda a 
elaboração de materiais didáticos de suporte às capacitações nas áreas específicas de 
cada conteúdo a ser trabalhado, desenvolvidos por professores que atuam nas 
capacitações, impressos na forma de cadernos técnicos e mídias e entregues aos 
participantes das ações (UFRGS, 2010). 

O projeto obteve financiamento por meio do Edital CAPES 15/2010 para o 
pagamento de bolsas UAB para professores e tutores formadores, aquisição de materiais 
de consumo, assim como pagamentos de pessoas física e jurídica e suas atividades 
encontram-se em execução desde 2011. Desse modo, já podem ser observados alguns 
resultados com base nas ações realizadas, assim como podem ser apontados caminhos 
para reflexão e discussão sobre os avanços e desafios das capacitações para uso das 
TICs no ensino superior. 

Desde março de 2011, quando iniciou a execução das atividades, até abril de 2012 
somente nesse projeto foram realizadas 46 (quarenta e seis) ações de capacitação no 
formato de oficinas, seminários, cursos e minicursos totalizando 1.165 (um mil cento e 
sessenta e cinco) participantes, entre docentes, tutores, técnicos administrativos, 
coordenadores de polos e alunos de extensão, graduação e pós-graduação. Nesse 
sentido, podemos inferir que os objetivos do projeto, que ainda encontra-se em 
execução, estão sendo atingidos na medida em que grande parte da comunidade 
acadêmica está sendo sensibilizada para a importância da investigação e do 
desenvolvimento de formas diversificadas de utilização das TICs nos processos 
educacionais, promovendo reflexões e retomando discussões conceituais de ensino e 

                                                           
1 Ambientes Virtuais de Aprendizagem institucionalizados na UFRGS. Mais informações em 
www.ead.ufrgs.br. 



aprendizagem nos diferentes componentes das atividades educativas e com diferentes 
meios e tecnologias. 

Considerações finais 

A irremissível evolução das TICs e as práticas da EAD no contexto da educação 
superior definem uma crescente demanda por projetos e ações de capacitação para os 
profissionais envolvidos com esse nível de ensino. Com efeito, a tecnologia, entendida 
como meio de estruturar um processo comunicativo multidirecional e estimular a 
interação entre professores, tutores e alunos, é eficaz se usada adequadamente com base 
em uma proposta pedagógica que priorize o aprendizado dinâmico, ativo e colaborativo. 
Contudo, a esse modelo deve ser associada uma equipe de profissionais capacitados 
para o uso das TICs na educação, trabalhando de forma integrada e colaborativa. 

 As experiências da Secretaria de Educação a Distância da UFRGS com a 
execução do projeto de capacitação para uso das TICs no âmbito do sistema UAB têm 
oportunizado uma evolução nos métodos para o desenvolvimento de habilidades e 
competências de professores, tutores, alunos e equipes técnicas da Instituição, assim 
como na apropriação e familiarização das tecnologias da informação e comunicação e 
seus usos no contexto educacional. Desse modo, atuando como dinamizador da 
convergência entre o ensino presencial e a EAD. 

Nesse sentido, a UFRGS, considerando a importância dessas ações, propõe 
iniciativas que visam o desenvolvimento e o emprego das TICs nas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão a partir de recursos oriundos de financiamentos do sistema 
UAB, assim como com recursos de seu orçamento anual, garantindo assim, a 
continuidade da oferta de capacitações à comunidade acadêmica. 

Desse modo, em resposta à questão apresentada na introdução desse trabalho, 
esperamos ter contribuído com o debate e a reflexão sobre as capacitações para o uso 
das TICs na educação superior e a convergência da EAD com o ensino presencial, 
considerando de suma importância a realização de pesquisas e estudos mais 
aprofundados sobre os resultados das ações em processo no âmbito da UAB. Assim, 
será possível avaliar de que forma essas ações estão impactando no contexto acadêmico 
e social das universidades públicas brasileiras. 
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Abstract. 
 This article describes the methodology used in distance learning system applied 
in the Management of Rural CR Campeiro, software developed by the Laboratory of 
Geomatics Center of Rural Sciences – UFSM, where computing resources are made 
available to farmers, providing systems consisting of applications for the management 
area and also for agriculture courses training and education, wich are always designed 
according to the reality of Brazilian agribusiness. A proposal unprecedented access to 
these courses is done virtually on the process of distance learning allowing registered 
users to receive support from tutors and implement technological innovations in their 
land management projects. 
 
Resumo.  
 Este artigo descreve a metodologia utilizada no Sistema EaD aplicada na 
Gestão Rural do CR Campeiro, software desenvolvido pelo laboratório de Geomática 
do Centro de Ciências Rurais – UFSM  onde são disponibilizados recursos 
computacionais para produtores rurais, provendo sistemas constituídos de aplicativos 
para a área de gestão agropecuária e também para cursos de treinamento e 
capacitação, os quais sempre são projetados de acordo com a realidade do 
agronegócio brasileiro. Numa proposta inédita o acesso aos referidos cursos se faz 
virtualmente no processo de ensino à distância permitindo que usuários cadastrados 
recebam apoio dos tutores e apliquem as inovações tecnológicas nos seus projetos de 
gestão rural. 
 

1. Introdução 

 
 O Sistema CR Campeiro7 faz parte de um projeto de extensão rural da 
Universidade Federal de Santa Maria. A sigla CR significa Ciência Rural e o sistema 
tem por objetivo a disponibilização de recursos computacionais para produtores rurais, 
provendo sistemas constituídos de aplicativos para a área de gestão agropecuária e 
também para cursos de treinamento e capacitação, os quais sempre são projetados de 
acordo com a realidade do agronegócio brasileiro (BOEMO, 2011).   



  

 Ainda neste contexto, visa a prover ferramentas informatizadas a técnicos que 
estão atuando no planejamento, consultoria e assistência técnica ao meio rural, através 
de sistemas técnicos relativos a suas áreas de formação profissional. Todas as atividades 
relacionadas ao projeto desenvolveram-se na pesquisa, com a geração de algoritmos 
computacionais e em estudos de aplicabilidade e eficiência operacional, que se 
apresentam no formato de teses, dissertações e artigos publicados. 

 O CR Campeiro 7 possui um histórico de quinze anos de desenvolvimento e de 
contínuo aperfeiçoamento de funções e operações, sendo assim a base do projeto, 
aprovisionando uma estrutura de forma integrada à gestão administrativa.  

 

2. Ensino a Distância e o Sistema CR Campeiro7 
 A educação a distância foi um grande passo para a democratização do 
conhecimento intelectual, oportunizando o acesso ao ensino de forma mais fácil, 
democratizando o conhecimento e facilitando a aprendizagem ao utilizar atividades 
teóricas e práticas que possam ser realizadas a partir de orientações remotas. Para Pretty 
(1996), a educação nessa modalidade não é tradicional, mas típica da era industrial e 
tecnológica, cobrindo distintas formas de ensino-aprendizagem, dispondo de métodos, 
técnicas e recursos postos à disposição da sociedade. No ensino superior, de um modo 
geral, a oferta da educação a distância (EaD) atrela-se à necessidade de atender a 
demandas da sociedade, mais especificamente àquelas que dizem respeito ao mundo do 
trabalho, no sentido de concretizar, de modo rápido e flexível, a preparação de 
profissionais, seja em termos de formação inicial ou continuada (Brunner, 2004). 
  Ainda, Vieira (2010) diz que marcada pelas tecnologias digitais, a mudança da 
era industrial para a digital e o predomínio da cultura dos espaços plurais e virtuais, 
destaca  a importância do ensino superior à distância na formação de gestores públicos 
na sociedade do século XXI.  
 Com um crescimento extraordinário e acessado por milhares de usuários, o EaD 
é uma realidade que se faz presente em praticamente todas as instituições de ensino 
superior do país. Nesse contexto de ensino à distância, o projeto CR Campeiro, como 
um projeto de extensão da Universidade Federal de Santa Maria, incorporou alguns 
conceitos e  tem como principal objetivo o acesso irrestrito ao software desenvolvido e 
com possibilidades do usuário aplicar toda a tecnologia oferecida pelo sistema em um 
ambiente virtual, nos seus projetos e de acordo com sua disponibilidade de tempo. 
 

3. Organização Metodológica e Estruturação do EaD CR Campeiro 
 Seguindo a estrutura operacional do CR Campeiro, optou-se por manter suas 
características originais e adaptá-las ao ambiente virtual de educação – Moodle, mas de 
forma independente, com uso de servidor próprio, mantendo-se o ambiente direcionado 
ao contexto de ensino à distância sem, contudo, alterar a estrutura original do programa.  
Assim, o sistema permite o mesmo padrão de capacitação que pode acontecer no 
formato presencial também no virtual. A estruturação oferecida pelo sistema abrange 
tópicos diferentes que, numa sequência, permitem ao aluno/usuário, ter um 
entendimento claro e aplicado das etapas sugeridas no andamento das aulas, dentro de 
cada curso escolhido. 



  

 O desenvolvimento das aulas acontecem com o apoio de material instrucional 
referente ao treinamento à distância constando de cópia do Sistema CR Campeiro 7 com 
licenciamento integral, vídeo-aulas, materiais em  portable document format (pdf)., 
apresentações em power point (ppt) e exercícios variados que permitem a visualização 
do conteúdo tantas vezes quantas o usuário assim preferir, oportunizando a realização 
dos exercícios apoiados em material instrucional. Semanalmente são apresentadas 
vídeo-aulas sobre um tema previamente determinado, constituindo uma sequência 
lógica e organizada dos temas estudados. 

  Os cursos projetados para o ensino à distância têm uma carga horária de 120 
horas semanais em atividades tutoradas, distribuídas ao longo de 4 meses. Após a 
conclusão dos tópicos e com o desenvolvimento integral das tarefas previstas, o aluno 
terá direito a certificado de realização do referido curso na área abrangida. Destaca-se a 
importante figura dos tutores do Laboratório de Geomática do CCR/ UFSM, que 
mantêm o suporte aos usuários esclarecendo as dúvidas através de um fórum de 
discussões para apresentação de demandas e na forma de atendimento personalizado. 
Dessa forma, o ensino à distância caracteriza-se por um acompanhamento diuturno entre 
usuário/tutor com as dúvidas respondidas via Moodle ou email do sistema. Com a 
efetivação do EaD, o Sistema CR Campeiro destaca-se por ser utilizado no ensino como 
material didático de diversas disciplinas curriculares em áreas como agricultura de 
precisão, geoprocessamento, topografia e gestão rural. 

 

4. Sequência dos Tópicos no Sistema CR Campeiro 
 O Projeto CR Campeiro é estruturado sobre um sistema computacional integrado 
com diversas ferramentas de gestão e de análises técnicas, que irão auxiliar o aluno, o 
professor, o produtor rural, o profissional e a empresa no alcance de seus 
objetivos. Dentre os tópicos utilizados no ensino a distância destacam-se os listados a 
seguir.  
 
4.1 Administração Rural 
 É um sistema do CR Campeiro que proporciona a gestão financeira de 
propriedades rurais cadastradas e tem por objetivo o monitoramento de atividades 
econômicas da exploração rural, através do registro de despesas e receitas, indexadas 
em centros de custo, proporcionando a análise de fluxo de caixa e a emissão de 
relatórios gerenciais da atividade. A estrutura de gestão é vinculada ao diário de 
compras e ao diário de vendas, com controle da conta corrente em termos de 
movimentação da entrada e saída de recursos. Possibilita ainda o controle do estoque de 
produtos e a gestão do parque de máquinas da propriedade, o monitoramento das 
operações agrícolas, controle de abastecimentos e de manutenções e demais atividades 
relacionadas. 

4.2 Agricultura Familiar 
 O Sistema de Agricultura Familiar apresenta uma concepção de gestão das 
atividades desenvolvidas na pequena propriedade rural, designada de propriedade 
familiar, independente do tipo de exploração que é praticada na mesma. 

 Este aplicativo do CR Campeiro tem por objetivo ser utilizado por agentes de 
extensão rural, sejam de serviços públicos federais, estaduais ou municipais, ou mesmo 



  

particulares, que prestam assessoria técnica a esses estabelecimentos, pois as 
informações que podem ser obtidas pelo uso do Campeiro têm um emprego como 
subsídio técnico na elaboração de planos de gerenciamento e de sustentabilidade técnica 
e financeiras das propriedades assistidas. 

 O Sistema de Agricultura Familiar abrange duas situações: uma que é o 
planejamento de operações de atividades a serem desenvolvidas em um determinado 
período, e outro que é o monitoramento diário de todas as operações que são feitas na 
gestão da propriedade. Cada atividade rural é constituída por operações, e cada uma 
delas tem um determinado tempo para ser executada, com um determinado número de 
pessoas. Assim, com este registro sistemático, o sistema emite relatórios, planilhas e 
gráficos das atividades desenvolvidas. 

4.3 Agricultura de Precisão 
 O Sistema de Agricultura de Precisão do CR Campeiro é um aplicativo completo 
para a gestão de procedimentos que envolve o uso de geotecnologias como sistemas de 
posicionamento global (GPS – Global Positioning System) aplicadas no manejo de 
culturas agrícolas, seja em mapeamentos de fertilidade do solo, como produtividade 
agrícola e aplicação localizada de insumos. Assim, a utilização da tecnologia 
Agricultura de Precisão está diretamente relacionada ao manejo da variabilidade 
espacial e temporal de diversas variáveis de solo (composição química e composição 
física), de planta (cultivar, densidade de plantio, nutrientes absorvidos, ataque de ervas, 
fungos, insetos), clima (temperatura, umidade, luminosidade, vento) e externos (invasão 
de animais) que influenciam na produtividade de uma cultura, bem como os processos 
envolvidos na implantação, condução e colheita. Neste contexto, as rotinas existentes no 
programa executam procedimentos de estruturação de malhas de amostragem de solo e 
planta, interface com GPS, de geração de modelos matemáticos de fertilidade e de 
produtividade por métodos geoestatísticos, sendo que permitem ainda análises e 
interpretação destes modelos em um processo de gestão integrada que são expressos em 
mapas, relatórios e gráficos. 
 
4.4 Bovinocultura de Corte 
 A gestão técnica de atividades relacionadas à exploração pecuária nas 
propriedades administradas pelo Sistema Campeiro pode ser desenvolvida em três 
níveis distintos e não obrigatoriamente interligados: Nível de Rebanhos, Nível de Lotes 
e Nível Individual (Novilhos / Novilhas). Em nível de rebanho, é realizado o controle de 
compras e vendas de animais, com o registro destes animais por categoria, com o 
registro de produção de bezerros/terneiros e o registro de operações do manejo sanitário, 
possibilitando através de relatórios, a análise dinâmica da evolução e do controle do 
plantel. O nível de lote é um procedimento de gerenciamento técnico, para as mais 
diversas finalidades entre as quais engorda e coberturas. Essa estruturação pode ser para 
gestão de lotes de manejo, com o monitoramento em termos de manejo sanitário e 
nutricional, apresentando funções de rastreabilidade destes lotes. A gestão desenvolvida 
em nível individual de animal, seja fêmea ou macho, é a mais avançada e detalhada em 
termos de funções, e tem por objetivo, além do cadastro de identificação de cada animal 
do rebanho, a realização do monitoramento dos manejos nutricionais, sanitários e 
reprodutivos. 
 



  

 
4.5 Bovinocultura de Leite 
 A exploração de pecuária de leite no Sistema de Gestão Técnica Especializada 
abrange dois enfoques: Gestão do Rebanho Leiteiro e Acompanhamento de Produção e 
de Produtividade Animal. A gestão do Rebanho compreende todo o processo de 
controle e monitoramento de atividades relacionadas a Manejo Nutricional – 
Alimentação, Evolução de Peso; Manejo Reprodutivo – Coberturas, Partos, Desmamas 
e Secagens e Manejo Sanitário – Vacinações, Tratamentos. 

 Para cada manejo, estão disponíveis formulários de entrada de dados, relatórios 
e análises específicas como as de previsão de retorno ao cio, previsão de partos e de 
datas de secagem. Esses registros permitem análises temporais em forma de relatórios e 
a interação com os custos administrativos, possibilitando a obtenção dos custos de 
produção de leite e também da renda liquida da atividade. 
 
4.6 Gestão Técnica de Lavouras 
 Entre os sistemas de gestão de atividades desenvolvidas em propriedades rurais, 
a gestão técnica de lavouras é aplicada ao monitoramento dinâmico de ações exercidas 
na condução de lavouras agrícolas, desde a sua implantação em um determinado talhão, 
até o resultado final que é expresso pelos dados de rendimento da cultura (colheita). No 
Sistema de Administração Rural a gestão enfoca elementos financeiros envolvidos no 
fluxo de caixa, e principalmente o gerenciamento dos processos administrativos 
empregados. 
 
4.7 Geoprocessamento 
 
 O processamento informatizado de dados georreferenciados é empregado em 
várias funções do Sistema Campeiro, objetivando integrar no processo de gestão 
espacial ferramentas de geotecnologias aplicadas a bancos de dados espaciais, 
cartografia, geodésia, sensoriamento remoto, topografia e outros elementos 
relacionados. As principais funções são: Espacialização de Mapas, Shapes e Imagens 
Georreferenciadas, Georreferenciamento de Imagens Digitais, Criação e Edição de 
Bancos de Dados Geográficos, Operações com Imagens DTM: ASTER e SRTM, 
Operações de conversão e edição de Arquivos Shape, Sensoriamento Remoto — 
Interpretação de NDVI, Interface de Espacialização de Dados com Google Earth e 
GMAPS e Geoestatística. 
 
4.8 GPS (Sistemas de Posicionamento Global) 
 O CR Campeiro7 apresenta várias funções relacionadas ao emprego de 
aparelhos de Sistemas de Posicionamento Global, comumente denominados de GPS. 
Estas funções vão desde a conectividade online com o aparelho, através de recebimento 
em tempo real da posição rastreada com a leitura da sentença NMEA, e também 
operações de descarga de pontos e trilhas armazenados no interior do GPS, ou de carga 
destes elementos para o aparelho, para posterior navegação a campo. Na interface 
online, além do recebimento da posição em tempo real, a mesma pode ser salva em um 
arquivo texto, em forma de waypoints ou de trilhas, que posteriormente podem ser 
abertos, visualizados e editados em diversas operações do programa.  



  

 
4.9 Nutrição Animal 
 
 O Sistema Nutrição Animal tem por objetivo auxiliar na gestão de rebanhos de 
corte e leite, através do registro de alimentos, formulações de rações, cálculos de 
necessidades nutricionais para a produção e cálculos de capacidade de silos trincheira. 
O Registro de Alimentos consiste no cadastro de análise bromatológica de qualquer 
item nutricional que seja destinado à alimentação do rebanho, juntamente com o preço 
por Kg deste alimento, com o objetivo de cálculo de valores de rações e dietas 
estabelecidas. O Cálculo de Necessidades Nutricionais aplicado tanto para engorda de 
bovinos, como para a produção de leite estabelece a quantidade de nutrientes para um 
determinado ganho diário de peso, como também para a produção de determinada 
quantidade de leite. Além disso, permite simular dietas com os alimentos cadastrados 
para o atendimento das necessidades, bem como o custo destas dietas. 
  
4.10 Silvicultura  
 O Sistema de Silvicultura disponível no CR Campeiro tem por objetivos o 
Processamento de dados de Inventário Florestal de Florestas Plantadas e aplicação de 
Processos Estatísticos empregados no Manejo Florestal. O Processamento de Inventário 
Florestal consiste preliminarmente no cadastro de parcelas amostrais e dos registros de 
elementos dendrométricos de árvores destas parcelas amostrais, e após os cálculos de 
área basal, volume, distribuição de frequências e de volume por classes de diâmetro das 
parcelas e do conjunto do inventário, com análise estatística, gerando ainda modelos 
digitais de espacialização destes elementos na superfície do talhão considerado, de 
forma análoga aos procedimentos adotados na Agricultura de Precisão. 
 
4.11 Suinocultura  
 A exploração da Suinocultura no Sistema abrange os seguintes enfoques: 
Cadastro de Animais – UPL, Cadastro e Manejo de Lotes – Terminação/Nutrição, 
Manejo Reprodutivo – Produção – UPL, Custo de Produção de Leitões, Manejo 
Sanitário – UPL. A gestão do rebanho compreende todo o processo de controle e 
monitoramento de atividades relacionadas a atividades da suinocultura. 
 
4.12 Topografia 
 O Sistema de Topografia (TP0)  é um Sistema Especialista do CR Campeiro, de 
característica independente, isto é, não é vinculado ao processo de gestão, e se destina 
como uma ferramenta auxiliar ao usuário do programa, no que tange ao processamento 
de dados espaciais, oriundos dos mais diversos métodos de obtenção desses dados.  
Assim, seu objetivo principal é ser um sistema computacional para processamento de 
levantamentos topográficos, tanto planimétricos como altimétricos, de tal forma a 
proporcionar ao usuário total interatividade visual, de modo que o mesmo tenha nas 
funções do programa, soluções fáceis e eficientes no processamento de dados de campo. 

 

 

 



  

 

5. Conclusões 
 O Sistema CRCampeiro, que iniciou suas ações no sistema de Ensino a 
Distância, em maio de 2011, destaca-se como um importante gerador de informações 
técnicas de gestão rural e mantém em atividade  grupos de usuários do Sistema, 
aproximadamente mais de quinhentas pessoas oriundas de vários estados do Brasil e do 
exterior (Argentina, Paraguai, Uruguai  e Chile), além de estar em andamento a 4ª turma 
do EaD - Projeto Campeiro. 

  Com o apoio dessa sistemática, várias disciplinas em vigência no semestre atual 
na UFSM estão sendo oportunizadas aos alunos dos cursos de Engenharia Florestal, 
Geoprocessamento, Agronomia, como fonte de complementação e informações técnicas 
e didáticas. Sendo a Universidade o elemento fomentador do conhecimento para a 
formação de cidadãos críticos e capazes de produzir tecnologias e metodologias na 
conjuntura atual; acredita-se ser esse o caminho inovador e de agregação de valores 
técnicos e informações práticas e precisas. 
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Resumo: Este artigo enfoca o processo de produção de objetos virtuais de aprendizagem, 
considerando a perspectiva de trabalho entre o designer instrucional e o professor-autor. 
Atualmente tem-se muita demanda por apresentação do material didático em formatos de 
multimídias. O designer instrucional, por exigência de sua prática profissional já está 
familiarizado com apresentação de materiais didáticos multimídias, mesmo assim tem 
dificuldade de eleger as partes de conteúdo que devem ser ressaltadas sem o conhecimento 
especifico de tema de estudo. Assim surgem os mapas conceituais como auxilio para esta 
relação de trabalho entre designer instrucional e professor-autor na produção de objetos virtuais 
de aprendizagem. Apresenta-se como exemplo desta metodologia no projeto da UnA-
SUS/UFSC e as lições aprendidas na experiência vivenciada na interação da equipe 
multidisciplinar no processo de elaboração dos materiais didáticos. 

Palavras-chave: Mapas Conceituais. Design Instrucional. Objeto De Aprendizagem. 
Educação a Distância. 

 

Abstract: This article focuses on the production process of virtual learning objects, considering 
the prospect of labor between the instructional designer and teacher-author. Some current 
demands of distance education requires the presentation of educational materials with an 
emphasis on multimedia materials, specifically virtual learning objects. The instructional 
designer, a requirement of their professional practice are familiar with the new demands of 
multimedia presentation of didactic material, still has difficulty in choosing the pieces of 
content that should be highlighted without the knowledge of specific subject of study. In this 
dilemma arise concept maps as an aid to this working relationship between instructional 
design and teacher-author production of objects in virtual learning. It is presented as an 
example of this methodology in the ongoing project of UNA-SUS/UFSC and lessons learned 
from the experience of the interaction of the multidisciplinary team in the process of 
preparation of textbooks used for the Family Health Specialization 

Keywords: concept maps, instructional design, learning object, work methodology, 
distance education 

 



  

 

1. Introdução 

 Estudos mostram que o uso de ferramentas de tecnologia de informação e 
multimídia pode proporcionar progressos significativos no processo educacional. A 
busca por metodologias e tecnologias educacionais que permitam a evolução desse 
processo não para de crescer, dentre elas destacam-se os objetos virtuais de 
aprendizagem, que são recursos educacionais desenvolvidos a partir de objetivos 
pedagógicos com o intuito de mediar o processo de ensino–aprendizagem. 

 Esses objetos podem ser combinados de várias maneiras, permitindo compor 
unidades de aprendizagem capazes de promover estratégias diversificadas e adequadas 
às necessidades dos estudantes. No entanto, há uma grande dificuldade por parte dos 
educadores e designers instrucionais em incorporar esses recursos tecnológicos à prática 
pedagógica. Além disso, a forma de construir esses objetos ainda trás enormes desafios 
aos profissionais envolvidos na produção de material didático online. 

  A tecnologia denominada objetos de aprendizagem ainda encontra-se em fase 
experimental, o que torna importante a convergência de estudos de especialistas, 
visando à criação de novos conhecimentos que facilitem o seu uso e sua afirmação como 
meio para a produção de materiais didáticos de qualidade. 

 Segundo Novak (1998), os mapas conceituais são ferramentas gráficas utilizadas 
para organizar e representar o conhecimento. Trata-se de uma ferramenta que trabalha 
com conceitos que são encapsulados em círculos ou retângulos e relacionados por uma 
linha de conexão que interliga os conceitos, ou seja, que divide o conhecimento e as 
ideias complexas, transformando-os em conceitos simplificados, em uma hierarquia 
estrategicamente definida para implementar o processo de ensino–aprendizagem. 

 Esse enfoque permite que os conceitos simplificados sejam desenvolvidos como 
objetos de aprendizagem, ou seja, como componentes de um repositório que pode ser 
reutilizado e incentiva a interdisciplinaridade entre as disciplinas de cursos específicos. 

  A prática pedagógica e os procedimentos didáticos, organizados em torno da 
transformação de informações em conhecimento, mudam com o código digital. Na 
linguagem digital (tecnológica), as informações já não são armazenadas de forma linear. 
Para Lévy (1993), a linguagem digital interrompe o pensamento linear, contínuo e 
sequencial. 

 

2.  Demandas de material didático na EaD 

 

 Vive-se a transição da sociedade moderna para a sociedade do conhecimento, 
segundo Valente (1999), as mudanças são moleculares, nucleares, sem tempo para uma 
lenta maturação. A possibilidade de desenvolver objetos virtuais de aprendizagem que 
acompanhem essas mudanças pode ser um fator de competência relevante. 

 Promover uma forma atualizada de ensinar e aprender pode ser uma das funções 
dos objetos virtuais de aprendizagem, bem como uma estratégia didático-metodológica 



  

para potencializar o movimento autônomo e autorganizado, próximo do que preconiza 
Maturana e Varela (1997), no postulado da autopoiése. 

[...] um sistema vivo, como sistema autônomo está constantemente se 
autoproduzindo, autorregulando, e sempre mantendo interações com o 
meio, onde este apenas desencadeia no ser vivo mudanças 
determinadas em sua própria estrutura, e não por um agente externo. 

  

 Na EaD, o modo de comunicação muda, o meio passa a ser digital. Assim, os 
sujeitos inseridos nesse contexto, bem como a forma e o modo de ensinar–aprender 
mudam em seu processo fundamental. Lévy (2000) nos ajuda a compreender o 
complexo entorno humano potencializado pela tecnologia. Reforça a ideia da 
necessidade de trabalharmos na educação sem sectarismos e sem medo de nos 
envolvermos num processo mais abrangente no qual o todo seja levado em conta. 

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 idéias por meio das quais os 
objetos técnicos são concebidos e utilizados, nem dos humanos que os 
inventam, produzem e utilizam. (LÉVY, 2000, p.22) 

 

 Superar as barreiras que há entre o ensino–aprendizagem e sua potencialidade 
em ambientes mediados pela Tecnologia de Comunicação Digital (TCD) para a EaD, 
operando uma comunicação que seja síncrona ou assíncrona, pode ser um investimento 
importante para responder a uma demanda atual, construindo um outro projeto de 
formação humana. Hoje o profissional, para se manter no mercado de trabalho, além do 
diploma, precisa desenvolver a capacidade de estar sempre aprendendo. 

  Escolher a informação, diante da extensão das fontes de acesso e o 
aprofundamento de sua compreensão é uma das práticas escolares. Espera-se, dessa 
prática, a possibilidade de transformação de saberes em modos significativos de 
conhecimentos que possam ser integrados à vida e ao desenvolvimento de competências 
Moran (2002). 

 Repensar o processo de produção de material didático disponibilizados na 
educação a distância, implica também refletir sobre os bens materiais e os espaços 
imateriais, sobre conhecimentos tácitos e explícitos, sobre artefatos e metodologias, 
sobre agentes humanos e não humanos, cujo contributo na dinâmica da evolução da 
modalidade é um elemento estruturante, fundamental. 

  Os mapas conceituais organizam e representam o conhecimento, trabalham com 
conceitos que são encapsulados e relacionados por conexões entre os conceitos. 
Apresentam os conceitos dos mais gerais para os mais específicos hierarquicamente 
abaixo.  A criação dos mapas conceituais para o desenvolvimento de objetos de 
aprendizagem é mais bem desenvolvida pelo especialista ou pelo designer instrucional, 
em parceria com o especialista do conteúdo, que tem visão aprofundada em uma 
determinada área do conhecimento. O processo cognitivo do autor especilista não é 
transparente para o designer que recebe o texto pronto da disciplina, os mapas 



  

conceituais conseguem explanar este processo cognitivo, deixando explícitas as 
articulações conceituais que o autor fez ao organizar o conhecimento no texto linear 
entregue ao designer instrucional, além de representar e organizar a ação didática. 

 Segundo as “boas práticas” sugeridas por Novak e Canas (2008), o caminho para 
a criação de um bom mapa conceitual é relacionar inicialmente uma série de conceitos, 
cujo número depende do projeto: é mais ou menos acurado. 

 O mapa conceitual deve ser utilizado para planejar a efetivação dos currículos 
escolares, os autores citados orientam que se parta do corpo da disciplina (do mais 
geral), dividida em grandes temas (macroconceitos), que podem ser tratados como 
mapas individuais ou ramificações de um único mapa para as atividades (o mais 
simples). Quando esse mapa é utilizado no planejamento de objetos virtuais de 
aprendizagem, pressupõe-se maior eficácia desses objetos no processo de ensino–
aprendizagem. 

  

3. Especialização em Saúde da Família: o caso em estudo 

 O caso de estudo é o Curso de Especialização em Saúde da Família foi um 
trabalho conjunto entre Universidade Federal de Santa Catarina e a UnA-SUS1. Esta 
estratégia visou possibilitar uma resposta rápida e articulada das esferas federal, estadual 
e municipal do SUS à necessidade de formação e qualificação dos profissionais do SUS. 
O curso foi direcionado a médicos, cirurgiões-dentistas e enfermeiros, contratados pelos 
municípios e que atuam em equipes Saúde da Família, o curso tem por meta especializar 
52.000 profissionais no Brasil.  

O conteúdo programático teve por base a experiência adquirida na UFSC por meio 
de seu curso de especialização Multiprofissional Presencial em Saúde da Família 
oferecido pelo CCS/UFSC. Visou o desenvolvimento de tecnologias de processos e 
recursos didáticos virtuais para um Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem.  

O modelo de Design Instrucional adotado foi o fixo, conforme classificação de 
Filatro (2008), pois toda a produção de material ocorreu antes da execução do curso.  De 
acordo com o projeto a produção do material é condicionada por 4 parâmetros:  

 Menor granularidade possível dos ativos de aprendizagem.  
 O formato dos ativos será multimídia: texto, áudio, imagem e animações. 
 A composição dos ativos será orientada por arquitetura de metadados e 

respectivos padrões.  
 O conteúdo do material instrucional terá foco clínico perpassado por 

transversais de reforço dos conceitos de Equipe de Saúde da Família, 
inserção na Comunidade e utilização de ferramentas de TIC. 

Tendo um público-alvo de grande heterogeneidade optou-se por oferecer formatos 
opcionais e não complementares, ou seja, o conteúdo seria apresentado na integra na 

                                                 
1 Universidade Aberta do SUS - Trata-se de uma estratégia proposta pelo Ministério da Saúde do Brasil, 
em cooperação com a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas-OMS), para aprendizagem em rede no 
setor saúde. É um trabalho conjunto entre instituições acadêmicas e serviços de saúde. Essa estratégia visa 
possibilitar uma resposta rápida e articulada das esferas federal, estadual e municipal do SUS à 
necessidade de formação e qualificação dos profissionais do SUS. 



  

apostila (PDF) e também nos objetos de aprendizagem, assim os materiais possibilitam 
ao aluno escolher a melhor forma de estudar. Desta forma atingem-se todos os estilos de 
aprendizagem. 
 
3.1 O processo de trabalho da equipe multidisciplinar 

 

A equipe gestora do curso na UFSC, compostas por profissionais da área de 
medicina, enfermagem, odontologia e administração coordenava os 50 profissionais da 
área de saúde envolvidos na produção do material didático. Complementado esta equipe 
tem-se a equipe de cinema para a produção de vídeos, a equipe de informatas 
responsável pelas questões técnicas do moodle (TI) e a equipe de produção de material 
didático (designers instrucional, designers gráfico e webdesign), todos subordinados a 
equipe gestora do curso. 

Definiu-se que o processo seria o de orientação do autor pela equipe gestora e o 
conteúdo produzido seria primeiramente validado por esta comissão para posteriormente 
ser enviado para a equipe de designer. Após o trabalho de design instrucional, o texto 
voltaria para validação da equipe gestora. 

 

3.2 Detalhamento do processo de produção 

 

A maior dificuldade ocorria com relação aos objetos virtuais de aprendizagem 
devido à necessidade de o conteudista orientar o DI na seleção de conteúdos para 
contemplar nos objetos de aprendizagem multimídia foi problemática. Primeiro pela 
falta de familiarização deste profissional com os formatos proposto, depois por conta da 
linguagem técnica do profissional DI e por fim, pela comunicação ser basicamente 
virtual dificultando a percepção de expressões faciais de incompreensão.  

Veja a seguir o fluxograma do trabalho de produção de objetos citados no caso 
apresentado:  

Figura 1: Fluxograma do processo de produção 



  

 
   Fonte: da autora 

 Conforme apresentado na figura 1, o trabalho do designer instrucional inicia-se a 
partir do recebimento do conteúdo escrito do especialista da temática. Ao receber este 
conteúdo em texto é iniciada a análise do texto. Na segunda fase do trabalho é feita a 
adequação de linguagem e adequação do conteúdo a estrutura do projeto. A adequação 
de linguagem se preocupa em transformar a linguagem do texto o mais simples possível, 
tentando ligar ao contexto dos alunos, facilitando a leitura e a compreensão. A parte de 
adequação ao projeto cabe a verificação se a estrutura estabelecida está contemplada, 
como por exemplo, se tem uma apresentação dos conteúdos; se é motivador aos alunos; 
se apresenta os objetivos de aprendizagem; se tem a bibliografia utilizada e assim por 
diante, dependendo do que determina o projeto gráfico. 

 Quando se chega a uma versão final é encaminhada para uma revisão ortográfica. 
Finalizado a versão já revisada, o material segue para o designer gráfico que finalizará o 
material com a diagramação do conteúdo e padronização de projeto gráfico. 

 A partir da versão final do revisor ortográfico, o texto volta para o DI para uma 
segunda produção de materiais, que seria a parte de produção dos Objetos de 
Aprendizagem que comporão, junto com o texto, a hipermídia educacional da 
disciplina.  

  
O texto é a base para a construção dos Objetos de Aprendizagem. A partir das 

definições do projeto, o designer instrucional elege dentro do texto as partes para 
objetos de aprendizagem, ou seja, pequenas unidades de informação colocadas no 
formato digital, aproximando-se de “unidades atômica” que podem ser reutilizadas por 
meio de combinações diversas. Com os conceitos definidos na quantidade estipulada, o 
produz o roteiro (storyboard) para cada OA. A validação pelo conteudista só ocorre após 
a produção do objeto pelo designer gráfico e publicação no AVEA. E, aqui, aparecem os 
erros de comunicação, quando o conteudista visualizava o material produzido e não 
concordava com a apresentação dos conteúdos de tal forma. Por consequência, 
desencadeava retrabalho, muito retrabalho. 



  

 Na busca de uma solução para evitar o retrabalho, optou por apoiar esta 
comunicação com mapas conceituais. A escolha por MC e o software Cmaps se deu em 
razão desta ferramenta atender a necessidade de mapear conceito e articulações 
existentes entre conceitos, e o software o mais popular que permite o trabalho 
colaborativo on-line.  Assim, o designer instrucional elaborava um mapa conceitual, 
organizava estes conceitos de acordo com a quantidade de objetos que deveriam ser 
produzidos e apresentava ao conteudista juntamente com as explicações textuais. 
Percebeu-se que este processo o conteudista percebia com maior clareza as interligações 
imaginadas pelo designer instrucional e redirecionava, caso fosse necessário, antes do 
processo dar sequência.  

 Desta forma os OAs integravam-se aos conteúdos apresentados na apostila, aos 
materiais complementares e as atividades propostas aos alunos, articulando assim todos 
os elementos em uma hipermídia educacional disponível no AVEA. 

 

 

4. Considerações finais 
 

 A integração de Mapas Conceituais no processo de produção de objetos de 
Aprendizagem no projeto UnA-SUS foi aprovados por todos os envolvido. Percebeu-se 
muito rapidamente que esta metodologia que acabou com o grande volume de retrabalho 
que ocorria antes de adotar os mapas conceituais e o trabalho passou a transcorrer de 
forma mais fluida e resultando, supostamente, em objetos de aprendizagem mais 
eficazes para a aprendizagem dos estudantes.  

 Afinal, cabe a toda equipe multidisciplinar envolvida na produção do material 
didático, a responsabilidade de desenvolver materiais, cuja instrução seja eficiente e que 
trabalhe em harmonia com o processo de aprendizagem humana. 

 A experiência apresentada busca evidenciar que os processos de produção de 
materiais didáticos e a interação dos diversos profissionais envolvidos alteram-se na 
medida em que se alteram as exigências da Educação a Distância. Que em educação 
temos sempre que inovar, buscando alternativas que permitam maior interação entre os 
produtores do conhecimento, desenvolvendo matériais didáticos eficazes que estimulam 
a aprendizagem significativa. 
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Abstract: Organizations have a new methodology on Distance Education that 
offers their employees an adequate training to enable them to develop their 
activities and to allow greater advantage of resources within the organization. 
Accordingly, a research was made on Alfa Group about which characteristics 
of a Distance Education course are necessary to answer the management 
framework’s  demands for such organization. t As to support this study, a 
search was made in  a variety of documents, books and the internet. Next, both 
a manager and a project leader were interviewed A questionnaire followed in 
order to survey the student profile. 

Resumo: As organizações têm no Ensino a Distância (EaD) uma nova 
metodologia para oferecer aos seus funcionários uma formação adequada 
para que esses possam desenvolver suas atividades e possibilitar um maior 
proveito dos recursos dentro da organização. Nesse sentido, buscou-se no 
Grupo Alfa quais características um curso de Educação a Distância deve ter 
para atender às necessidades do quadro gerencial dessa organização. Para 
dar subsídios ao presente estudo, buscou-se embasamento na literatura 
disponível em livros e artigos da internet. Além disso, foi feita uma entrevista 
com uma gerente administrativa e um líder de projeto. Por fim, foi aplicado 
um questionário, para fazer um levantamento do perfil do aluno. 

1. Introdução 
O quadro gerencial caracteristicamente sobrecarregado de tarefas vê no Ensino a 
Distância (EaD) a capacitação flexível em ambiente rico de recursos multimídia, com 
conteúdo dirigido, ainda que intuitivo. As empresas veem a redução de custos com a 
diminuição do quadro dedicado aos treinamentos e mesmo a redução dos deslocamentos 
de participantes, especialmente relevante em estruturas geograficamente dispersas.   

 Como resultado da evolução dos recursos utilizados na educação – rádio, 
televisão, recursos computacionais e de rede, entre outros, a educação a distância foi 
potencializada e tornou-se um recurso importante. Nesse sentido, a educação a distância 
contribui para aqueles que têm dificuldades para estarem presentes em salas de aula ou 
até mesmo cumprir os horários estabelecidos para a modalidade presencial 



 

 

(CARDOSO, 2007).  No contexto corporativo, esse perfil é melhor personificado pelo 
gerente.  

Assim, este estudo tem como objetivo caracterizar um curso da modalidade a 
distância para gerentes de um grupo de pesquisa, ou seja, qual seria um formato de 
curso a distância que se adequa melhor ao perfil dos gerentes deste grupo. Isso foi 
possível através de entrevista com um dos gerentes e um líder de projeto para se 
conhecer melhor o trabalho da equipe e após isso, aplicação de um questionário para 
levantar o perfil do público estudado. 

2. Ensino a Distância 
A disseminação do aprendizado através de ferramentas alternativas à presença do aluno 
em sala de aula tornou as possibilidades de instruir alunos de forma flexível e com uma 
abrangência territorial muito maior, já que a dispersão territorial não é um obstáculo 
para essa modalidade de ensino. 

Ensino a distância (EaD) não se limita às fronteiras acadêmicas ou à educação 
fundamental. O EaD está cada vez mais presente no dia a dia das organizações, que 
encontraram nessa modalidade de ensino uma forma prática, flexível e econômica para 
treinarem e/ou instruírem seus funcionários/colaboradores. 

2.1. Ensino a distância em ambiente corporativo 
Em um cenário mundial onde é visível a constante preocupação com o tempo e o espaço 
surge uma modalidade inovadora de ensino: o e-Learning. Nos dias atuais, a utilização 
deste método de ensino está cada vez mais presente em Instituições de Ensino Superior 
(IES) e em empresas de grande, médio e pequeno porte, evidenciando uma tendência da 
utilização dessa ferramenta. 

  Cardoso (2007) diz que o e-Learning, uma expressão em inglês que significa 
aprendizado eletrônico, é um dos principais meios de educação a distância disponível 
atualmente. Ela se baseia na utilização de computador e possuis diversas ferramentas 
avançadas. O principal recurso que pode ser utilizado no e-Learning é a web. Existem 
várias características do EaD que também valem para o e-Learning: Alcance; 
Flexibilidade; Individualização do treinamento; Carga horária do curso; 
Comprometimento e disciplina; Foco no aluno; Composição do corpo docente; Mídia 
(CARDOSO, 2007). 

 Com toda a tecnologia disponível atualmente, mudanças de comportamentos e 
hábitos podem ser percebidas e incorporadas pelas organizações. Vilas Boas (2005) diz 
que nessa Era tecnológica a gestão do conhecimento se torna imprescindível para as 
organizações obterem vantagem competitiva e, nesse sentido,  

As empresas veem a necessidade de desenvolver um sistema 
educacional próprio, totalmente orientado para o mercado, bem como 
de aprimorar suas relações com os funcionários, clientes, fornecedores 
e comunidade em geral. Como consequência, as organizações têm 
investido na formação do novo perfil do profissional do futuro, 
oferecendo-lhe oportunidades de aprendizagem contínua e o 
desenvolvimento de posturas, habilidades e atitudes, além da 
preocupação com o conhecimento teórico (VILAS BOAS, 2005, p. 1). 



 

 

 Assim, Cardoso (2007) diz que o treinamento por e-Learning tem se mostrado 
uma ferramenta poderosa para a área de recursos humanos das empresas, não só no 
ganho na produtividade do treinamento e economia financeira, mas também na união de 
ações de comunicação, colaboração, gestão do conhecimento, desempenho e 
desenvolvimento.  

2.2. Características do usuário 
O usuário do modelo de ensino a distância é tido primeiramente como um aluno 
universal. Universal no sentido de que tem a oportunidade de desfrutar de diversas 
experiências de ensino simultânea e independentemente de sua localização geográfica. 
De fato, o aluno virtual é um aluno sem fronteiras.  

 Maia e Mattar (2007) destacam a posição do aluno como central na organização 
de cursos à distância e a demanda pela sua participação nesse processo. Ressalta-se o 
interesse do aluno como foco principal. O perfil do aprendiz a distância é 
essencialmente variado, sobretudo porque se extrapolam os limites etários e 
socioeconômicos de aprendizagem. Até mesmo as organizações podem caracterizar-se 
como aprendizes virtuais. 

 Em termos de conhecimentos é correto afirmar que se exige não mais que o bom 
entendimento de equipamentos essenciais, como computadores. A título de habilidades, 
pode-se elencar a capacidade seletiva, de crítica, de concentração e de decisão. O aluno 
deve ser capaz de abstrair sinais visuais e auditivos que possam ser negligenciados em 
relação ao modelo presencial de aprendizagem. O gerenciamento de tempo é básico e 
deve pautar-se em gerenciar prioridades, dedicar tempo regularmente às atividades 
propostas, realizar um plano consciente de estudos, que inclua pausas periódicas. A 
autodeterminação e orientação são fundamentais, dado que o modelo é essencialmente 
baseado em experienciais do indivíduo (MAIA; MATTAR, 2007). 

 Assim, as atividades à distância resumem-se em “aprendizagem auto-
responsável, autoplanejada, auto-organizada, independente e auto-regulada, além de não 
linear e não-sequencial” (MAIA; MATTAR, 2007, p.85). O conceito como um todo é 
denominado heutagogia e presume uma atitude norteada pela autonomia. A pró-
atividade na exploração de recursos traduz-se, segundo Maia e Mattar (2007, p. 85) em 
“encontrar, selecionar e aplicar, e não mais receber e memorizar”. Aqui é abordada a 
análise das características do usuário, na medida em que auxilie no entendimento de 
suas necessidades educacionais. 

2.3. Aspectos tecnológicos 
Quando o assunto “educação” é abordado na modalidade à distância, há um conceito 
que não pode deixar de ser tratado: a mídia utilizada. É impossível realizar um curso de 
educação à distância sem o envolvimento de uma mídia como tecnologia de 
comunicação, uma vez que o professor e o aluno não estão no mesmo lugar e, às vezes, 
nem ao mesmo tempo. 

Segundo Miller (1992 apud RODRIGUES, 1998), 
 

até os anos 80, as tecnologias disponíveis eram poucas e 
simples para produção, acesso e interação dos cursos. As 
instituições baseavam seus trabalhos em material impresso, 



 

 

programas em áudio, vídeo ou transmissões em TVs e rádios 
educativas. 

Assim como em todos os setores, a tecnologia de EaD evoluiu 
impressionantemente nos últimos anos. O surgimento da internet, por exemplo, tornou 
possíveis feitos impensáveis no início do século passado. Concomitantemente à internet, 
os satélites também evoluíram possibilitando a utilização destes recursos para outras 
formas de aprender/ensinar a distância. 

Parte-se do pressuposto de que são apenas as mídias mais conhecidas, uma vez 
que novas tecnologias surgem a cada instante, revolucionando a forma como 
conhecemos o mundo. Nesse contexto, não há mídia melhor do que outra, existindo 
aquela que melhor se adéqua às necessidades e condições/estrutura apresentadas. A 
utilização de mídias complementares é incentivada. A escolha da(s) mídia(s) a ser(em) 
utilizada(s) dependerá de diversos fatores, tais como: o custo; a disponibilidade dos 
alunos e professores; os recursos disponíveis (televisão, computador, etc.); a estrutura 
física (sala de aula, auditório, etc.); entre outros. 

Rodrigues (1998) afirma que as mídias podem ser: impressa; vídeo; 
teleconferência; videoconferência; o computador e internet. Além desses tipos citados 
pela autora, existem cursos que são oferecidos em áudio (ABED, 2011). Neste trabalho, 
as mídias “computador” e “internet” serão tratadas juntas, como “Tecnologias Baseadas 
em Computador”. Ravet e Layte (1997, apud RODRIGUES, 1998) afirmam que “a 
tecnologia per se não garante que a qualidade do treinamento seja boa. O que importa é 
como a tecnologia ou mídia que provê o treinamento é utilizada”.  

3. Metodologia 
Para Vergara (1997) a utilização de uma metodologia adequada é importante, pois 
compreende métodos, técnicas e instrumentos das etapas desenvolvidas e permite 
alcançar de forma eficaz os objetivos propostos. Durante a caracterização da 
metodologia do presente estudo foram apresentadas definições do trabalho quanto à 
caracterização do estudo e à coleta de dados. O método adotado segundo as bases 
lógicas de investigação é o indutivo, dado que os resultados da amostra gerada são 
generalizados para o total do quadro gerencial. Considera-se provável que as conclusões 
representem a população pesquisada. 

Quanto à abordagem do problema que constitui o objeto de estudo, considera-se 
o estudo qualitativo. Segundo Diehl e Tatim (2004), esse método de estudo caracteriza-
se, entre outros, pela coleta de dados in loco, pela análise concomitante à coleta, pela 
interação entre pesquisador e pesquisado. Não obstante sejam necessários os dados 
qualitativos, supõe-se o levantamento de dados quantitativos, na opinião de Diehl e 
Tatim (2004, p.52) sua “complementaridade é estimulada”. 

Quanto ao objetivo do trabalho, estabelece-se como aproximação conceitual ou 
marco teórico a pesquisa exploratório-descritiva. O caráter exploratório confere-se tanto 
à pesquisa dos fatores relevantes quanto aos aspectos desejáveis em um novo programa. 
Os aspectos explorados são então descritos. O propósito é de pesquisa aplicada, pois 
envolve uma preocupação teórica, expressa na contextualização de ferramentas descritas 
em bibliografia pesquisada ao ambiente de aprendizado sugerido pelos gerentes 
(DIEHL; TATIM, 2004). A pesquisa é enfim classificada quanto ao procedimento 
técnico adotado como estudo de caso, dado que se exploram as percepções dos gerentes 



 

 

quanto às suas próprias necessidades de capacitação e preferências tecnológicas 
aplicadas ao ensino. Cabem aqui também outros métodos de pesquisa como o 
documental e o levantamento. 

 A empresa pesquisada é o Grupo Alfa, sediado em Florianópolis, Santa Catarina. 
A pesquisa constituiu-se de 5 gerentes, dentre os 11 que compõem o quadro gerencial 
da organização no segundo semestre de 2011. Conquanto almeje-se um censo, há uma 
amostra não probabilística, dado que a seleção dos entrevistados é realizada por 
conveniência. 

 Para a realização deste trabalho foram coletados dados através de duas fontes 
principais: entrevista com a gestora de pessoas do grupo e aplicação de questionários. 
Todos os gerentes (11) receberam a solicitação, dos quais cinco (5) responderam. Seus 
questionários foram então analisados estatística e qualitativamente, a fim de comparar 
os dados obtidos. 

 O estudo limita-se a analisar aspectos e preferências tecnológicas dos gerentes 
do Grupo Alfa. Não é, portanto, parte deste trabalho, a análise de aspectos pedagógicos 
ou mesmo de andragogia que possam ser estudados quando da proposta de um modelo 
de Ensino a Distância. Tampouco visa o estudo implementar qualquer forma de 
Educação a Distância, nem mesmo propor um modelo pronto para aplicação. O trabalho 
oferece tão somente uma visão geral das características do quadro gerencial. 

 Esse trabalho detém-se na parcela de gerentes que responderam aos 
questionários durante a semana de aplicação. As análises são generalizadas para o 
quadro gerencial como um todo e, desse modo, podem conter distorções. 

4. Estudo de Caso 
O Grupo Alfa foi iniciado como um projeto a longo prazo em 1992 e destina-se a 
desenvolver e colocar em prática novos métodos, técnicas e ferramentas no domínio da 
Análise de Imagem, usando técnicas das áreas de Inteligência Artificial e Visão 
Computacional. O projeto foi implementado em 1997 e o Alfa tornou-se um projeto-
chapéu que desenvolve tecnologias de software para os mais variados domínios de 
aplicação de sistemas de informação em saúde.  Atualmente o Alfa conta com uma 
equipe multidisciplinar (cientistas da computação, médicos, dentistas, enfermeiros, 
engenheiros e gestores) de 62 colaboradores que atuam em cerca de 30 projetos de 
Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias da Informação e da Comunicação em 
Saúde. 

Foi realizado no dia 2 de novembro de 2011 uma entrevista previamente 
marcada com a gerente administrativa e um líder de um dos grupos de pesquisa nas 
instalações do Grupo Alfa. 

 Esclarece-se que no presente trabalho a definição de líder e coordenador de 
projetos será tratado como sinônimo, não pretendendo causar nenhum tipo de confusão 
ao leitor. O grupo possui um coordenador geral, um professor Doutor do departamento 
de Ciência da Computação, sendo que cada laboratório e departamento têm seus 
gerentes e/ou líderes/coordenadores. Existem gerentes que trabalham na parte 
administrativa do grupo e os líderes que trabalham com desenvolvimento de projetos. 
Estes últimos geralmente são alunos do programa de Pós-graduação em Ciência da 
Computação (Mestrado ou Doutorado) e também professores universitários que 



 

 

desenvolvem os projetos em seus laboratórios. Dentro de cada um desses laboratórios, 
existem projetos dos quais cada um possui um coordenador/líder. Seus subordinados 
são bolsistas da graduação e pós-graduação. Tanto os gerentes e principalmente os 
líderes têm bastante familiaridade com tecnologia e viajem frequentemente, seja para 
apresentar trabalhos em congressos ou viajem de trabalho. 

 Acerca dos recursos disponíveis para se realizar um investimento em um curso, 
foi informado que o próprio laboratório do Grupo Alfa possui estrutura física e 
tecnologia para que esses cursos possam ser aplicados. O que faltaria, no caso, é um 
profissional especializado no assunto que será abordado no curso, assim como os tutores 
e o desenvolvimento do material didático. 

 A partir da entrevista, pôde-se desenvolver um questionário para ser aplicado a 
11 gerentes e líderes do Grupo Alfa. O questionário teve sua aprovação prévia pela 
gerente e em seguida foi encaminhado aos gerentes e líderes dos quais cinco 
responderam. 

4.1. Resultados da aplicação do questionário 
Todos os respondentes têm menos de 35 anos e os gerentes respondentes têm contato 
direto com o computador (em casa e no trabalho), uma vez que foi unânime a resposta 
sobre utilizar sempre o computador em casa e/ou no trabalho. O motivo se dá por 
fazerem parte de uma geração que tem bastante contato com as novas tecnologias 
(principalmente o computador) e também pelas organizações estarem cada vez mais 
dependentes dessas tecnologias, exigindo que seus funcionários estejam sempre 
atualizados em relação aos recursos utilizados. Identificou-se também que todos 
possuem nível de escolaridade de ensino superior ou pós-graduação completo. Assim, 
presume-se que possuem a cultura do estudo. 

Em relação às mídias ligadas à educação à distância apresentadas por Rodrigues 
(1998), a pesquisa constatou que a maioria lê livros com certa frequência, bem como 
assiste filmes e ouve música. Pode-se fazer relação destas respostas às mídias de 
material impresso, áudio e vídeo. Devido à intimidade que os respondentes possuem 
com tais recursos, abre-se o leque de opções para a escolha das mídias mais adequadas a 
eles que poderiam ser utilizadas em um curso de educação à distância. Uma restrição 
identificada foi em relação à leitura em tela de computador. De acordo com o 
questionário aplicado, a maioria dos respondentes não aprova essa modalidade de 
leitura. 

O fato de terem apresentado a característica de ainda preferirem escrever à mão, 
reforça a aplicação de recursos não computadorizados, embora utilizem o computador 
em seu dia a dia. Desta forma, seria preferível a utilização do computador como base 
para recursos audiovisuais como, por exemplo, videoconferência online, vídeo-aulas, 
entre outros recursos. Outra característica deste grupo de gerentes é que a maioria 
prefere o estudo individual. Neste caso, não seria interessante a utilização de recursos 
como, por exemplo, fóruns, discussão em grupo, ou qualquer forma onde haja muita 
interação entre os participantes. 

Embora haja indecisão quanto à resposta, os alunos preferem estudar em casa.  A 
neutralidade nesse posicionamento pode estar relacionada ao fato de terem (ou não) 
filhos. A inferência não pode ser feita devido ao tamanho da amostra. Porém, analisando 



 

 

as respostas dadas, a indecisão está por parte de quem não tem filhos, ou possui apenas 
um. O gerente que possui dois filhos prefere estudar em casa. 

Quanto à retenção do conhecimento aplicado não foi apresentado nenhum 
resultado de discordância plena em relação a gostar de jogos de desafios (caça-palavras, 
jogos de tabuleiro, etc.), discussão de situações práticas (cases situacionais) ou quizzes 
(perguntas e respostas). Porém, os respondentes não apresentaram unanimidade na 
concordância em relação ao gosto por este tipo de recurso. 

O papel de tutor será de suma importância na aplicação do curso se observado o 
resultado do questionário onde se vê que os líderes não se afirmam como autodidatas. 
Adicionalmente, verifica-se que quando têm dúvidas, costumam buscar um especialista. 
Esse tutor teria uma comunicação mais fácil se fosse membro da própria organização, 
todavia seria menos custoso treinar todos na empresa ao mesmo tempo, o que 
necessitaria de um tutor externo que já tivesse familiaridade no assunto. 

Na aplicação do curso deve-se levar ainda em conta a importância de se 
estimular a autonomia dos alunos, fazendo um paralelo entre o interesse corporativo e 
assuntos gerais, para evitar que essa dependência do tutor se torne prejudicial para o 
aprendizado e disciplina. Assim sendo, deve-se deixar explícito aos alunos que o curso 
em EaD é fundamentado principalmente no estudo individual e isso depende da 
evolução de cada um. 

Quanto à disciplina dos alunos, constata-se pelos questionários que são de 
maioria indecisa quanto a estudarem sozinhos, estudarem em casa e serem autodidatas, 
o que exigiria um acompanhamento próximo para se verificar a eficiência do curso. 
Fatores como o nível de escolaridade elevado e a proximidade com pesquisas 
acadêmicas são pontos que favorecem a disciplina para estudo. Essa disciplina deve ser 
trabalhada principalmente com base nos aspectos motivacionais (VILELA, 2010) e de 
um clima estimulante onde se trabalhem as relações dos alunos com tutores e com os 
outros estudantes (RUMBLE, 2003). 

5. Considerações Finais 
Com base na análise do perfil dos respondentes do questionário, não restam dúvidas de 
que um curso de EaD seria a melhor opção para os gerentes e líderes que necessitam 
desta capacitação. Entretanto, não seria adequada a utilização de algumas mídias e 
recursos, considerando algumas informações levantadas e apontadas na análise dos 
questionários. É ideal que o curso tivesse seu conteúdo didático apresentado em vídeo-
aulas, aproveitando a familiaridade dos colaboradores do Alfa com este recurso. Não é 
aconselhável a utilização de textos no computador, devido às respostas negativas em 
relação à assertiva sobre leitura no computador. Logo, o computador seria utilizado para 
a apresentação das vídeo-aulas e ainda para recursos como, por exemplo, quizzes, jogos, 
casos práticos, entre outros recursos que possam ser utilizados para a retenção do 
conhecimento e para a verificação da aprendizagem em relação ao conteúdo 
apresentado. 

O horário ideal para que o curso seja feito é dentro do horário de trabalho. Como 
uma das vantagens do curso de EaD, o aluno poderia escolher o horário mais adequado 
dentro do seu cronograma de trabalho. Assim, o tempo dedicado ao curso não iria 
interferir no tempo reservado para sua vida familiar. Consequentemente, poderia ter 
melhor controle sobre a realização efetiva dos cursos oferecidos e ainda teria o 



 

 

aproveitamento dos recursos do próprio Alfa (principalmente os computadores e a 
estrutura física). 

A avaliação posterior deve ser feita. Para um melhor aproveitamento do curso 
em si, recomenda-se que sejam implementadas ferramentas de avaliação de desempenho 
periódico, gerando conhecimento suficiente para que seja feito um acompanhamento 
eficiente e identificadas as necessidades de treinamento sempre que houver 
desatualização. E também questionários que possam medir as preferências e que 
contribuam com o formato e a característica do curso que foi oferecido, assim é possível 
buscar um formato de EaD compatível com o perfil dos alunos e implementar 
melhorias. 
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Abstract. One of the several means to establish the interaction between the 
professor/teacher and the student and to substitute the present class, in the 
Distance Education, is the webclass, a multimodality type of class which 
aggregates multiple media processes (written, visual, oral registers). Upon 
this perspective, the present research aims at analyzing how the different 
Distance Education courses from UFSM (Letter-Portuguese /Spanish, Biology, 
Mathematics and Pedagogy) use the webclass and what the evaluation that 
students, tutors and professors report concerning this type of virtual class 
management in their undergraduation courses. In sum, the objective is to 
reflect about the function and the functionality of the webclasses throughout 
the interpretative analysis of responses of a questionnaire applied by 
GEPEAD. 

Resumo. Um dos meios utilizados para estabelecer a interação entre 
professor e aluno e para substituir a aula presencial, na Educação a 
Distância, é a webaula, tendo em vista seu caráter agregador das diversas 
mídias (escrita, visual e oral). Considerando a função e as características 
dessa ferramenta, a presente pesquisa irá analisar como os diferentes cursos 
EaD da UFMS (Letras Português e Espanhol, Ciências Biológicas, 
Matemática e Pedagogia) se utilizam dela e qual a avaliação que alunos, 
tutores e professores fazem das webaulas realizadas em seus cursos. O 
objetivo é refletir sobre a sua função e funcionalidade a partir da análise das 
respostas dadas ao questionário aplicado pelo GEPEAD. 

1. Introdução 
Neste trabalho pretendemos refletir sobre o uso da webaula nos cursos de Ciências 
Biológicas, Letras Português e Espanhol, Matemática e Pedagogia oferecidos pela 
Coordenadoria de Educação Aberta e a Distância (CED) da Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul (UFMS). Para tal reflexão, trataremos do software utilizado na 
realização da webaula e descreveremos, brevemente, o funcionamento delas nos 4 
cursos de licenciatura mencionados e analisaremos a avaliação realizada por alunos, 
tutores presenciais e professores com base nas respostas de um questionário aplicado 
pelo Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Educação Aberta e a Distância (GEPEAD).  



  

A justificativa deste trabalho está na possibilidade de refletirmos sobre uma 
ferramenta muito usada no Ensino a Distância – a webaula – uma vez que as percepções 
dos sujeitos envolvidos no processo nos permitem reavaliar nossa prática docente e a 
eficiência das tecnologias utilizadas para o ensino e a aprendizagem na modalidade a 
distância. 

2. O Adobe Conect e as Webaulas  
As webaulas, na EAD/UFMS, são realizadas através do software Adobe Connect que é 
usado para criar informações e apresentações gerais, materiais de treinamento on-line, 
conferência web, módulos de aprendizagem e compartilhamento de desktop do usuário, 
etc. Conforme Pinto (2010), o Adobe Connect é composto por soluções apresentadas de 
forma modular, cada uma atendendo a um tipo específico de necessidade. Os módulos 
são Meeting, Training, Events e Presenter. Dentre esses, o mais utilizado para as 
webaulas nos cursos da EAD/UFMS é o Connect Meeting que, de acordo com Pinto 
(2010), permite a realização de reuniões online, com recursos de áudio, vídeo, texto, 
envolvendo chat, compartilhamento de documentos, do desktop, webcam e mais uma 
gama de recursos de compartilhamento de documentos e programas.  

Com esse módulo, os professores têm acesso a uma espécie de sala de reuniões 
pessoal, com endereço (URL) fixo, que pode ser usada a qualquer momento e de 
qualquer lugar. Entretanto, na UFMS, o professor deve reservar a sala virtual da sua 
preferência junto à equipe de tecnologia da EAD que possui, atualmente, dez salas 
virtuais de Adobe Connect acessadas pelo site da instituição. No mesmo site, está 
disponível uma agenda mensal com as reservas das salas e os horários das webaulas de 
cada professor que pode ser visualizada por qualquer pessoa. 

Nessa sala de reuniões o professor se conecta a alunos e tutores presenciais e 
tem total controle sobre quem pode ou não acessar a sala. Além disso, o professor define 
direitos de participação, colaboração, etc., podendo ainda criar enquetes e manter tudo 
gravado no servidor.  

A gravação de uma sessão no Adobe Connect é bastante útil, pois mantém toda 
a interatividade com documentos e links que foram apresentados durante a webaula e 
permite disponibilizar documentos e apresentações mesmo para as pessoas que não 
puderem participar da aula ao vivo.  

Para participar de reuniões ou eventos  realizados via Connect Meeting, é 
necessário que os alunos e professores tenham a sua disposição um navegador Web e o 
plug-in Adobe Flash Player que está instalado em todos os computadores da sede da 
EAD e dos polos de apoio presencial. 

Durante a realização das webaulas, há sempre o acompanhamento de um 
técnico de informática, da equipe de tecnologia da EAD/UFMS, que permanece on-line 
para solucionar possíveis dúvidas dos professores e dos tutores presenciais acerca do 
funcionamento do Adobe Conect. 

Cada Colegiado de Curso estabelece o número de webaulas obrigatórias que 
cada disciplina deve ter, ou seja, aquelas que contabilizam carga horária síncrona do 
curso. Essas webaulas acontecem, obrigatoriamente, nos finais de semana (sexta, sábado 
e domingo) e devem ser acompanhadas, pelos alunos e tutores presenciais, nos polos de 
apoio presencial por dois motivos básicos: a) geralmente o professor aplica uma 
atividade avaliativa presencial ao final do encontro e b) os técnicos (do polo e da EAD) 
estão disponíveis para resolver os possíveis problemas tecnológicos.  



  

A carga horária de cada webaula é estabelecida pelo professor da disciplina, 
mas dura, em média, 3 horas. 

O professor também tem a possibilidade de marcar webaulas não obrigatórias 
em qualquer dia da semana e em qualquer momento da disciplina. Essas webaulas 
podem ser acompanhadas, pelos alunos, de casa ou de qualquer outro lugar que tenha 
acesso à internet. Entretanto, nessas ocasiões, não há a garantia de assistência técnica 
por parte do polo ou por parte da sede da EAD. 

Os tutores a distância também têm a possibilidade de marcar webaulas não 
obrigatórias para sanar possíveis dúvidas dos alunos sobre atividades a distância. 
Entretanto, devem seguir o mesmo procedimento dos professores. 
3. A função e a usabilidade das webaulas 
As webaulas assumiram a função de substituição da aula presencial, ou do encontro 
síncrono, a partir dos novos parâmetros de cedência de viagens/diárias da UAB/CAPES 
– constantes nas planilhas SISUAB – que estabeleceram como máximo o número de 1 
viagem ao polo por disciplina. Ou seja, anteriormente os cursos estabeleciam a 
quantidade de encontros presenciais que cada disciplina teria considerando a sua 
especificidade, a sua complexidade, a disponibilidade do professor, etc. Atualmente, 
com a necessidade de se adaptar aos novos parâmetros, os cursos precisaram utilizar as 
webaulas para substituir os encontros presenciais.  
 Diante dessa nova realidade, cada curso estabeleceu o número mínimo de 
webaulas obrigatórias que cada disciplina deve ter, porém, não há nenhuma 
regulamentação que padronize esse número, há apenas orientações dos colegiados dos 
cursos de realizar 1 webaula a cada 34horas da disciplina. Dessa forma, o curso de 
Matemática tem, em média, 3 webaulas por disciplina e os cursos de Letras, Pedagogia e 
Ciências Biológicas têm, em média, 1 webaula obrigatória por disciplina. 
 O que discutiremos neste trabalho é a usabilidade da webaula nesses 4 cursos de 
graduação da EAD/UFMS (licenciatura) com a preocupação de avaliar o uso/usabilidade 
dessa ferramenta e de refletir sobre os problemas levantados por seus usuários. 
 De acordo com Silva e Freitas (s.d.), o conceito de usabilidade é proveniente da 
área de estudo da Interação Humano-Computador (IHC), cuja preocupação é avaliar e 
sugerir melhores formas de interação usuário-computador, de forma que um sistema 
atinja os objetivos para os quais fora projetado. As autoras ressaltam que, do ponto de 
vista da usabilidade, os fatores humanos e ergonômicos são mais abrangentes do que a 
simples interação do homem e o computador, pois outros fatores como faixa etária, 
nível de conhecimento do usuário, tipo de aplicação etc., podem influenciar na 
qualidade da interface. As autoras também destacam a norma ISO 9241-11 que define 
usabilidade como a capacidade de um produto ser usado por usuários específicos, para 
atingir objetivos específicos, com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto 
específico de uso. 
 Nesse sentido, nossa pesquisa pretende verificar a usabilidade da webaula por 
seus usuários mais frequentes no Ensino a Distância: alunos, tutores presenciais e 
professores. 
4. Metodologia 
Este estudo está inserido no projeto de pesquisa “A Educação a Distância na 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul: Implantação, Bases Teóricas, Processos e 
Resultados”, registrado no CNPq, que tem por objeto de investigação a implantação e a 
implementação da Educação a Distância na UFMS. Trata-se de um projeto desenvolvido 



  

por professores e profissionais da Coordenadoria de Educação a Distância, com os 
objetivos de registrar e analisar as origens dessa modalidade de ensino na referida 
instituição, as bases teóricas que sustentam suas práticas, sua forma de funcionamento e 
os seus principais resultados. Esse projeto é subdividido em 3 eixos: 1) registro da 
implantação da EaD, bases teórico-metodológicas e propostas pedagógicas; 2) sujeitos 
envolvidos no desenvolvimento da EaD; 3) gestão, avaliação e modelo de 
desenvolvimento de EaD. 
 Este estudo está inserido no eixo 2 – Sujeitos envolvidos no desenvolvimento da 
EaD – que pretende caracterizar o perfil socioeconômico e a formação profissional dos 
alunos, professores (efetivos e colaboradores), tutores (locais e a distância) e gestores 
(profissionais que atuam na CED e nos polos, coordenando processos) e a percepção 
deles sobre as atividades desenvolvidas nos cursos da EaD. Para atingir esses objetivos, 
desenvolvemos instrumentos on-line (disponibilizados no Moodle) de avaliação que 
pretendem detectar a percepção dos sujeitos sobre 3 dimensões: recursos humanos e 
alunos(as), organização didático-pedagógica e infraestrutura (física e tecnológica).  
 Em todas as dimensões estudadas, os aspectos são analisados na seguinte escala 
de qualidade: Muito bom; Bom; Regular; Fraco e Péssimo. Para os casos em que não há 
condições de avaliação, há a opção “Não foi possível avaliar”. O sujeito da pesquisa 
também tem a sua disposição um campo aberto, ao final de cada dimensão, para expor 
sua opinião sobre os aspectos que ele julgue mais relevantes. A adesão à pesquisa é 
voluntária. 
 Os dados utilizados para este trabalho resultam de respostas dadas por alunos, 
tutores presenciais e professores a 6 perguntas da dimensão didático-pedagógica, são 
elas: 1) Como você avalia a substituição das aulas presenciais pelas webaulas realizadas 
por meio do Adobe Connect? 2) Como você avalia a qualidade das webaulas para a 
compreensão dos conteúdos? 3) Como você avalia a quantidade de webaulas por 
módulo/disciplina? 4) Como você avalia a metodologia desenvolvida durante as 
webaulas? 5) Como você avalia a interatividade entre o(a) professor(a) especialista e 
os(as) alunos(as) durante as webaulas? 6) Como você avalia a facilidade de acesso 
(conectar-se) ao Adobe Connect? 
 A partir dessas perguntas, obtivemos 34 respostas dos tutores presenciais, 37 
respostas dos professores (efetivos e contratados) e 616 respostas dos alunos de Ciências 
Biológicas, Letras Português e Espanhol, Matemática e Pedagogia das UABs I, II e III 
(4ºs, 3ºs e 2ºs anos, respectivamente). Sendo assim, temos um total de 687 sujeitos de 
pesquisa. Além disso, consideramos os 7 comentários (de professores e tutores), 
expostos no campo aberto, sobre as questões tratadas. 
5. Apresentação e análise dos dados 
Nesta seção da pesquisa analisaremos as respostas dos alunos, tutores presenciais e 
professores que estão tabuladas a seguir:  

Tabela 1 – Percentual das respostas dos tutores presenciais 
 Respostas (%) 

Muito Bom Bom Regular Fraco Péssimo NFPA1 
Questão 1 8,82 23,53 41,18 8,82 11,76 5,88 
Questão 2 8,82 38,24 29,41 17,65 2,94 2,94 

                                                 
1 NFPA – Não foi possível avaliar. 



  

Questão 3 8,82 35,29 38,24 11,76 0 5,88 
Questão 4 11,76 47,06 29,41 8,82 0 2,94 
Questão 5 5,88 50 23,53 17,65 0 2,94 
Questão 6 11,76 67,65 11,76 0 0 8,82 

Tabela 2 – Percentual das respostas dos professores 

 Respostas (%) 
Muito bom Bom Regular Fraco Péssimo NFPA 

Questão 1 8,11 16,22 21,62 27,03 21,62 5,41 
Questão 2 8,11 40,54 24,32 18,92 2,7 5,41 
Questão 3 8,11 37,84 37,84 2,7 0 13,51 
Questão 4 10,81 51,35 21,62 10,81 0 5,41 
Questão 5 8,11 27,03 35,14 10,81 13,51 5,41 
Questão 6 16,22 59,46 13,51 0 0 10,81 

Tabela 3 – Percentual das respostas dos alunos 
 Respostas (%) 
 Muito bom Bom Regular Fraco Péssimo NFPA 

Questão 1 10,88 23,21 23,38 12,5 26,3 3,73 
Questão 2 11,36 27,44 27,92 15,26 16,56 1,46 
Questão 3 6,17 35,71 31,49 12,01 10,88 3,73 
Questão 4 8,28 40,75 27,44 11,04 9,09 3,41 
Questão 5 12,34 37,66 25 12,34 8,77 3,9 
Questão 6 10,06 43,51 17,69 3,41 2,92 22,4 

 
 Sobre a primeira pergunta – Como você avalia a substituição das aulas 
presenciais pelas webaulas realizadas por meio do Adobe Connect – podemos verificar 
na tabela 1 que a maioria dos tutores presenciais avalia como regular (41,18%) a 
substituição da aula presencial pela webaula, o que nos aponta para uma avaliação 
majoritariamente neutra dessa questão por parte do tutor. Ademais, 32,35% das 
respostas oscilan entre bom e muito bom, o que aponta para uma avaliação positiva dos 
tutores sobre essa substituição. Apenas 20,58% das respostas dos tutores oscilaram entre 
fraco e péssimo, avaliando negativamente a substituição das aulas presenciais pelas 
webaulas. Já os professores não avaliam positivamente essa substituição, pois 
aproximadamente 49% das suas respostas oscilaram entre fraco e péssimo – tabela 2. 
Isso nos leva a afirmar que o professor não está satisfeito com a necessidade de 
substituir os encontros presenciais pelos encontros virtuais.  
 Talvez a origem dessa insatisfação esteja na própria formação presencial desse 
profissional, ou seja, todos os professores da EAD/UFMS têm sua formação e sua 
experiência de ensino na modalidade presencial, o que pode, de alguma forma, 
influenciar na avaliação de uma outra prática pedagógica.  
 Vejamos ainda, na tabela 2, que apenas 24% dos professores avaliam 
positivamente a substituição das aulas presenciais pelas webaulas, osciliando suas 
respostas entre bom e muito muito bom. Outros 21,62% avaliam essa substituição como 
regular. 
 Por outro lado, a percepção dos alunos está bastante dividida, pois 34,09% deles 
avalia positivamente a substituição da aula presencial pela webaula – com respostas 
oscilando entre bom e muito bom – 38,8% avalia negativamente essa substituição – com 
respostas oscilando entre ruim e péssimo – e 23,38% a considera regular. Diante desses 
dados, é difícil afirmarmos quais são os fatores que estão contribuindo para avaliações 



  

tão divergentes, pois estamos considerando as respostas de todos os alunos, de todos os 
cursos, de todos os anos e de todos os polos conjuntamente, ou seja, talvez se 
considerássemos as respostas separadamente poderíamos identificar algum foco de 
descontentamento, porém, não era esse o objetivo deste estudo.  
 Considerando as respostas à segunda pergunta – Como você avalia a qualidade 
das webaulas para a compreensão dos conteúdos – podemos verificar que a maioria das 
respostas dos tutores (47%) oscilam entre bom e muito bom, apontando para uma 
avaliação positiva da qualidade das webaulas. 29,41% dos tutores avaliaram como 
regular essa qualidade e apenas 20,59% das respostas oscilaram entre fraca e péssima. 
Os professores também avaliam positivamente a qualidade da webaula, pois 48,65% das 
suas respostas a consideram boa ou muito boa, 24,32% avaliam como regular e apenas 
21,62% dos professores analisam negativamente a qualidade das webaulas. Essa 
avaliação é, de certa forma, esperada, pois o professor está analisando o seu próprio 
trabalho ou até mesmo o seu desempenho como profissional já que grande parte do 
sucesso da aula depende da sua atuação. 
 A maioria dos alunos também avalia positivamente a qualidade das webaulas, 
pois 38,8% das suas respostas oscilam entre bom e muito bom, mas um percentual 
significativo de alunos, 31,82%, avalia negativamente essa qualidade com respostas 
oscilando entre fraco e péssimo. Esse resultado aponta, mais uma vez, para uma 
divergência de opiniões difícil de ser interpretada com os instrumentos de coleta que 
utilizamos neste trabalho, todavia é uma questão muito interessante para ser estudada 
mais profundamente em pesquisas futuras. 
 Com relação à terceira pergunta – Como você avalia a quantidade de webaulas 
por módulo/disciplina – podemos verificar mais uma vez que as respostas dos tutores 
são majoritariamente positivas oscilando entre muito bom e bom (44,11%). Em seguida, 
percebemos que 38,24% das respostas avaliam como regular a quantidade de webaulas 
por modulo/disciplina e apenas 11,76% dos tutores considera fraca essa quantidade.  
 Quanto aos professores, constatamos que a maioria está satisfeita com a 
quantidade de webaulas, pois cerca de 46% das suas respostas oscilam entre bom e 
muito bom, 37,84% delas são de avaliação regular e apenas 2,7% acham fraca essa 
quantidade.  
 Como mencionamos anteriormente, o número de webaulas obrigatórias é 
estabelecido pelo colegiado de cada curso, sendo assim, os professores, por fazerem 
parte desses colegiados, têm a possibilidade de interferir nesse número além de poder 
marcar webaulas não obrigatórias em qualquer momento da sua disciplina. Dessa forma, 
o professor tem uma certa autonomia na marcação desses encontros virtuais, o que pode 
ser um dos motivos da sua avaliação positiva. 
 42% dos alunos também demonstram estar satisfeitos com a quantidade de 
webaulas por módulo/disciplina, com respostas oscilando entre bom e muito bom. 
31,49% deles consideram essa quantidade regular e apenas cerca de 23% revelam estar 
descontentes. 
 Quanto as respostas à quarta pergunta – Como  você avalia a metodologia 
desenvolvida durante as webaulas –  percebemos que os tutores avaliam positivamente 
esse aspecto, pois cerca de 59% das suas respostas oscilam entre bom e muito bom. 
29,41% consideraram a metodologia regular e apenas 8,82% a avaliaram como fraca. Os 
professores e os alunos também avaliam positivamente a metodologia com 62,16% e 
49,03% das respostas, respectivamente, oscilando entre bom e muito bom. 21,62% e 



  

27,44% consideram a metodologia regular. 10,81%  e 11,04% acham a metodologia 
fraca e apenas 9,09% dos alunos avalia a metodologia como ruim. 
 Sobre a quinta pergunta – Como você avalia a interatividade entre o(a) 
professor(a) especialista e os(as) alunos(as) durante as webaulas – verificamos mais uma 
vez que as respostas dos tutores presenciais, professores e alunos demonstram uma 
avaliação positiva, pois aproximadamente 56%, 35% e 50% deles, respectivamente, 
analisam a interatividade como boa ou muito boa. 23,53%, 35,14% e 25% a avaliam 
como regular e apenas 17,65%, 24,32% e 21,11% a consideram fraca ou péssima.  

Percebe-se que o maior índice de insatisfação, em relação à interatividade nas 
webaulas, é dos professores, pois 65% das suas respostas estão entre regular e péssimo, 
o que se confirma em um comentário de professor expondo que as aulas via web, em 
geral, não são satisfatórias, pois os polos não têm internet que possibilite uma 
interação contínua.  

 Considerando as respostas à sexta pergunta – Como você avalia a facilidade de 
acesso (conectar-se) ao Adobe Connect – percebemos que a maioria dos sujeitos da 
pesquisa, seja tutor, professor ou aluno, considera fácil o acesso/conecção ao software 
utilizado para a webaula, pois 79% dos tutores presenciais, 75,68% dos professores e 
53,57% dos alunos oscilaram suas respostas entre bom e muito bom. Em média, 14% 
desses sujeitos consideram o acesso regular e somente 6,33% mostraram-se insatisfeitos 
com a acessibilidade ao Adobe Connect. Entretanto, quando se trata de conectividade, 
percebe-se um certo descontentamento de alguns tutores e professores expresso através 
dos seguintes comentários expostos no campo aberto: 1) Em relação à infraestrutura, 
penso que um problema nosso é internet para realizarmos webaula, pensando em 
alguns polos (professor); 2) As webs nem sempre não realizadas com sucesso (tutor); 3) 
As webs são muito ruins, som que oscila e muito eco (tutor); 4) Qualidade de vídeoaula, 
quanto à conexão, às vezes não é satisfatória, ficando assim sem comunicação 
suficiente e significativa (tutor); 5) Em relação à qualidade de imagem e audio, quando 
se trata de webconferências, muitas vezes está muito ruim (tutor); 6) Em relação à web, 
nosso polo encontra muitas dificuldades na realização das aulas, não tenho 
conhecimento se o problema é dos equipamentos do polo ou se o problema é em relação 
à forma de transmissão (tutor). 

6. Considerações finais 
Podemos verificar, a partir dos resultados obtidos nesta pesquisa, a predominância de 
respostas bom e regular a todas as questões selecionadas para este estudo. Isso indica 
que havia uma relativa satisfação com a ferramenta no período da aplicação do 
questionário. 

É importante mencionar que, em relação à conectividade e interatividade nas 
webaulas, na época da realização da pesquisa, havia um número maior de aulas 
presenciais e um número menor de webaulas em oposição ao que acontece atualmente 
nos cursos mencionados. Sendo assim, havia um tempo maior de preparação das 
webaulas e um fluxo menor de professores trabalhando simultaneamente com essa 
ferramenta em um mesmo polo, pois esse uso simultâneo sobrecarrega o sinal da 
internet deixando a transmissão dos dados da webaula mais lenta. Isso gera atraso na 
recepção da imagem e do som no polo, além de quedas da conexão, dificultando a 
interatividade professor/aluno em tempo real. 



  

Quanto à insatisfação dos professores, manifestada na questão 1, diante da 
substituição da aula presencial pela webaula, podemos supor que, para esses 
profissionais, ainda está muito presente a referência do ensino presencial como 
parâmetro de qualidade na formação, embora a modalidade não assegure, à priori, a 
qualidade almejada. Dourado (2007) ratifica essa posição ao assegurar que a questão da 
formação de professores no Ensino Superior não é um problema iniciado com a 
modalidade a distância, mas que, de certa forma, faz parte da história brasileira, tendo 
sido agravado com a expansão ocorrida nos últimos anos: 

 
[...] a precarização dos processos de formação é resultado direto da lógica 
expansionista adotada e do reduzido processo de acompanhamento e 
avaliação em curso no país e não, meramente, decorrência da modalidade 
EAD, ainda que a maior parte das experiências nesta modalidade se efetive 
sem as condições objetivas básicas para a formação com qualidade. (p.12) 
 

Diante disso, acreditamos que é  imprescindível que o professor tenha o domínio 
das tecnologias e conheça as possibilidades e os limites dos recursos disponíveis para 
que possa traçar as estratégias adequadas para o trabalho na modalidade a distância. 
Como já afirmamos, a experiência de ensino e de aprendizagem ainda se pauta na 
modalidade presencial, pois nos encontramos em um período de transição e de mudança 
de paradigmas que nos tem exigido repensar, dentre outras questões, o papel do 
professor. 

É importante ressaltar também a necessidade de assessoria da equipe de 
tecnologia para solucionar problemas de ordem técnica que possam ocorrer. Além disso, 
é imprescindível que os alunos e o tutor, presentes no polo de apoio presencial, também 
contem com suporte técnico, equipamentos adequados e de boa qualidade (datashow, 
caixas de som, computadores etc.) e acesso estável à internet que permita o bom 
desenvolvimento da webaula. É esse conjunto de elementos funcionando em plena 
harmonia que possibilitará o melhor aproveitamento desses encontros virtuais que são 
indispensáveis para essa modalidade de ensino.   
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Abstract. In this text, we present a study of the students perceptions about the use of e-
portefólio as a  learning and assessment tool, in an online course. The data analysis 
show that in the students point of view, the e-portfolio is a tool with advantages in the 
learning context  and its assessment. However, it appears that the potential of the tool is 
not completely used, especially with regard to their ability to promote interaction and 
collaboration within communities of learning. 

 

Resumo. Considerando as novas ferramentas digitais e os novos contextos de 
aprendizagem que emergem da utilização destas ferramentas, procurámos, neste 
estudo, analisar a percepção de estudantes de três cursos a distância da Universidade 
Aberta de Portugal, face à utilização da ferramenta e-portefólio, como instrumento de 
aprendizagem e avaliação. Adoptou-se uma metodologia mista, (questionário e 
realização de entrevistas). A análise e interpretação dos dados obtidos mostra que o e-
portefólio constitui uma ferramenta que apresenta diversas vantagens no âmbito da 
aprendizagem e da sua avaliação. Verifica-se, todavia, que as potencialidades da 
ferramenta ainda não são utilizadas na íntegra, designadamente no que se refere à 
possibilidade de promover a interacção e colaboração, no seio das comunidades de 
aprendizagem. 

. 

1. Introdução 

A sociedade encontra-se em permanente e acelerada mutação, prevalecendo factores 
como, a facilidade no acesso à informação, a diversidade das formas de saber e a busca 
de uma educação que seja cada vez mais efectiva e de carácter contínuo. As novas 
tecnologias da informação e da comunicação, com as suas ferramentas digitais, 
apresentam potencialidades que contribuem cada vez mais para a integração dos 
estudantes na sociedade do conhecimento. Deste modo, torna-se imprescindível que a 
Escola acompanhe o ritmo deste desenvolvimento, tirando proveito das possibilidades 



  

das diversas ferramentas informáticas que se encontram actualmente à disposição no 
âmbito dos novos contextos de aprendizagem. Entre estes assinalam-se os contextos de 
educação a distância que têm beneficiado de uma enorme mudança em virtude da 
evolução tecnológica, assumindo-se, cada vez mais, como alternativas credíveis e 
relevantes de formação, designadamente a nível superior. 

 Por outro lado, as práticas tradicionais de avaliação têm vindo a ser cada vez 
mais problematizadas no ensino presencial, sendo que na educação a distância, 
designadamente nos contextos de aprendizagem online, esta questão se torna mais 
premente. Com efeito estes novos contextos de aprendizagem e as suas características 
têm vindo a provocar o repensar dos modelos pedagógicos convencionais e das 
respectivas práticas avaliativas (Amante, 2009). Estes contextos podem pois dar lugar a 
práticas avaliativas inscritas na denominada 4ª geração da avaliação, (Pinto & Santos, 
2006), designadamente explorando outras estratégias e instrumentos. Nesse âmbito, 
entre os instrumentos de aprendizagem/avaliação que têm vindo a ser adoptados, 
nomeadamente em contextos de e-learning, tem surgido a utilização do portefólio como 
uma forma alternativa de avaliação que se integra claramente numa concepção 
construtivista da aprendizagem. 

Neste estudo exploratório procurou avaliar-se a percepção de estudantes de 3 
cursos online, face à utilização da ferramenta e-portefólio, como instrumento de 
aprendizagem e avaliação, no seio de uma Unidade Curricular de pós-graduação. 
Procurou-se perceber se, após a experiência da sua construção, os alunos o consideram 
uma mais valia pedagógica no seu percurso de formação e a que níveis.  

      Os cursos em questão, desenvolvidos na Universidade Aberta, funcionam de 
acordo com o Modelo Pedagógico Virtual desta Universidade, na sua vertente aplicada 
ao 2º Ciclo. Este modelo, que assenta em quatro princípios básicos, Flexibilidade, 
Interacção, Aprendizagem centrada no estudante e Inclusão digital (Pereira et al. 
2007), operacionaliza-se com base numa plataforma de elearning (Moodle). É de 
destacar a raiz construtivista deste modelo, onde se preconiza a aprendizagem num 
contexto social, com uma forte componente de interacção entre estudantes e entre 
estudantes e professores, no âmbito do espaço online da UC (sala de aula virtual). De 
referir ainda, um elemento estruturante neste modelo, o contrato de aprendizagem, que 
funciona como um documento mediador entre as exigências académicas e os interesses 
e necessidades dos estudantes, norteando todo o percurso de aprendizagem (Pereira et 
al. Op.Cit.). 

2. O conceito de portefólio 

O termo portefólio deriva do verbo latino portare (transportar) e do substantivo foglio 
(papel, folha). Os portefólios surgiram originalmente no campo das artes, como 
ferramentas de exposição de trabalhos realizados por artistas. Passou depois a ser 
utilizado na área da educação, considerando-se que o estudante poderá, através do seu 
uso, efectuar um balanço da sua aprendizagem, fazendo apelo ao pensamento reflexivo, 
facilitador da metacognição (Hadgi, 1997).  

São diversos os autores que apresentam definições de portefólio. Segundo 
Barrett (2006, p.1) um portefólio é uma colecção de trabalhos que o estudante recolheu, 
seleccionou, organizou, sobre os quais reflectiu, e demonstrou conhecimento e 



  

evolução ao longo do tempo. Paulson, Paulson e Meyer (1991) comparam o portefólio 
a um laboratório onde os estudantes constroem significados a partir da experiência 
acumulada. Segundo estes autores o portefólio conta uma história, uma história do 
conhecimento das coisas e conhecimento de si próprio. Os portefólios são as histórias 
dos estudantes, do que eles sabem e porque acham que sabem. Um portefólio é a 
opinião baseada em factos; Constitui uma selecção, consumada pelo próprio estudante, 
dos seus melhores trabalhos ou produtos (auto-avaliação), bem como do processo de 
aprendizagem, e do desenvolvimento subjacente aos mesmos. Reúne não só os 
produtos finais mas também a evidência do processo continuado de reflexão e de 
tomada de decisão ao longo de todo o percurso. Um portefólio é pois uma amostra 
significativa do trabalho do estudante que revela o seu progresso e empenho. 

       Para Sá-Chaves (2005; 2009) o portefólio reflexivo é um instrumento de 
diálogo entre o aluno e o professor, continuamente (re)elaborado na acção e partilhado 
por forma a recolher, em tempo útil, outros modos de ver, de interpretar, impelindo o 
aluno à tomada de decisões, à necessidade de fazer opções, de julgar, de definir 
critérios, de se deixar invadir de dúvidas, de conflitos, para deles poder emergir mais 
consciente, mais informado, mais seguro de si. 

 

3. O portefólio em papel e o e-portefólio  

Em resposta a uma sociedade cada vez mais informatizada e digital, surgem os e-
portefólios, também designados por Webfólios.  

 Então, em que medida a questão física do suporte, faz diferir um portefólio em 
papel de um e-portefólio? Num e-portefólio, todos os documentos estão em formato 
digital constituindo ficheiros que se encontram armazenados em diferentes pastas, 
consoante a organização do seu autor. Segundo Alves e Gomes (citado por Junior e 
Coutinho, 2008) os e-portefólios apresentam funcionalidades acrescidas e novas 
potencialidades relativamente aos portefólios em formato papel. Assim, o e-portefólio 
permite incluir uma infinidade de hiperligações que, por sua vez, poderão contribuir 
para relacionar as competências adquiridas com as evidências e reflexões realizadas, 
sobre outras aprendizagens, formais ou informais. 

 Håkon Tolsby (citado por Attwell, Chrza, Pallister, & Hornung, 2007) refere 
que os portefólios poderão ser utilizados para controlar o que o estudante aprende e de 
que forma o faz. Com efeito, o e-portefólio permite mostrar essas mesmas competências 
de uma forma dinâmica e flexível, através de variadas formas, que em suporte papel 
seriam mais limitadas. Também Barret (2005) sublinha que os portefólios electrónicos 
permitem uma maior dinâmica quer pela natureza diversificada dos elementos que 
podem incluir, (textos, fotos, clips de vídeo, som, etc.), quer pela possibilidade de 
navegação no documento permitida pelas hiperligações, quer pela sua flexibilidade, no 
sentido da facilidade com que se altera e actualiza o seu conteúdo.   

 Através da utilização do e-portefólio, o estudante poderá documentar, reflectir e 
traçar o seu trilho no processo de aprendizagem, bem como partilhar este processo, os 
seus conteúdos e a sua reflexão com todos os que lhe tenham acesso. Assim, permitirá ir 
ao encontro da necessidade que o ser humano tem, na sua essência, de reflectir e pensar 
não só individualmente, mas também de forma colectiva. Paulson, Paulson e Meyer 



  

(1991) sublinham, por outro lado que, quando devidamente criados, os portefólios 
propiciam uma intersecção entre a aprendizagem e a avaliação, ou seja, o portefólio não 
será apenas uma ferramenta de aprendizagem ou somente uma ferramenta avaliativa, mas 
reunirá estas duas vertentes, integrando-se assim no processo pedagógico. Cohen e Riel 
(citados por Jonassen, 2000,) concluíram, por seu turno, que os trabalhos escritos para 
comunicar com pares eram mais fluentes, melhor organizados e mais claros do que os 
escritos para a mera obtenção de uma nota. 

 
4. Quadro metodológico 

O presente estudo teve como objectivo compreender qual a percepção dos estudantes 
acerca do e-portefólio enquanto ferramenta de avaliação e aprendizagem.  

Tendo em vista o objectivo expresso, considerou-se neste estudo um universo de 
42 estudantes, oriundos de 3 comunidades de aprendizagem, pertencentes a dois 
mestrados distintos mas a frequentarem uma mesma Unidade Curricular (UC). Dos 42 
estudantes considerados, 11 pertenciam ao Mestrado em Gestão da Informação e 
Bibliotecas Escolares e os restantes 31 ao Mestrado em Comunicação Educacional 
Multimédia (sendo 11 de uma comunidade de aprendizagem e 20 de outra). Todos os 
estudantes pertenciam à mesma instituição de ensino superior a distância, a 
Universidade Aberta e frequentaram a UC nos anos lectivos 2007/2008, 2008/2009 e 
2009/2010. 

A escolha da UC de Media Digitais e Socialização (MDS) relacionou-se com o 
facto de nela ser utilizado o e-portefólio como instrumento de avaliação dos estudantes 
e, simultaneamente, com o facto de nos ter sido possibilitado o acesso ao espaço online 
desta UC e aos seus alunos.   

Adoptámos uma metodologia de natureza quantitativa, complementada com 
uma componente qualitativa. A análise de dados efectuou-se relacionando informação 
proveniente de dois instrumentos de recolha, nomeadamente, um questionário, 
concebido especificamente para este estudo e a realização de algumas entrevistas 
pontuais a elementos das comunidades de aprendizagem que se disponibilizaram para 
tal. O questionário encontrava-se estruturado segundo três grandes parâmetros: (i) 
caracterização pessoal; (ii) aspectos técnicos de realização do e-portefólio; (iii) aspectos 
pedagógicos do e-portefólio. Em cada um dos parâmetros mencionados pretendia-se: (i) 
conhecer dados relevantes acerca do estudante; (ii) identificar aspectos técnicos 
associados ao software utilizado para construção dos e-portefólios, designadamente 
aferir o nível de satisfação face às potencialidades do software e avaliar o seu domínio; 
(iii) apurar a experiência prévia dos estudantes sobre a utilização de portefólios, aferir 
sobre a relevância, adequação e contributo dos e-portefólios como instrumentos de 
aprendizagem e avaliação em contextos gerais e no contexto particular da UC de MDS, 
(nomeadamente comparando com a sua realização em formato papel); avaliar sobre a 
colaboração e interacção proporcionada pelo e-portefólio, designadamente conferindo 
se estes instrumentos permitiam uma maior aproximação e colaboração entre os 
elementos da comunidade de aprendizagem.  

Adoptámos um modelo de questionário constituído por 10 questões fechadas, 
nas quais o estudante seleccionava a resposta entre as várias opções possíveis. Uma das 



  

questões, relativa aos parâmetros ii) e iii), encontrava-se subdividida em 23 itens, tendo 
sido adoptada, como modo de resposta, uma escala de Likert, como se exemplifica a 
seguir: 

 

 Na construção deste e-portefólio senti que a sua realização constituiu um 
meio de aprendizagem. 

 

Concordo totalmente 1_2_3_4_5 Discordo totalmente 

 

  No final surgiam ainda duas questões abertas que inquiriam os estudantes sobre 
as potencialidades e limitações dos e-portefólios enquanto instrumentos de avaliação na 
respectiva UC. 

 Após a aplicação do questionário foram realizadas entrevistas a três estudantes 
via Skype e Messenger, de forma a obter dados mais aprofundados e esclarecedores 
acerca de determinados parâmetros avaliados no questionário.  

 

5. Apresentação de resultados 

Caracterização pessoal - Responderam ao questionário 18 estudantes, ou seja, 42,9% do 
universo considerado, sendo 33,3% do sexo masculino e 66,7% do sexo feminino, com 
idades compreendidas entre os 28 e os 57 anos. 

Aspectos técnicos - 83,3% afirmam que o manuseamento do software utilizado 
para elaboração do e-portefólio constituiu-se por si, como uma aprendizagem relevante; 
77,8% consideram que o software utilizado não tornou a tarefa mais complexa e 88,9% 
assume ter explorado diferentes potencialidades técnicas do software. 

Aspectos pedagógicos do e-portefólio - Todos os estudantes (100%) afirmam 
que a elaboração do portefólio em formato digital constituiu uma mais-valia face à sua 
realização em papel; 83,3% dos estudantes asseguram que a motivação para a sua 
realização foi maior do que se o tivessem realizado em papel; igual percentagem 
considera que o portefólio em versão impressa não acarretaria uma reflexão mais 
profunda e que a utilização desta ferramenta constituiu um factor de maior motivação ao 
longo da aprendizagem; 94,4% considera que a construção do e-portefólio permitiu 
integrar mais facilmente diferentes recursos que não seriam possíveis num portefólio em 
papel. Relativamente ao e-portefólio enquanto ferramenta de avaliação, 94,4% dos 
estudantes consideram que a sua realização permitiu efectuar um balanço sobre o 
percurso de aprendizagem; 94,4% afirmam ainda que a sua elaboração constituiu, ela 
própria, um meio de aprendizagem. Os estudantes, na sua totalidade, afirmam que a 
construção do e-portefólio se constituiu como um modo de avaliação que se integrou no 
processo de aprendizagem.   

Relativamente aos itens que se referem à interacção e à colaboração 
proporcionada pelos e-portefólios, uma parte substantiva dos estudantes mantem-se 
neutra, ou seja 55,6% não concorda nem discorda que o portefólio tenha proporcionado 



  

uma maior interacção, aproximação e colaboração entre os elementos da comunidade de 
aprendizagem; 16,7% dos estudantes concorda, e 27,8% discorda. De salientar que o 
mesmo foi referido pelos estudantes entrevistados que não consideraram ter existido 
maior interacção e colaboração devido à construção do e-portefólio. Cruzando estes 
mesmos dados com a percentagem de estudantes que consultou e comentou os e-
portefólios dos seus colegas, verifica-se que, enquanto 94,4% dos estudantes afirma ter 
consultado os e-portefólios dos seus colegas, 77,8% não comentou qualquer desses e-
portefólios. Quando na entrevista se questiona se a inexistência de comentários se 
poderá dever a algum receio de ferir susceptibilidades de colegas, os estudantes referem 
que não se trata de qualquer tipo de inibição, consideram apenas que tanto a interacção 
como a colaboração eram efectuadas na plataforma de Elearning, nomeadamente nos 
fóruns de discussão. No entanto, 83,3% dos estudantes considera que o facto de ter 
acedido aos e-portefólios dos seus colegas ajudou na reflexão sobre o seu próprio 
trabalho.  

Quanto à utilização do e-portefólio, quer no contexto particular da UC de MDS, 
quer em contextos gerais no Ensino a Distância, 94,4% dos estudantes consideram 
adequada a ferramenta enquanto instrumento de avaliação. No final da realização do e-
portefólio, 77,8% sente-se satisfeito com a experiência, 11,1% considera que a 
experiência superou as suas expectativas e 5,6% afirma que a experiência ficou aquém 
das suas expectativas. Contudo, todos os estudantes (100%) recomendariam a 
construção de e-portefólios em outras UC's ao longo do Mestrado frequentado. 

Quanto, às questões abertas do questionário, onde se solicitou aos estudantes que 
enunciassem três potencialidades e limitações dos e-portefólios enquanto instrumentos 
de avaliação na UC de MDS, após a análise de conteúdo realizada ao conjunto de 
respostas, destacam-se como mais referidas, as seguintes ideias-chave: (i) possibilitar a 
reflexão continuada e progressiva; (ii) facilitar o processo de auto-avaliação; (iii) 
possibilitar a partilha de conhecimentos; (iv) possibilitar a interactividade; (v) potenciar 
o feedback; (vi) promover a criatividade e originalidade. 

Relativamente às limitações dos e-portefólios, enquanto instrumentos de 
avaliação na UC, os estudantes apontam, preferencialmente: (i) a falta de tempo útil para 
explorar e comentar os portefólios dos colegas; (ii) a escassez de interacção, na medida 
em que afirmam visitar os restantes portefólios, mas acabando por não os comentar; (iii) 
dificuldades no domínio da ferramenta electrónica; (iv) deslumbramento pelo aspecto 
gráfico em prejuízo dos seus conteúdos. 

 
6. Reflexão final 

Após a análise dos resultados obtidos, podemos afirmar que, na perspectiva dos 
estudantes inquiridos, a utilização de e-portefólio revelou-se como uma ferramenta com 
vantagens no âmbito do seu percurso de aprendizagem. Os estudantes valorizam neste 
instrumento diferentes aspectos, designadamente, motivação, reflexão, integração de 
diferentes tipos de recursos, aprendizagem realizada, tipo de avaliação permitida; no 
entanto constata-se que as potencialidades da ferramenta ainda não são utilizadas na sua 
plenitude. Com efeito, as comunidades de aprendizagem consideradas no presente 
estudo não evidenciaram níveis significativos de interacção e colaboração nos seus e-
portefolios. Tal, parece ter ficado a dever-se ao facto de os estudantes privilegiarem a 



  

plataforma de elearning, designadamente os fóruns de discussão, para este efeito. 
Todavia, o facto de os estudantes consultarem os e-portefólios dos colegas, ainda que 
não os comentando, ou suscitando interacções, constitui-se como um indicador de 
partilha entre a comunidade que nos parece relevante assinalar. 

Cremos, no entanto, que o e-portefólio poderá proporcionar maiores 
oportunidades de interacção e colaboração entre os elementos da comunidade, 
reforçando a identidade do grupo, sendo para isso necessário repensar a forma como é 
introduzido pelo professor no processo de aprendizagem/avaliação, em contextos online. 

Como instrumento de avaliação, cremos que os estudantes reconhecem 
amplamente as suas potencialidades, constituindo-se verdadeiramente como uma prática 
avaliativa alternativa. Insere-se no próprio processo de aprendizagem, ou seja, integra-se 
no acto pedagógico (Pinto &Santos, 2006; Amante, 2009)  desigandamente em 
contextos de aprendizagem online. 

Por último gostaríamos de referir que no presente trabalho de investigação 
estudou-se a utilização do e-portefólio no contexto de uma UC; contudo seria 
importante pensar, nos contextos online, num portefólio que registasse os aspectos 
relevantes da aprendizagem a um nível mais abrangente. Isto é, um e-portefólio que não 
se restringisse a uma UC, mas que integrasse as diferentes UC's do curso. Este 
constituir-se-ia, assim, como um testemunho e um registo do percurso realizado no 
âmbito da formação global do curso. 

A terminar diremos que, se esta ferramenta nos parece adequada ao contexto 
estudado, estamos em crer que noutros contextos de aprendizagem, designadamente 
presenciais, a sua pertinência não será menor. Seria interessante verificar se, nestes 
outros contextos, a interacção e colaboração assumiam maior relevância, considerando a 
inexistência de outros fóruns online de partilha e reflexão entre os estudantes, 
habitualmente presentes nos contextos de elearning, como o estudado, e que parecem ter 
diminuído a necessidade sentida pelos estudantes de interagirem através dos e-
portefólios.  
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Abstract. The objective of this study was to investigate the use of Moodle to 
ease the knowledge and enhance the autonomy of student learning at the 
Center for Rural Sciences, Federal University of Santa Maria, RS. The 
methodology used was based on an action research with a qualitative 
approach, from the perspective of Activity Theory (AT) and the Extended 
Triangular Model proposed by Engeström. The use of Moodle in mediating the 
teaching-learning allows an inter-relationship between the students in 
constructing knowledge through c problems, challenges, dialogue and 
participation, thereby promoting quality improvement in classroom teaching 
in UFSM. 

Resumo. O objetivo deste trabalho foi investigar o uso do Moodle para 
flexibilizar o conhecimento e potencializar a autonomia do aprendizado dos 
estudantes do Centro de Ciências Rurais da Universidade Federal de Santa 
Maria, RS. A metodologia empregada foi pautada em uma pesquisa-ação com 
abordagem qualitativa, sob a ótica da Teoria da Atividade (TA) e do Modelo 
Triangular Expandido proposto por Engeström. O uso do Moodle na 
mediação do ensino-aprendizagem permite uma inter-relação entre os 
estudantes na construção do conhecimento, através de problematizações, 
desafios, diálogos e participação, promovendo assim a melhoria da qualidade 
no ensino presencial na UFSM. 

1. Introdução 
As mudanças econômicas, políticas e sociais ocorridas na sociedade contemporânea 
geram novas demandas por formação inicial e continuada, representando um desafio 
para as instituições educacionais por inovações tecnológicas. A ideia de que vivemos 
em um novo cenário cibernético e informacional vem provocando grandes 
transformações, não apenas no que se refere aos aspectos socioeconômicos e culturais, 
mas também na maneira como pensamos, conhecemos e apreendemos o mundo 
(Belloni, 2002).  



  

Com o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação (TIC) e a 
facilidade de acesso a internet pelos seus usuários, é possível unir essa ferramenta 
tecnológica ao processo de ensino-aprendizagem nos atuais centros de ensino do país, 
permitindo aos docentes ensinarem através da aprendizagem colaborativa. A execução 
de uma atividade colaborativa permite aos estudantes trabalharem em conjunto, mesmo 
estando separados no tempo e espaço, através da utilização de um ambiente virtual de 
ensino-aprendizagem.  

Segundo Vygotsky (1998) a colaboração entre pares ajuda a desenvolver 
estratégias e habilidades de solução de problemas pelo processo cognitivo implícito que 
se encontra na interação e na comunicação. Este mesmo autor ainda relata que, o 
trabalho em colaboração com um colega mais apto intensifica a Zona de 
Desenvolvimento Potencial (ZDP), que se caracteriza como a faixa de desenvolvimento 
que cada pessoa possui para aprender (Figura 1). 

 
Figura 1 – Zonas de desenvolvimento segundo Vigotsky 

 

Paloff; Pratt (2004) ressaltam a questão da colaboração e a experiência da 
aprendizagem on-line, afirmando que quando os estudantes se envolvem com um 
processo de aprendizagem mediado pela tecnologia, eles aprendem não apenas o 
conteúdo, mas também sobre o processo de aprendizagem e sobre si mesmos. Esses 
estudantes não passam pelo processo de aprendizado sozinho, pois pela interatividade 
com seus colegas, buscam materiais e socializam-se a fim de enriquecer a aprendizagem 
de todos, sendo que é essa a peça chave da colaboração. Paulo Freire acredita na 
educação que considere o estudante construtor do seu conhecimento ao invés de 
somente reproduzi-los ou memorizá-los, pois a construção do conhecimento não pode 
ser uma questão de transferibilidade.  

Quanto maior a interatividade, o diálogo, o respeito às diferenças entre os 
envolvidos e a afetividade entre o professor e o estudante, maior é a possibilidade da 
construção de conhecimentos significativos que poderão ser realizados de forma 



  

coletiva, interligando de forma hipermidiática os diferentes saberes, sendo essa 
diversidade a responsável em oportunizar tantas possibilidades do aprender, motivando 
o indivíduo (Lopes, 2005). 

O Moodle é um Ambiente Virtual de Ensino-aprendizagem (AVEA) que oferece 
aos professores e estudantes um conjunto de ferramentas que proporcionam a criação de 
recursos, atividades individuais e colaborativas, além dos módulos comunicativos e 
informativos. Isso possibilita a construção de ideias e conhecimentos em grupos sociais 
de forma colaborativa criando assim uma cultura de compartilhamento de significados 
conforme os princípios das teorias construcionistas.  

A mediação pedagógica no Moodle como apoio ao ensino presencial está de 
acordo com o que preconizam as diretrizes curriculares nacionais tanto do ensino 
superior quanto da educação básica. Práticas pedagógicas mediadas pelas tecnologias 
educacionais em rede tornam o processo ensino-aprendizagem mais interativo, dinâmico 
e dialógico-problematizador proporcionando interface teoria-prática. 

O objetivo deste trabalho foi investigar o uso do ambiente virtual de ensino-
aprendizagem livre Moodle para flexibilizar o conhecimento e potencializar a 
autonomia do aprendizado dos estudantes dos cursos presenciais do Centro de Ciências 
Rurais da Universidade Federal de Santa Maria, RS, Brasil. 

2. Metodologia 
O trabalho foi desenvolvido na Universidade Federal de Santa Maria, na disciplina de 
Educação para Ciências Agrárias mediadas pela Tecnologia da Informação e 
Comunicação (DCG 1138), pertencente ao Centro de Ciências Rurais, sendo a turma 
composta por cerca de trinta estudantes, oriundos dos Cursos de Graduação em 
Agronomia, Medicina Veterinária e Tecnologia dos Alimentos.  

A metodologia empregada foi pautada nos princípios da investigação-ação 
educacional e sob a ótica da Teoria da Atividade (TA) e do Modelo Triangular 
Expandido proposto por Engeström, também foi adotado um questionário tipo survey. 

Os componentes do Modelo Triangular Expandido foram (Figura 2): 

a) Sujeito- estudantes da disciplina de Educação para Ciências Agrárias mediadas pela 
Tecnologia da Informação e Comunicação. 

b) Instrumento/Ferramenta- Ambiente virtual de ensino-aprendizagem livre Moodle, 
que funciona no endereço http://nte.ufsm.br/moodle. 

c) Objeto (e Motivo)- Aperfeiçoar a prática profissional e desenvolver competências no 
âmbito da educação em Ciências Agrárias mediada por tecnologia da comunicação e 
informação. Adquirir fluência tecnológica educacional em ambientes virtuais de ensino-
aprendizagem. 

d) Regras- Leitura dos recursos e realização das atividades de estudos individuais e 
colaborativas. Responder ao questionário tipo survey. 

e) Comunidade- professora da disciplina e estudantes. 

f) Divisão de Trabalho- professora: mediação pedagógica e avaliação das atividades 
realizadas pelos estudantes. Estudantes: construção do seu conhecimento com 
autonomia, colaboração, interação e interatividade. 



  

 

 
Figura 2. Os componentes do Modelo Triangular Expandido 

 

Também foi adotado como instrumento de coleta de dados um questionário tipo 
Survey, com questões abertas e fechadas, que foi criado no GoogleDocs, disponível em: 
https://docs.google.com/spreadsheet/formResponse?pli=1&formkey=dGZkbGE2RUJZd
GR5Sm4yb0wxV005Unc6MQ&ifq. Afim de, obter a influência do ambiente virtual de 
ensino-aprendizagem livre Moodle no desenvolvimento psíquico e intelectual dos 
estudantes, foi utilizado a Avaliação Pedagógica de Roger Verdier. Os estudantes 
responderam ao survey em questões pertinentes aos tópicos: ambiente virtual de ensino-
aprendizagem, recursos e atividades, interação e interatividade, colaboração, autonomia 
e motivação.   

O questionário foi aplicado na décima aula da disciplina, pois os estudantes já 
estavam mais adaptados ao ambiente virtual de ensino aprendizagem livre moodle e já 
haviam realizados atividades individuais e colaborativas.  

Para fim de analise dos resultados, as respostas foram tabuladas e transformadas 
em gráficos de porcentagens, para caracterizar o perfil dos estudantes e a relação das 
suas motivações na utilização do ambiente Moodle na realização de atividades 
colaborativas ou individuais. 

3. Resultados e Discussão 
Na Figura 3 apresenta-se detalhadamente a análise descritiva das atividades dos 
estudantes no processo de aprendizagem virtual e os elementos envolvidos sob a ótica 
do Modelo proposto por Engeström (1999). 

Ao analisarmos os sujeitos, observamos que dos oito temperamentos descritos 
por Justo (1966), seis deles foram observados. Os temperamentos que prevaleceram na 
caracterização geral da turma foram os perfis de líderes e apáticos, respectivamente. 
Essas respostas demonstram a diversidade dos integrantes da disciplina DCG 1138, 
consequentemente, esse fator pode influenciar no instrumento/ferramenta, ou seja, 
processo de ensino-aprendizagem no Moodle, pelas diferenças existentes entre os 
estudantes. 



  

Embora, mesmo apresentando característica de temperamento apático, isso não 
interferiu na motivação dos sujeitos em utilizarem o Moodle como 
instrumento/ferramenta com suas regras para a construção do conhecimento técnico – 
científico (objeto e motivo). A comunidade mediada no Moodle conseguiu fazer uma 
divisão de trabalho transformando o objeto em resultado.  

Os sujeitos sentiram-se aptos a cumprirem as atividades previstas (regras) no 
Moodle no tempo estipulando pelo docente, apesar de mais de 93% dos estudantes 
estarem utilizando o Moodle pela primeira vez, sentiram se confiáveis em utilizar essa 
ferramenta como forma de apoio a aprendizagem (Figura 3a, 3b e 3c, respectivamente). 
Vários autores relatam que a motivação pode ser objeto de aprendizagem ressaltando 
que a relação entre motivação e aprendizagem é mútua.  

Entre as atividades previstas (regras) para realização na disciplina a maioria dos 
sujeitos optou pela atividade colaborativa (Figura 3d). Esse resultado demonstra que os 
sujeitos aos poucos já estão se inserindo aos novos paradigmas da educação, que 
permitem a autonomia do individuo no processo de aprendizagem, através da mediação 
de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes 
suportes de informação (resultado).  

A opção pelas atividades colaborativas possibilita aos sujeitos uma maior 
afetividade entre os colegas e com o docente (comunidade), pois o conhecimento é 
construído coletivamente (objeto), através do compartilhamento das expectativas de 
todos, através das discussões, debates e dúvidas ocorridas nas aulas (regras).  

Mais de 75% dos sujeitos acreditam que a utilização da atividade colaborativa 
permite a interação entre os colegas, motivando-os a realizarem a tarefa proposta como 
mais seriedade e comprometimento (Figura 4c). A presença de líderes auxilia na 
motivação dos demais colegas para realizarem a atividade colaborativamente, conforme 
relatado por Paloff e Pratt (2004), quando os estudantes trabalham em conjunto,  tendem 
a produzirem um conhecimento mais profundo, deixando de serem independentes para 
se tronarem interdependentes.  

As atividades colaborativas preferidas pelos sujeitos da disciplina são aquelas 
que envolvam tarefas como o fórum e o wiki, respectivamente (Figura 4b).  A 
preferência pelo fórum está atrelada aos estudantes já conhecerem e utilizarem o fórum 
como meio de comunicação no seu dia-a-dia.  

Embora os estudantes tenham preferência pela utilização de atividades 
colaborativas, os mesmo preferem realizar a tarefa em duas partes, sendo a primeira de 
forma individual e posteriormente transpor suas respostas para o wiki (Figura 4d). Esse 
comportamento pode ser explicar pelo perfil dos estudantes da turma, os que são 
considerados instáveis, melancólicos, fleumáticos e apáticos, correspondem a um 
percentual de 57% da turma. Os que apresentam esses perfis são estudantes que se 
sentem inseguros para exporem suas idéias para o grande grupo, pelo medo que 
possuem de não serem aceitos pelos demais, são caracterizados pela carência de 
emotividade e de pouco impulso para a realização de atividades tenham que assumir o 
papel de líder, ativo. 

Os sujeitos também foram submetidos a questões relacionadas às atividades 
individuais no ambiente virtual de ensino-aprendizagem livre Moodle, as atividades 
escolhidas foram o uso de questionários, seguida das tarefas off-line e online (Figura 



  

4a). Eles relatam que as atividades individuais também podem auxiliar no processo de 
ensino-aprendizagem, principalmente quando os mesmos não possuem disponibilidade 
de tempo para a execução de atividades colaborativamente. 

No entanto, cerca de 72% dos estudantes sentem em alguns momentos a falta do 
docente como mediador do conteúdo, sendo que essa ausência pode interferir na 
aprendizagem desses estudantes (Figura 4e).  Isso remete segundo Oliveira et al. (2007)  
de uma vivência de um modelo tradicional de ensino ao longo da vida escolar, que 
influencia posturas desprovidas de um caráter investigativo, fragilizando o uso de 
métodos e subsídios que busquem uma participação ativa e interativa entre os sujeitos 
da construção do processo ensino-aprendizagem. Porém, esse conceito aos poucos está 
se desmitificado, pois o docente não é o dono do conhecimento, e sim aquele que 
juntamente com seus estudantes está em constante transformação na busca do saber, 
participando como alguém que também esta no constante processo de aprender. 

 

 

 

Figura 3. Preferência e dificuldades dos estudantes das Ciências Agrárias em 
relação ao ambiente virtual de ensino aprendizagem (AVEA) livre Moodle. 
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Figura 4. Preferência dos estudantes do Centro de Ciências Rurais nas 
atividades do tipo colaborativa ou individual, realizadas via Moodle. 

 

4. Considerações Finais 
O ambiente virtual de ensino aprendizagem Moodle potencializa a colaboração e a 
flexibilização do conhecimento modificando os espaços de ensinar-aprender, 
proporcionando interatividade, interação e a aquisição de fluência tecnológica, 
imprescindível para a conquista da autonomia. 

As atividades colaborativas possibilitam o estabelecimento de uma nova 
ecologia cognitiva, onde os estudantes interagem e constroem o saber de forma coletiva, 
refletindo em maior motivação dos estudantes dinamizando o processo ensino-
aprendizagem mediado no ambiente virtual de ensino-aprendizagem virtual livre 
Moodle.  
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O ensino mediado por TIC requer do professor fluência tecnológica, reflexão 
constante sobre a prática docente, estudo continuado para que possa desenvolver 
performance docente de qualidade, promovendo a interação/interatividade e a 
construção do saber problematizada em atividades cooperativas e colaborativas que 
propiciam o crescimento do estudante e a autoria no material didático hipermidiáticos. 

Apontasse ainda que mesmo aceitando essa nova metodologia educacional 
mediada por TIC os estudantes, em alguns casos, ainda sentem falta do docente como 
mediador do processo de aprendizagem o que está associado a vivencia educacional 
destes ser marcadamente no modelo tradicional de ensino.  
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Abstract. The players in the creation of printed educational materials for 
distance education courses need to produce it in an integrated manner and 
with a robust information flow. It is possible to achieve this through the 
knowledge sharing practice. This study discusses the influence of 
interpersonal factors of sharing on an environment of the production of print 
materials. The chosen constructs of the research article were group learning 
and knowledge sharing, both related to the interpersonal factors. The results 
reveal that the understanding of knowledge sharing and the interpersonal 
factors in the creation of printed material leverages the group learning and 
the information flow among the players. 

Resumo. Os atores da criação de material de EaD precisam produzi-lo de 
forma integrada e com um fluxo de informações robusto. A partir da prática 
de compartilhamento do conhecimento é possível contribuir e obter este 
resultado. Esse estudo discute a influência dos fatores interpessoais no 
compartilhamento em um ambiente de produção de material didático de EaD. 
Foram escolhidos para a pesquisa nesse artigo os constructos aprendizagem 
de grupo e compartilhamento de conhecimento relacionado aos fatores 
interpessoais. Os resultados indicam que o entendimento do valor do 
compartilhamento do conhecimento e dos fatores interpessoais na criação de 
material de EaD alavanca a aprendizagem de grupo e o fluxo de informações 
entre os atores. 

1. Introdução  
  Educação a Distância (EaD) é uma modalidade educacional em crescente 
difusão e a demanda por materiais impressos, que possam conduzir o processo de 
aprendizagem de forma efetiva, exige um processo de criação conectado com as novas 
demandas e com os aprendizados obtidos. 



  

 Nas equipes multidisciplinares que os produzem, atributos como diálogo, 
participação e cooperação são essenciais no sentido de buscar integridade e fluidez das 
informações presentes no texto. Portanto, o processo de produção de material didático 
na EaD exige um fluxo de informação robusto, suportado por um intenso processo de 
comunicação entre os atores.  

 Para ampliar a comunicação e a proximidade entre os atores é necessário o 
processo de compartilhamento de conhecimento. O artigo buscar trazer essa discussão 
para diminuir as barreiras encontradas na comunicação entre emissor e receptor no 
processo de produção de material didático na EaD favorecendo a eficiência dos 
resultados.   

2. A Importância do compartilhamento de conhecimento na produção de 
material didático na EaD  

Educação a Distância (EaD) é caracterizada como modalidade educacional na qual 
a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino/ aprendizagem ocorre com a 
utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e 
professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos 
(BRASIL/MEC, 2005).  

O material didático para EaD configura-se como um conjunto de mídias 
(impresso, audiovisual e informático), no qual os conteúdos apresentam-se de forma 
dialógica e contextualizada, favorecendo uma aprendizagem significativa (FLEMING, 
2004). Portanto têm papel fundamental, uma vez que funcionam como fio condutor do 
processo de aprendizagem, mediando e permeando toda interação do aluno com os 
conteúdos curriculares. Sua produção demanda de uma equipe multidisciplinar com 
papéis distintos, sendo importante e intenso o processo de comunicação entre os 
participantes.  

De acordo com a literatura, essa equipe pode variar. Martins (2011) elaborou em 
seu estudo um mapa do processo genérico de produção de material didático impresso no 
qual é formado por: coordenação, professor conteudista, designer instrucional e 
designer gráfico, desenvolvendo atividades, respectivamente, de: capacitar e coordenar, 
elaborar conteúdo, fazer desing instrucional, fazer revisão ortográfica, fazer design 
gráfico, elaborar boneco e fazer a impressão.  

Durante todas as fases do processo os atores interagem e trocam informações, 
caracterizando um fluxo de informação intenso ao longo do processo e composto por 
diferentes tipos de informação, denominadas por Martins (2011) como: informação 
conteúdo que corresponde aquela em forma de texto e a informação processo que está 
presente na comunicação entre atores. A informação processo pode ser subdividida em 
informação técnica e informação controle. A primeira está relacionada àquelas 
orientadoras das atividades, ou seja, geram uma ação específica e a segunda são aquelas 
que controlam o desenvolvimento das atividades.  

O estudo de fluxo de informação é importante por ser um fator (ou indicador) 
chave do nível de integração do processo, de acordo com os autores Berente, 
Vandenbosh e Aubert (2009). Segundo eles, os processos integrados geram bons 
resultados e os princípios da integração organizacional e informacional são: 
acessibilidade, pontualidade, transparência e nível de detalhamento da informação. 
Portanto, quanto menos etapas e menor for a transferência de responsabilidades de 
informação em um processo, menor o esforço, maior integração.  



  

No desenvolvimento e construção do material didático, o critério pontualidade 
comporta-se no sentido de transferir a informação entre uma etapa e outra do processo, 
enquanto os critérios transparência e nível de detalhamento da informação modificam a 
informação transferida, no qual as barreiras de informação surgem e interferem na 
dinâmica do fluxo de informação (MARTINS, 2011).  

O fluxo de informação pode seguir por meio de canais informais ou não 
controláveis e formais ou controláveis. Assim, entende-se por informais aqueles em que 
a comunicação ocorre direto entre emissor e receptor, e indireto, quando esse contato é 
indireto, como o próprio nome descreve (KREMER (1980), LE COADIC, 2004). 

Assim, no processo de comunicação entre o emissor e receptor, as mensagens 
podem atravessar barreiras pessoais ou externas prejudicando seu entendimento ou 
aceitação. Após o recebimento da informação, surgem novas barreiras chamadas de 
interpessoais ou internas e são dependentes das características psicológicas do receptor, 
destacam-se: experiência prévia; sentido de ameaça (mudança); sentimento de medo e 
ansiedade; profecias auto-realizáveis - estão relacionadas com os comportamentos 
próprios ou de terceiros; distorção da informação nova - está ligada às crenças que 
influem no entendimento da informação; origem da informação - utilização de fontes 
familiares pode gerar desconfiança para sua utilização e, por fim, os conhecimentos 
sobre os benefícios da informação (LEITÃO, 1995).  

No processo de produção de material didático impresso, as barreiras encontradas 
vão ao encontro das apresentadas pelo autor acima. O entendimento da informação 
conteúdo está relacionado às questões de falta de experiência com a atividade 
desenvolvida, flexibilidade, feedback, tempo para se dedicar as atividades de EaD, 
conhecimento sobre a temática, detalhamento da informação. Portanto, quanto mais 
detalhada a informação (critério detalhamento da informação) e mais transparente (uso 
de uma linguagem comum – critério transparência) for, menos barreiras e menos etapas 
a informação precisa percorrer, consequentemente o fluxo é mais dinâmico, 
caracterizando um processo mais integrado e contribuindo para melhores resultados 
(MARTINS, 2011). 

De acordo com as características observadas no processo de produção de material 
didático na EaD, há uma intensa troca de conhecimento entre todos os participantes do 
processo (MARTINS, 2011). Os atores estão envolvidos em um processo de 
aprendizagem de grupo, que se repete toda vez que novo material precisa ser produzido 
para um novo curso. A troca de conhecimentos permite maior fluidez e rigorosidade 
científica, didática e metodológica necessária à produção. Essa interação presente 
amplia a possibilidade do compartilhamento de conhecimento e de experiências que 
auxiliam a dinâmica do fluxo de informação. 

Aprendizagem de grupo é bem definida por Edmondson (1999, p.353): “processo 
contínuo de reflexão e ação, caracterizado por fazer perguntas, buscar feedback, 
experimentar, refletir sobre os resultados e discutir os erros ou resultados inesperados 
das ações”. Corroborando, Argote, Gruenfeld e Naquin (2001, p.370 apud Wilson et al., 
2007, p. 1042) definem como: “as atividades por meio das quais indivíduos adquirem, 
compartilham e combinam conhecimento pelas experiências um com o outro”. Portanto, 
está no grupo a oportunidade de compartilhar os conhecimentos e vivenciar as 
experiências.  

O processo de compartilhamento é fundamental para o trabalho de grupo, 
conforme indicado por Wilson et al. (2007), pois é quando novo conhecimento, rotinas e 



  

comportamento tornam-se distribuídos entre os membros do grupo e o mesmo contribui 
na aprendizagem. Dessa forma, o conhecimento legitima-se para todo o grupo e o 
comportamento ou resposta de algum componente já é previsível e esperado pelos 
outros, o que é crucial nas atividades independentes. O processo de criação de material 
didático na EaD pode ser alavancado por intermédio do compartilhamento de 
conhecimento no grupo de atores, sendo peça fundamental para a qualidade do material 
produzido. 

Como Davenport e Prusak (1998) relatam, se o conhecimento importante existe, 
mas não é compartilhado, não se atinge o benefício do constante crescimento, não 
ocorrendo o que é descrito por Nonaka e Takeuchi (1997) em sua espiral do 
conhecimento como a busca constante em compartilhar, difundir, transferir e aplicar o 
conhecimento existente. Neste sentido, esse compartilhamento nem sempre é possível 
na produção de material didático na EaD.  

Algumas razões e impedimentos são identificados por Tiwana (2002) no processo 
de compartilhamento de conhecimento nas organizações e descritos no quadro1: 

Quadro 1 – Compartilhamento de Conhecimento: Razões e Impedimentos 
Razões/Habilitadores Impedimentos/Empecilhos 

Alto nível de confiança Medo e suspeita 
Recompensas pelo compartilhamento Recompensa não intencional pela reserva 
Trabalho colaborativo de equipe (baseado) Esforço individual sem reconhecimento e 

recompensa  
Missão, visão, valores e estratégias 
alinhadas 

Falta de alinhamento 

Responsabilidade final e recompensa 
abrangente a toda a equipe 

Responsabilidade final e recompensa 
individual 

Foco no processo Foco funcional  
Foco em satisfação do cliente Síndrome do “não inventado aqui” 
Abertura para ideias de fora Muito ocupado para compartilhar 
Olho na competição Competição interna 
Trabalho colaborativo e inter funcional TI incompatível 
Necessidade de compartilhamento Compartilhamento de grupos funcionais 

Tomadas de decisão localizadas Tomadas de decisão centralizadas (de cima 
para baixo) 

Responsabilidade final e recompensas do 
grupo 

Conflito de interesse proprietário-empregado 

Fonte: Adaptado de Tiwana (2002).  
Se for percebido o valor do compartilhamento de conhecimento no processo de 

produção de material na EaD aliado a integração dos atores, o compartilhamento passa a 
ser um processo habitual e contínuo. O compartilhamento desenvolve no grupo novos 
conhecimentos, previsibilidade de ações e espírito de equipe. Contribui no 
aperfeiçoamento dos processos e é base para a criação de conhecimento e 
desenvolvimento de tecnologia. Porém, a relação com o medo, a suspeita, a falta de 
reconhecimento e recompensa, o não entendimento ou alinhamento com os desejos da 
organização, conflitos de interesse, entre outros, pode interferir. Surgem então as 
barreiras existentes na comunicação entre emissor e receptor, mencionadas 
anteriormente por Leitão (1995). Se os benefícios e os custos do compartilhamento 
forem percebidos pela organização e pelos indivíduos que a compõem, o tempo e o 
esforço desprendidos nesse processo justificar-se-ão. 



  

Neste sentido, no grupo de produção de material de EaD,  o valor de compartilhar 
é fortalecido pelo que Edmondson (1999) chama de comportamentos de aprendizagem, 
que está relacionado com a busca por feedback, o compartilhar a informação, o solicitar 
ajuda, o conversar a respeito dos erros cometidos e o experimentar novas possibilidades. 
Esse comportamento contribui para melhorar a comunicação e o entendimento coletivo 
do grupo de trabalho e descobrir consequências inesperadas de suas ações prévias. 

Martins (2011) já demonstra a importância da comunicação pessoal entre os atores 
no processo de produção de material didático, pois se observou necessária em vários 
momentos, seja para entender melhor a informação ou para tirar dúvidas sobre a 
informação recebida. 

Há uma parcela subjetiva na capacidade humana de perceber o valor do 
compartilhamento por meio da prática desses comportamentos de aprendizagem, pois 
compartilhar significa não só distribuir o conhecimento (aspectos cognitivos), mas 
também a mensagem existente no comportamento do indivíduo (WILSON et al., 2007). 
O que reflete algumas questões básicas já apresentadas por Tiwana (2002) nos 
empecilhos para a troca de conhecimento e por Leitão (1995) nas barreiras existentes no 
processo de comunicação entre emissor e receptor. O medo, o não entendimento, a 
suspeita, o conflito de interesses, para citar alguns exemplos, influenciam no 
comportamento de uma pessoa em um grupo de trabalho e têm por detrás emoções que 
representam a carga subjetiva do conteúdo informacional. Compreender essa 
subjetividade é fundamental para que o compartilhamento seja mais efetivo, e saber 
trabalhá-la permite ao grupo a interação necessária para haver o compartilhamento de 
conhecimento e a interação auxiliando na geração de bons resultados.  

3. Aspectos relacionais na produção de material didático na EaD  
        O uso da tecnologia da informação e comunicação  ampliou o volume e a 
velocidade dos conteúdos transmitidos. Todavia o que é veiculado com o uso desses 
meios é o dado frio, objetivo, a informação carente do sentimento. Há, dessa forma, um 
risco, o do empobrecimento da mensagem, pois falta sua parcela subjetiva, psicológica 
(SHULMAN, 2004). 

A falta desse conteúdo emocional pode trazer prejuízos para o completo 
entendimento do todo a ser expresso e da experiência vivida por cada um em um 
ambiente de aprendizagem, onde, conforme Argote, Grunfeld e Naquin (2001, apud 
Wilson et al, 2007), grupos de trabalho interagem para a execução de tarefas pelas quais 
adquirem, compartilham e combinam conhecimento de acordo com experiência de cada 
um.  

Um reflexo possível é a redução da eficiência organizacional. Edmondson (1999) 
relata que ineficiência em organizações pode ser originada por crenças tácitas 
individuais a respeito de interações interpessoais. Pelo fato dos seres humanos serem 
subjetivos e únicos, interpretam das mais diferentes formas qualquer conteúdo que lhes 
chega. Em uma relação profissional, permeada por obrigações, respeito hierárquico, 
medos de perdas, imagens pré-formadas do que é certo ou errado, inúmeras são as 
possibilidades oriundas da interação humana. Amplia-se dessa forma o cuidado a ser 
tomado com fatores interpessoais e emocionais em processos de trabalho e 
aprendizagem de grupo. 

No processo de produção de material na EaD, compreender a informação pode 
interferir na eficiência da produção. Compreender, na visão de Freire (1991), pode ser 



  

decorrente de três aspectos: a necessidade de informação e conhecimentos anteriores; 
característica psicossocial do receptor, estando relacionada resistência à mudança 
derivada do tradicionalismo ou de experiências negativas; e as resistências coletivas, 
quando a informação é percebida como ameaça à existência do grupo. Portanto, todos 
esses aspectos estão conectados aos fatores interpessoais e emocionais em processos de 
aprendizagem de grupo. 

O aspecto racional e cognoscível em si não é o suficiente para que as informações 
sejam compartilhadas e o conhecimento construído. É necessária uma compreensão dos 
aspectos emocionais dos envolvidos em um grupo de trabalho e de suas características 
no relacionamento interpessoal. Para Nonaka (1991), o campo emocional é fator crítico 
da interação humana e se torna determinante para o compartilhamento de conhecimento.  

Esse esforço para compreender melhor todos aqueles do convívio profissional é 
bem explorado por Moggi e Burkhard (2005) ao descreverem o ser humano como 
permeado por três energias básicas: o Pensar, o Sentir e o Querer (PSQ) que, 
distribuídas em graus diferentes em cada pessoa, refletem seu ‘Eu’. Cada indivíduo 
possui uma delas mais desenvolvida que retrata seu jeito de ser e sua forma de ver o 
mundo. O desafio pessoal é buscar o equilíbrio pela exploração e amadurecimento de 
todas as outras. Compreendendo melhor, os aspectos emocionais são representados pela 
energia do Sentir que nos coloca no mundo e interliga o Pensar e o Querer. Polarizado 
entre simpatia e antipatia, o Sentir dita a emoção com que uma pessoa se coloca em 
cada momento, transparecendo suas transformações internas, a forma como age no 
mundo externo e a maneira como se relaciona com os outros. Como os grupos e as 
organizações são constituídas de seres humanos, também se observa o PSQ nesses dois 
níveis. Para haver a mudança pretendida ou o resultado desejado de um trabalho em 
grupo é preciso buscar o equilíbrio entre o PSQ do grupo. Não apenas o pensamento 
com sua carga cognitiva (Pensar) ou a ação focada no resultado (Querer), mas também 
se faz necessário a carga emocional que media, conecta, possibilita fazer sentido no 
coração (Sentir) a compreensão cognitiva, antes que essa resulte em uma ação. 

Como cada ator age no processo de produção de material didático de EaD e toma 
decisões embasadas em sua forma de ser (sua energia dominante), um desequilíbrio 
pode ser gerado, pois, inconscientemente, cada um valoriza demasiado seu ponto de 
vista, o que gera certa complexidade para atingir o resultado esperado em grupo. 
Surgem assim decisões fortemente emocionais, racionais ou situacionais, nem sempre as 
mais adequadas para determinada circunstância. Os conflitos aparecem quando o 
impacto de uma decisão ou uma ação atinge um indivíduo ou um grupo com uma 
dimensão psíquica (sua energia) diferente daquela de quem tomou a decisão ou realizou 
a ação (POPADIUK, 2006). 

Tratar desses conflitos, ou prevenir-se deles, requer um esforço em entender as 
peculiaridades humanas aplicadas em cada contexto. A abordagem acima descrita (PSQ) 
é de grande valia para a autopercepção e para o entendimento do comportamento e 
atitudes de participantes dos grupos de trabalho. Isso permite que o ambiente de 
aprendizagem organizacional amadureça no sentido de torná-lo mais seguro e 
emocionalmente confortável. 

O relacionamento entre os membros do grupo torna-se melhor, quando a 
informação é compartilhada, conforme relata Wilson et al. (2007), pois, dessa forma, 
valida seus conhecimentos e, por isso, é intensificadora para o grupo. O comportamento 
dos seus membros para que isso aconteça é parte do processo de compartilhamento e 



  

aprendizagem. As relações interpessoais são subjetivas. Segundo North e Gueldenberg 
(2011), o ser humano não é uma máquina e sim indivíduo com diferentes experiências 
de vida, expectativas, emoções, formações e subjetividades e, por isso, pode 
compartilhar e construir conhecimento em grupo, mas precisa de um ambiente adequado 
e uma intimidade conquistada. 

O medo da exposição de erros e fraquezas perante o grupo provoca uma 
insegurança que precisa ser vencida para promover a proximidade, a integração e a 
interação entre seus membros. Edmondson (1999), em sua pesquisa sobre segurança 
psicológica de equipes, define esse construto de grupo como uma crença compartilhada, 
normalmente tácita, que o grupo é seguro para assunção de risco interpessoal. Trata-se 
de um senso de confiança proveniente do mútuo respeito e crédito entre todos os 
membros do grupo, caracterizado pela certeza que nenhum componente irá rejeitar, 
punir ou dificultar e envergonhar o outro ao falar. Portanto, a presença da segurança 
psicológica é um passo importante para atingir o ambiente adequado e uma intimidade 
conquistada descritos por North e Gueldenberg (2011). 

4. Considerações Finais  
O entendimento do valor do compartilhamento do conhecimento em processos de 

produção de material na EaD está relacionado à percepção de que compartilhar traz o 
dinamismo para o fluxo de informações e, em ambiente adequado, reduz as barreiras e 
permite a fluidez e a rigorosidade científica, didática e metodológica necessária ao 
material produzido, pois se torna a base para a aprendizagem do grupo que o elabora. 

Na pesquisa bibliográfica realizada levantou-se a importância de entender os 
fatores interpessoais existentes nos processos de produção de material didático na EaD e 
os possíveis impactos causados no fluxo de informações e na integração das etapas que 
compõem o processo, que por sua vez está relacionado a geração de bons resultados.  

A criação de um ambiente com segurança psicológica permite que os atores 
alcancem um estado de maior liberdade entre eles contribuindo no compartilhamento 
livre e efetivo, permitindo que novos conhecimentos sejam construídos sem os medos e 
bloqueios normalmente existentes, evitando as barreiras possíveis na comunicação entre 
emissor e receptor. 

Neste sentido, o assunto torna-se atrativo no estudo de aprimoramento e geração 
de bons resultados nas organizações. Portanto é importante aprofundar o entendimento 
do ser humano e seus aspectos emocionais que afetam diretamente as inter relações 
humanas, permitindo descortinar falsas suposições e aparências. Isso será base para a 
construção de um ambiente adequado ao compartilhamento de conhecimento sem medo 
de exposição ou competição, incentivando a integração e comunicação dos atores 
presentes no processo de produção de material didático de EaD. 
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Abstract. 

This article aims to raise the lessons learned when structuring and making 
available the distance course of Introduction to Innovation Management, 
offered to the undergraduate program in Information Systems, at the Federal 
University of Santa Catarina. From the use of a quantitative/qualitative 
instrument to collect data, it was held a student satisfaction survey, seeking to 
assess the following topics: self-evaluation, learning materials, activities and 
general comments. Based on the results, it might be seen that students 
concluded the course more motivated than when they started and considered 
the contents of fundamental importance to them. Nevertheless, readjusting the 
pedagogical contents and mainly readjusting the activities are necessary 
procedures in order to promote more interaction among students. 

Resumo. 
Este artigo objetiva levantar as lições aprendidas quando na estruturação e 
disponibilização da disciplina à distância de Introdução a Gestão da 
Inovação, ofertada ao Curso de Graduação em Sistemas da Informação da 
Universidade Federal de Santa Catarina. A partir da utilização de um 
instrumento quantitativo/qualitativo de coleta, foi realizada uma pesquisa de 
satisfação com os estudantes, buscando avaliar as seguintes temáticas: 
autoavaliação, material didático, atividades e comentários gerais. Com base 
nos resultados, pôde-se constatar que os estudantes terminaram a disciplina 
mais motivados do que iniciaram e que consideraram o conteúdo de 
fundamental importância para eles. Apesar disso, readequações no que tange 
ao conteúdo pedagógico e, principalmente, às atividades precisam ser feitas, 
tendo em vista promover maior interação entre os estudantes. 

1. Introdução 
No atual cenário mundial um dos fatores aceleradores da produtividade organizacional é 
a inovação científica e tecnológica. O Estado de Santa Catarina, nesse panorama, tem 
condições de se destacar entre os estados brasileiros pela ampla rede universitária e o 
constante incentivo do Governo do Estado para a captação de investimentos nas áreas 
relacionadas.  

Porém, para que as empresas catarinenses se mantenham competitivas neste 
mundo globalizado, não perdendo espaço e mercado para as grandes multinacionais que 



  

estão chegando ao país, é preciso aumentar não somente a produtividade e a qualidade 
dos bens ofertados, como também a capacitação para inovação. 

Objetivando o que vem acontecendo em outros países, sozinhas, as empresas 
catarinenses dificilmente conseguirão arcar com os altos custos para inovar. O caminho 
trilhado pelas empresas competitivas tem sido a participação proativa em redes de 
inovação, envolvendo empresas, universidades e governo.  

Pensando nisso, o Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do 
Conhecimento (PPEGC), considerando sua forte experiência na área de Inovação, 
buscou estruturar e disponibilizar uma disciplina básica de Introdução a Gestão da 
inovação, na modalidade à distância, para o curso de Graduação em Sistemas da 
Informação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).   

Nesse sentido, este artigo busca relatar as lições aprendidas quando na 
estruturação e disponibilização desta disciplina aos estudantes. Para tal, a seção 2 
conceitua o Programa REUNI que concedeu parte das bolsas aos tutores, e argumenta 
sobre a intenção do PPEGC em ofertar a disciplina. Na seção 3, tem-se informações 
relativas à estruturação e disponibilização da disciplina. A seção 4 traz a metodologia da 
pesquisa feita. Na seção 5, apresentam-se os resultados da pesquisa, conforme temáticas 
sugeridas. A seção 6 aborda a análise e discussão dos dados e, finalmente, na seção 7, 
tem-se as considerações finais deste artigo. 

2. REUNI 
Instituído pelo Decreto n° 6.096, de 24 de abril de 2007, o Programa de Apoio a Planos 
de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) tem como principal 
objetivo criar condições para ampliar o acesso e a permanência na educação superior, no 
nível de graduação, tendo em vista realizar um melhor aproveitamento da estrutura 
física e de recursos humanos existentes nas universidades federais brasileiras (BRASIL, 
2007). 

Em atendimento às diretrizes do REUNI, o PPEGC da UFSC, em função do 
recebimento de algumas bolsas de pesquisa do REUNI, buscou ofertar ao Curso de 
Graduação em Sistemas de Informação a disciplina de Introdução a Gestão da Inovação, 
na modalidade à distância, provendo aos alunos o entendimento do processo de 
inovação e a sua gestão, de forma básica. 

Essa iniciativa foi viabilizada em função da forte experiência do PPEGC na área 
de Inovação, onde além de projetos específicos sob sua coordenação, como, por 
exemplo, o Programa de Capacitação: Competências para o Ciclo de Desenvolvimento 
de Inovações (E-nova)1, algumas disciplinas nessa temática complementam a sua matriz 
curricular. 

Dessa forma, foram alocados bolsistas REUNI vinculados ao Programa para 
auxiliar na atividade de elaboração e organização de conteúdos no ambiente virtual de 

                                                 
1 O E-nova foi um curso oferecido para promover a atualização e o aperfeiçoamento de empreendedores e 
potenciais empreendedores de base tecnológica, na modalidade à distância. O programa buscou a 
disseminação do empreendedorismo inovador e a geração de produtos e processos inovadores com 
sucesso técnico e mercadológico (PROJETO E-NOVA..., 2011).  



  

aprendizagem Moodle, bem como no apoio técnico/pedagógico através de tutoria. A 
seção que segue relata como as atividades foram desenvolvidas. 

3. Estruturação e disponibilização da disciplina 
A disciplina optativa de Introdução a Gestão da Inovação foi ofertada aos estudantes da 
8ª fase do curso de Sistemas da Informação da UFSC no segundo semestre letivo de 
2011. Tendo inicialmente 27 inscritos, dos quais 17 concluíram a disciplina: 16 
aprovados e um reprovado. 

Como objetivo geral, a disciplina procurou disseminar o empreendedorismo 
inovador por meio do desenvolvimento de competências sobre os fundamentos da 
gestão da inovação, gestão do conhecimento (pessoas, processos e tecnologia), planos 
de negócios inovadores e gestão de projetos. 

 Divididas em 15 aulas (11 à distância e 04 presenciais), diversos conteúdos 
relacionados à Gestão da Inovação foram produzidos e disponibilizados aos estudantes 
no Moodle.  

 O planejamento do conteúdo disponibilizado para os alunos teve como base a 
matriz curricular desenvolvida para o Programa de Capacitação E-nova, dando ênfase 
nas disciplinas básicas. Adaptações e novas inserções foram feitas para aproximar esses 
conteúdos à dinâmica do Programa de PPEGC, especialmente no que concerne a gestão 
do conhecimento (pessoas, processos e tecnologia), bem como para atender as 
necessidades dos alunos. 

 Dessa forma, os conteúdos envolveram: conceitos, tipos e metodologias de 
inovação; gestão de mudanças e planejamento estratégico da inovação; cultura e 
liderança para inovação; o processo de inteligência tecnológica; gestão integrada da 
inovação; conhecimento como fator de inovação; metodologias e ferramentas de gestão 
da inovação; da ideia à inovação; modelos de negócio para inovação; conceitos básicos 
de gerenciamento de projetos; análise da viabilidade da inovação e financiamento da 
inovação. 

Além dos conteúdos teóricos para estudo, foram disponibilizados materiais 
adicionais como: vídeos, sites e textos complementares, tendo em vista reforçar o 
aprendizado do conteúdo da semana. 

As aulas à distância possuíram a seguinte dinâmica: o conteúdo de cada aula era 
liberado para a visualização dos estudantes na 5ª feira e deveria ser lido, bem como 
realizado as atividades até a 4ª feira da semana seguinte.  Esse conteúdo foi composto 
por materiais pedagógicos, geralmente texto no formato PDF e vídeos relativos ao tema 
estudado; atividades (no mínimo duas: uma lúdica, criadas com a ferramenta Hot 
potatoes2 e outra com o objetivo de avaliar os conhecimentos adquiridos. Neste caso, 
utilizou-se questionários, tarefas ou participação em fóruns) e; material complementar 
que continha links para sites, vídeos ou textos que complementavam o conteúdo da 
semana. 

                                                 
2 http://hotpot.uvic.ca/ 
 



  

 Para as aulas presenciais, houve um esforço na busca da interação entre os 
estudantes. Na primeira aula foi realizada a apresentação dos professores, tutores e 
estudantes, bem como, o conteúdo programático da disciplina. Na segunda, houve uma 
palestra com um profissional da área de informática, falando sobre modelos de negócios 
inovadores. Na terceira aula, os estudantes apresentaram seminários, em duplas ou 
individualmente, sendo que trouxeram ideias de inovações e no último encontro ocorreu 
a prova escrita, bem como, o preenchimento da avaliação da disciplina pelos estudantes. 

4. Metodologia 
Esta seção busca descrever a metodologia utilizada para estruturação do questionário 
base, preenchido pelos estudantes ao avaliarem a disciplina, bem como, apresentar a 
tabulação dos resultados obtidos a partir da análise feita pelos pesquisadores. 

Intitulada de “Pesquisa de satisfação”, o instrumento quantitativo/qualitativo de 
coleta foi dividido em quatro grandes temáticas: autoavaliação, material didático, 
atividades e comentários gerais.  

Foram utilizadas afirmativas para que os estudantes se posicionassem escolhendo 
uma das opções: discordo totalmente, discordo em parte, estou em dúvida, concordo 
com restrições e concordo plenamente. 

Para identificar as características da turma, na primeira atividade da disciplina, os 
estudantes se apresentaram, falando um pouco sobre eles, o propósito de se 
matricularem na disciplina, a expectativa do uso do conteúdo da disciplina na empresa 
onde atuam, a área de trabalho e expectativas profissionais. Ao analisar a apresentação 
de todos os estudantes, tem-se uma visão dos interesses e objetivos em relação à 
disciplina. 

 Considerando a atuação profissional, todos, de alguma forma, atuam na área da 
informática. A grande maioria são funcionários de empresas de Tecnologia da 
Informação (TI), onde o desenvolvimento de sistemas ou gerenciamento de projetos são 
as principais ocupações. Alguns têm como planos para o futuro — criação de um 
produto inovador e com isso constituir um negócio próprio. 

 Pelo fato da disciplina ser optativa e os encontros presenciais serem realizados 
aos sábados, facilitou para aqueles estudantes que estavam com dificuldade de encaixar 
disciplinas na grade de horários. Tal fato evidencia que para esses estudantes o tema 
talvez não fosse tão importante inicialmente e, sim, a necessidade de créditos 
acadêmicos. 

 Em se tratando de inovação, o termo é conhecido entre eles, entretanto a busca 
pela disciplina se deve a necessidade da ampliação da visão do que realmente é inovar. 
Aplicando, assim, estes conhecimentos principalmente na empresa em que atuam.  

 Como expectativa, os estudantes relataram os seguintes pontos: dar uma “...visão 
melhorada de como avaliar e colocar uma ideia em prática.”; ampliar “...os 
conhecimentos em gerenciamento de projetos e cases”, “oportunidade de organizar 
futuros projetos”; fornecer ideias, “...experiências em modelos de negócio com baixo 
investimento e programas de subvenção em inovação”; “...entender melhor o conceito 
de inovação...” e “...tornar minhas ideias realizáveis em um contexto coletivo”. 



  

5. Resultados da pesquisa 
Com o objetivo de tentar identificar o nível de satisfação dos estudantes com relação à 
disciplina ministrada, buscando mapear pontos positivos e negativos,  foi realizada uma 
pesquisa no último encontro presencial com os estudantes.  

Na totalidade, foram 17 questionários respondidos, sendo apresentada a tabulação 
dos resultados conforme temática proposta na sequência. 

Autoavaliação: As questões referentes à autoavaliação tinham como objetivo 
identificar a motivação do estudante ao iniciar e ao concluir a disciplina, bem como a 
sua percepção em relação à aprendizagem. As questões propostas e o resultado das 
mesmas estão descritos no Quadro 1. 

Quadro 1. Resultado da pesquisa de Autoavaliação 
Minha aprendizagem na disciplina 

foi significativa? 
Iniciei a disciplina motivado(a)? Conclui a disciplina motivado(a)? 

   

    Além disso, foi solicitado aos respondentes que colocassem comentários sobre 
autoavaliação. São eles: “A disciplina em si me surpreendeu e creio que ela casa 
perfeitamente com o propósito do curso. Sei que o tempo foi limitado, mas gostaria que 
houvesse mais palestras de convidados”; “...interessante seria uma aula presencial no 
meio da disciplina...”; “Já estou aplicando na prática os assuntos abordados...”; “Não 
acredito muito no desempenho favorável de disciplina à distância”; “...iniciei sem 
grandes expectativas, gostei do modelo de trabalho...”; “Interessante, ótimo aprendizado 
para o preparo do futuro empreendedor”; “Apesar de boa parte do conteúdo ter sido 
teórico, me forçou a pensar e planejar ideias, coisa que eu não teria feito se não estivesse 
cursando a disciplina”.  

Material didático: Para refletir sobre a percepção dos estudantes em relação ao 
material didático apresentado, elaboraram-se questões que tratavam sobre: a 
compreensão do conteúdo, a continuidade dos estudos, organização, ao volume de 
leitura semanal exigido, ao atendimento dos propósitos, a sequência gradual do 
conteúdo e ao formato de apresentação do material. As questões propostas e o resultado 
dessa temática podem ser observados no Quadro 2. 

Quadro 2. Resultado da pesquisa sobre o Material didático 
A linguagem utilizada nos materiais 

didáticos favoreceu a compreensão do 
conteúdo? 

Senti-me motivado(a) a ler e 
pesquisar mais sobre o assunto? 

O conteúdo foi bem 
organizado? 

   
O número de páginas é adequado, em 

função do tempo previsto? 
O conteúdo atende ao propósito do 

curso? 
Há sequência gradual do 

conteúdo? 

   



  

 Os comentários dos estudantes sobre o material didático foram: “Não tenho 
reclamações sobre o material didático. Achei adequado ao conteúdo”; “Gostei muito do 
material, fácil entendimento...”; “O material é ótimo, a densidade do conteúdo e forma 
de trabalho estavam muito de acordo com o tempo previsto”; “Material didático bom, 
simples e claro. Achei estranho que alguns conteúdos tinham 7 páginas e outros 40; 
“Conteúdo muito bem feito... ...motivou à procura por conteúdo extra...”; “...Como a 
maioria das avaliações são de assinalar, fica muito mais fácil responder as perguntas 
sem realmente estudar sobre o assunto. Bastava procurar por algumas palavras-chave no 
material didático. Em outros casos, a resposta estava no próprio código-fonte da 
página”. 

Atividades desenvolvidas: O objetivo desta temática foi levantar se as atividades 
desenvolvidas durante o curso possuíam orientações claras, se melhoraram o 
entendimento do assunto, permitindo aprofundamento e se estavam condizentes com o 
assunto exposto. As questões propostas e o resultado estão apresentados no Quadro 3. 

Quadro 3 – Resultado da pesquisa sobre as atividades 
As orientações são claras e precisas 

sobre o que fazer? 
Propiciam oportunidade para 

compreensão do assunto em estudo? 
Permitem autoavaliação? 

   
Atendem ao conteúdo exposto? Atividades foram adequadas e 

permitiram o aprofundamento com 
relação às temáticas trabalhadas, 

ampliando a compreensão? 

As atividades são estruturadas, 
oferecendo orientação clara para 

todas as suas etapas? 

   

 Os comentários em relação às atividades: “Muitas das atividades foram 
inúteis...” [as respostas das atividades eram fáceis de encontrar, apenas CTRL + F no 
pdf.]; “As atividades foram pertinentes ao assunto e ao objetivo da disciplina”; “Penso 
que é interessante a apresentação de mais Cases. Pelo menos 1 após a 6ª aula a 
distância. Além de melhorar a interação entre os alunos, daria uma visão mais prática, 
auxiliando e consolidação do conteúdo teórico”; “As atividades no Moodle deveriam 
estar disponíveis para a verificação após o prazo de entrega, após a entrega não é 
possível mais acessar. Os exercícios de completar devem ser revistos, pois só aceitam 
completar em sequência (no caso de palavras separadas por vírgula)”. 

Comentários gerais: Com o objetivo de avaliar a disciplina de uma forma geral, 
considerando alguma questão que não havia sido proposta no questionário, foi solicitado 
aos estudantes que efetuassem comentários gerais sobre a disciplina. São eles: “Acho 
que desde o início o material deveria ficar apenas como consulta e a disciplina fosse 
orientada ao projeto... Desta forma, os tutores teriam participação mais ativa e seríamos 
forçados a recorrer ao fórum, pois não teríamos em nenhum lugar respostas prontas para 
as atividades.”; “pelo fato da maioria das atividades serem individuais (e fáceis de 
resolver), isso acabou que não me senti motivado a participar ativamente na disciplina. 
Talvez promovendo alguns tópicos para discussão juntamente com atividades que 
devessem ser resolvidas em grupo”; “...mais aulas presenciais para apresentação de 



  

cases e desenvolvimento do canvas”; “...O uso do hot potatoes, palavras cruzadas e 
vídeos deixaram o estudo muito mais relaxante”; “Acredito que a disciplina tem 
importância muito maior no meu curso, e por este motivo deveria ser obrigatória na 
grade curricular, e com um número maior de aulas presenciais”; “Que mais matérias 
como esta permaneçam pelo curso e tire a ideia de que quem faz SI [sistemas de 
informação] é pra ser programador ou DBA [database administrator]”. 

6. Análise e discussão 
Para a análise dos questionários, considerou-se: discordo totalmente, discordo em parte, 
estou em dúvidas e concordo com restrições como sendo negativas, ou seja, que de 
alguma forma o item necessitaria ser revisto quando na reutilização deste conteúdo para 
novas turmas. 

Em relação à autoavaliação, o destaque está na motivação dos estudantes em 
cursar a disciplina de Introdução a Gestão da Inovação. A pesquisa revela que 47,06% 
dos estudantes não iniciaram a disciplina totalmente motivados, o que é coerente com as 
descrições contidas na apresentação pessoal, onde os estudantes revelaram que o 
objetivo de se matricularem na disciplina foi inicialmente o de cumprir créditos para o 
curso. Por outro lado, a motivação ao concluir a disciplina foi ampliada, ficando em 
76,47%. Isto demonstra que mesmo que a avaliação, em relação à aprendizagem, não 
tenha sido totalmente significativa (64,7% afirmam isso), houve um despertar dos 
estudantes para o tema inovação. 

Ao se avaliar os comentários deixados sobre a temática, destaca-se a necessidade 
de um encontro presencial no meio da disciplina. Pois assim, haveria maior interação 
entre os estudantes e entre os estudantes e professores/tutores, oportunizando o 
saneamento de dúvidas que pudessem ter surgido até aquele momento.  

Na análise das questões referentes ao material didático, observa-se que um ponto 
que deve ser melhorado é em relação à quantidade de páginas em função do tempo que 
os estudantes têm. Prova disto é um comentário efetuado por um estudante salientando 
que alguns textos tinham 7 páginas e outros 40.  

Além do já mencionado, outro ponto que teve avaliação negativa foi em relação à 
motivação ao ler o conteúdo apresentado. 58,82% consideram que o conteúdo deveria 
ser melhorado para que houvesse maior motivação no sentido de ler e pesquisar mais 
sobre o mesmo. 

Por outro lado, o destaque positivo fica em relação ao formato e à apresentação do 
material didático. O uso de figuras representativas no texto, aliadas ao design da 
apostila, favoreceu para o resultado. 

Analisando-se as questões referentes às atividades que foram criadas para a 
disciplina, percebe-se que todas, de alguma forma, necessitam ser melhoradas. Destaca-
se a questão que aborda se as atividades foram adequadas e permitiram o 
aprofundamento com relação às temáticas trabalhadas, ampliando a compreensão, no 
qual 52,9% dos estudantes responderam que as atividades necessitam ser revistas. Prova 
disto é o comentário de um estudante dizendo que as atividades foram inúteis e que as 
respostas eram facilmente encontradas no texto.  



  

Além disso, muitas das atividades foram construídas utilizando a ferramenta Hot 
Potatoes e pelo fato dos estudantes terem conhecimento em linguagem de programação, 
puderam facilmente identificar as respostas, analisando o código fonte da página. 

Percebe-se, através dos comentários gerais que, pelo fato dos estudantes cursarem 
Sistemas da Informação, um curso onde a prática se sobressai, há a vontade que 
disciplina seja mais prática, voltada para projetos e com maior número de palestras com 
especialistas na área. Outrossim, há a solicitação de maior quantidade de atividades 
discursivas, fóruns de discussão, atividades em grupo e um encontro presencial na 
metade do desenvolvimento da disciplina, o que poderia facilitar o entrosamento dos 
estudantes. 

Mesmo com toda a complexidade de se produzir conteúdo para EaD, percebe-se 
claramente o aproveitamento dos estudantes na disciplina, ainda que alguns pontos 
necessitem ser ajustados.  

7. Considerações finais  
Este artigo buscou levantar as lições aprendidas quando na estruturação e 
disponibilização da disciplina à distância de Introdução a Gestão da Inovação, ofertada 
ao Curso de Graduação em Sistemas da Informação da Universidade Federal de Santa 
Catarina. 

Ao se comparar os objetivos propostos pela disciplina com as expectativas dos 
estudantes, percebe-se que houve uma sinergia entre eles, favorecendo a motivação e o 
interesse. 

Conforme observado na seção de análise e discussão dos resultados, a disciplina 
cumpriu o seu objetivo maior, na medida em que conseguiu despertar o interesse dos 
estudantes para o tema da inovação. 

Quanto às lições aprendidas, para a reutilização do material viu-se que seria 
necessário realizar algumas readequações no que tange ao conteúdo pedagógico e, 
principalmente, quanto às atividades, promovendo maior interação entre os estudantes.  

Como a disciplina foi oferecida novamente nesse semestre, essas alterações já 
foram implementadas e disponibilizadas para aos alunos a fim de melhorar ainda mais o 
processo de ensino/aprendizagem. Ao final do curso, será realizada uma avaliação com 
a turma para verificar se as mudanças atingiram o objetivo para o qual foram propostas. 
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Abstract. In this article, you will travel through a river that irrigates the ideas 
for the production of teaching materials for distance education at the Federal 
University of Amazonas. This river runs a course called Specialization in the 
production of teaching materials for distance education. Flowing between 
socioeconomic realities contrasting with each other in the same region, the 
river runs between the real and virtual ecology, fertilizing its riverbanks for 
planting of texts and images. A river in which, to reap the produce grown, 
sailing is necessary, as the Internet. 

Resumo. Neste artigo, viaje por um rio que irriga as ideias para produção de 
materiais didáticos de EaD da Universidade Federal do Amazonas. O Curso 
que esse rio percorre chama-se Especialização em produção de material 
didático para EaD. Fluindo por realidades socioeconômicas tão contrastantes 
entre si, em uma mesma região, o rio serpenteia entre a ecologia real e a 
virtual, fertilizando suas margens para plantação de textos e imagens. Um rio 
no qual, para que se colham os produtos plantados, navegar é preciso, tal 
como na Internet. 

1. Uma visão socioeconômica do Amazonas 
1.1 A capital 
Antes de embarcar, vamos dar um passeio em terra firme pelos últimos 20 anos de 
Manaus, capital do Amazonas. Neste período, a capital acelerou seu crescimento e 
adquiriu formas de uma grande cidade incrustada na selva. Entre os fatores desse 
crescimento estão as características naturais da região, propícias para o turismo e 
esportes ecológicos, atraindo um bom número de visitantes do país e do exterior que 
fazem de Manaus o ponto de partida para aventuras na selva.  

A forte imagem de local próprio para realizações de eventos de preocupações 
mundiais com o ecossistema tem oportunizado a realização de Fóruns de 
Sustentabilidade, atraindo celebridades nacionais e internacionais, principalmente do 
cinema e televisão.  

No aspecto humano, a cidade, em 2010, contava com 1.718.584 habitantes 
(IBGE). Muitos são oriundos do interior. Outros chegam transferidos de outros estados, 
por condições profissionais ou por condição militar. Recentemente, chegaram alguns 



  

milhares de refugiados do terremoto do Haiti. Estima-se que atualmente sejam cerca de 
quatro mil, informação obtida na reportagem “Haitianos em Manaus”, publicada no 
Portal Ufam (sem data).  

Quanto a urbanização, houve um extraordinário crescimento da construção civil 
e do comércio. Manaus está se verticalizando em condomínios de luxo ou populares, e 
há modernos shoppings centers. Com uma “folga” no poder aquisitivo, houve também 
expressivo aumento de número de automóveis. Outras áreas de investimentos 
perceptíveis foram na hotelaria e nas universidades e faculdades particulares, tanto 
locais quanto externas, que se instalaram em Manaus.  

Contudo, esse desenvolvimento reforçou a enorme diferença entre as realidades 
socioeconômicas da população dentro da própria cidade. Existem áreas residenciais de 
nível econômico muito elevado (figura 1) e áreas formadas por inúmeras invasões 
populacionais de crescimento desordenado, algumas na faixa de extrema pobreza. Em 
alguns bairros centrais as palafitas (casas construídas sobre o rio) são uma moldura 
carcomida na paisagem (figura 2), onde o baixíssimo nível econômico visivelmente 
contrasta com um suposto sexto lugar ocupado pela capital na economia brasileira. 

                   
Figura 1 (esquerda). Condomínios de luxo no bairro da Ponta Negra. Foto: 
Medeiros (2012). Figura 2. Palafitas no bairro de São Raimundo. Foto: Rotta 
(2012). 

1.2 O interior 
Vamos agora navegar ao sabor de nossas águas e conhecer um pouquinho o interior do 
Amazonas. São 62 municípios com suas comunidades, espalhados por uma área de 
1.567.954 km² (cabe o Nordeste brasileiro inteiro dentro do Amazonas). Vivem 
praticamente em função de um ciclo de duas fases: a cheia e vazante dos rios. Durante a 
cheia, as águas fertilizam as margens, que no período normal do nível das águas se 
tornam propícias às plantações. Mas há casos de cidades inteiras ou comunidades 
ribeirinhas que sofrem nas duas fases, pois, ou a enchente destrói as plantações, ou a 
vazante causa extremo isolamento (Figura 3).  



  

 
Figura 3. Detalhe da reportagem “Vazante do Rio Negro faz de Cacau Pirêra vila 
'fantasma'”, de Mônica Prestes (2011), com foto de Márcio Silva. 

Como você pode perceber, os meios de subsistência são fortemente dependentes 
deste ciclo no qual o rio é, a um tempo, a estrada que facilita a logística da economia e 
transporte e, a outro, um obstáculo. Conforme Monteiro e Jesus (2008),  

 
O Amazonas possui peculiaridades que não se encontram em nenhum 
estado do país. A sua geografia recortada por rios e florestas dificulta 
o acesso às cidades e, por conseguinte, à educação formal. Essas 
barreiras naturais aumentam o desafio de levar qualidade de vida aos 
habitantes das cidades mais distantes. 

 

Da citação de Monteiro e Jesus, intui-se que o equilíbrio entre as realidades 
socioeconômicas da capital e do interior esbarra, entre outros fatores, nas condições 
geográficas regionais que contribuem com o atraso regional. Alguns locais estagnaram 
em todas as áreas, da saúde à urbanização, do saneamento à educação. A tecnologia 
acumulou sua obsolescência no fundo das cuias das antenas parabólicas espalhadas por 
algumas residências. Em raríssimos centros urbanos pode-se desfrutar de TV a cabo ou, 
em alguns horários, de internet discada. Tecnologia wireless? É mais fácil acreditar na 
lenda do boto. Enquanto Manaus experimenta um crescimento acelerado, ainda que 
apenas em algumas áreas, o desenvolvimento do interior do estado é dado a passos 
monótonos ou atracou nos portos fluviais sem data para nova partida.  

Esses contrastes socioeconômicos, as barreiras geográficas e a carência de 
infraestrutura são três grandes desafios que vêm sendo enfrentados pela Universidade 
Federal do Amazonas (Ufam) ao se tentar levar educação de qualidade a comunidades 
tão remotas quanto isoladas tecnologicamente. Atuando antes em cinco Polos (nos 
municípios de Coari, Parintins, Itacoatiara, Humaitá e Benjamin Constant), a partir de 
2007, com os cursos na modalidade a distância, a Ufam ampliou as ações para 19 Polos, 
atendendo a populações localizadas em espaços inimagináveis para o restante do país. 
Para dar suporte a esses cursos, é feita a “plantação” e “colheita” da produção de 
materiais didáticos, como veremos a seguir. 

 

 



  

2. O Curso de Especialização em Produção de Material Didático para EaD 
Este curso tem por princípio suprir as necessidades de material educacional na 

modalidade a distância. Considerando as especificidades regionais carentes de 
infraestutura e recursos humanos especializados que atendam uma demanda 
obstaculizada pela natureza regional, a Ufam já “colheu” a produção de quatro turmas 
do Curso, formadas desde 2007, e já “escoou” essa produção para 19 polos no interior. 

A parceria com a Universidade Aberta do Brasil vem possibilitando cada vez 
mais a ampliação da formação de professores para atuação na modalidade a distância, 
cujos resultados apontam para um processo de aprimoramento de práticas formativas e 
de acompanhamento das aprendizagens individuais e coletivas dentro do universo do 
curso de pós-graduação.  

Com esta parceria, até 2011, 132 professores se tornaram autores de cadernos de 
disciplinas dos cursos de Bacharelado em Administração, Licenciatura em Ciências 
Agrárias, Licenciatura em Artes Plásticas e Licenciatura em Educação Física e Biologia. 
Esse envolvimento se voltou não só para a produção de material didático para a 
educação a distância (a maioria também trabalhou na elaboração de roteiro de vídeo e 
construção de ambiente virtual de aprendizagem), como para o aperfeiçoamento de suas 
práticas, em suas respectivas áreas de atuação. O curso contou também com a 
participação de professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que 
produziram em sistema de autoria/co-autoria com os professores do curso de Educação 
Física.  

 A produção dos materiais didáticos se processa a partir da avaliação das ofertas e 
resultados anteriores, na busca de caminhos metodológicos mais apropriados ao fazer 
pedagógico, às trilhas cognitivas que a produção de um material didático supõe e exige, 
bem como a ação articulada dos coordenadores de curso, da coordenação de pós-
graduação, do envolvimento e acompanhamento dos professores ministrantes com os 
professores em formação, da constante troca de informações e ajustes feitos ao longo do 
curso. 

Os materiais foram constituídos de modo a possibilitar a autonomia, a interação, 
a interrelação entre o sujeito e o objeto de aprendizagem e o princípio da cooperação. 

Vamos fazer uma parada nesta margem para conhecermos como é realizado, na 
prática, o Curso de Especialização em Produção de Material Didático em EaD. 

2.1 Procedimentos e materiais Didático-Pedagógicos do Curso 
O curso é oferecido na modalidade a distância. Inicialmente, os professores recebem o 
Guia de Produção de Material didático para EaD, elaborado por professores da 
Ufam. O Guia traz orientações sobre a produção do caderno das disciplinas, da sala de 
aula virtual e do roteiro de vídeo, além de indicar as características de layout, 
diagramação e elementos imagéticos utilizados nos cadernos. São programados seis 
encontros presenciais, nos quais são tratados os assuntos a seguir. 

2.2 Os encontros presenciais 

a) O primeiro encontro presencial inicia na solenidade da aula inaugural, com 
a presença dos professores cursistas, do diretor do CED, do Coordenador Adjunto UAB, 



  

e pelos Coordenadores de Pós-Graduação, Pedagógico, Tecnológico e de Design 
Gráfico do CED. Neste primeiro encontro, os professores participam de uma oficina de 
ambientação à Plataforma Moodle, sob a responsabilidade da Coordenação Tecnológica 
do CED. A oficina objetiva o conhecimento em nível básico do funcionamento de 
algumas ferramentas do Moodle, para possibilitar ao professor o instrumental necessário 
de navegação e postagem de atividades na referida plataforma. 

b) No segundo encontro presencial é ministrada a disciplina “Introdução a 
EaD”, que possibilita uma compreensão maior da modalidade, em seus  processos 
histórico, legal, pedagógico, metodológico. 

c) O terceiro encontro presencial é a introdução da disciplina “Transposições 
Didáticas para a Mídia Impressa”. No decorrer da disciplina os professores trabalham 
com a produção do impresso, articulado à produção da sala no AVEA. Todo o conteúdo 
produzido é acompanhado pelos tutores, que verificam os guias de estudo nos aspectos 
teóricos, metodológicos, da adequação da linguagem à modalidade a distância, da 
consonância dos conteúdos e de sua relação com a aprendizagem, direitos autorais e do 
uso dos ícones e imagens criados por uma equipe de designers, e utilizados para uma 
comunicação eficiente com os alunos e com as demais mídias.  

d) O quarto encontro presencial apresenta a disciplina “Transposições 
Didáticas para a Mídia Web”. Neste encontro é desenvolvida uma estratégia de 
produção da sala virtual de aprendizagem, em que algumas ferramentas disponibilizadas 
pelo Moodle são trabalhadas no decorrer do encontro presencial. Com as ferramentas 
são elaborados: 

• Power points em linguagem dialógica;  
• Textos complementares; 
• Fóruns de atividades; 
• Atividades correlatas a disciplina; 
• Inserção de imagens na sala; 
• Elaboração de plano de ensino; 
• Carta de apresentação do professor; 
• Cronograma de atividades. 

 e) O quinto encontro presencial conclui a parte de produção do material 
impresso, com a introdução da disciplina “Transposições Didáticas para Mídia Vídeo”, 
onde são tratadas, de acordo com o Plano de Trabalho, questões teóricas e práticas que 
envolvem a produção da vídeo-aula, os elementos básicos para a produção de vídeo e 
processos de produção de vídeos educativos.  

f) O sexto encontro presencial é o encerramento das atividades do curso, com 
uma avaliação deste pelos ministrantes e pelos cursistas. O trabalho de alguns destes 
pode se estender por um período além do curso, até a conclusão dos produtos (caderno, 
sala de aula virtual e vídeo) que não são entregues nos prazos estabelecidos, ou que 
apresentam algum problema na produção. Tal fato pode ser atribuído à necessidade de 
formação continuada dos professores no contexto das tecnologias da informação e 
comunicação disponíveis, aliadas a um novo fazer, que exige o desenvolvimento de 
habilidades e competências dentro deste novo cenário. 

 



  

2.3 Metodologia da produção do material didático 
Os três produtos didáticos (caderno, sala virtual e vídeo) do CED são elaborados 

do seguinte ponto de vista metodológico: 

a)  Os cadernos são produzidos com linguagem dialogal, com os textos 
científicos transformados em didáticos-dialógicos, visando um entendimento mais 
acessível por parte do aluno. Isto, porque, muitas vezes encontramos textos 
extremamente técnicos, de difícil compreensão para quem está nos lugares mais remotos 
do Estado, em locais onde há escassez de boas fontes de consulta. Portanto, o texto para 
EaD da Ufam apresenta certas peculiaridades, condicionadas exatamente pelas 
dificuldades naturais da região e pelas condições de qualidade de ensino a que o aluno 
de graduação a distância foi submetido. Um cuidado com os textos de EaD do CED é o 
de explicar bem as palavras ou termos que podem ser considerados de difícil 
compreensão por parte do aluno que se encontra em um local de difícil acesso a outras 
fontes de informação.  

Outra preocupação nos textos é quanto aos tipos de atividades indicadas pelos 
autores. As constantes inovações nas ciências, tecnologia e nas áreas de estudo 
implicam em mudanças nos conteúdos a serem apreendidos pelos alunos. Trata-se de 
um dinamismo que traz, a qualquer momento, alterações nas formas de ensino-
aprendizagem e nas formas de realizar atividades. Por exemplo, um conteúdo X da área 
de Administração se aprende realizando atividades A. Porém, daqui a uns seis meses, o 
conteúdo X pode sofrer variações e acréscimos de Y, que requerem atividades B para 
serem eficazmente assimilados. Por esses motivos, observamos que: 

  No Avea as informações podem ser alteradas de acordo com a 
contextualização e atualização de conteúdos da disciplina, mas deve manter as conexões 
com o caderno impresso, informando-se quais assuntos apresentam alguma novidade. 

  Uma informação registrada em material impresso possui vida longa e 
inalterável. Logicamente, estas características não permitem que sejam feitas alterações 
rápidas nesse material, ou seja, é impossível literalmente apagar e reescrever uma 
informação, é preciso todo o processo de atualização e reedição. 

   Mesmo que não haja mudanças significativas de conteúdos a serem ensinados, 
não podemos descartar o surgimento de formas inovadoras de se realizar atividades. 

  As atividades são elaboradas de acordo com a realidade local do aluno. Por 
exemplo, em alguns lugares: 

  Há dificuldades naturais impostas pela região geográfica; 

  As condições de acesso do aluno à internet são precárias; 

  Há impossibilidade de acesso a alguns materiais, como filmes raros, material 
químico, objetos arqueológicos e outros; 

  Não existem museus, bibliotecas, laboratórios, orquidários e outros campos de 
pesquisa, portanto, não podem ser sugeridas atividades a esses locais. 

  Os cadernos são disponibilizados na Internet no sistema SisUAB para 
utilização por instituições de ensino de outras regiões do país.  Isso implica no fato de 



  

que uma atividade não seja adequada à realidade de determinada região. Este é mais um 
motivo pelo qual é preferível que as atividades sejam somente detalhadas no Avea. 

 A entrega final do material impresso deve culminar com a entrega da unidade 
na Mídia Web. A intenção é a de que o professor processe as informações e realize a 
transposição do conteúdo do impresso para a linguagem midiática. 

  As equipes de acompanhamento da produção do impresso, web e vídeo, 
apoiam o trabalho dos professores, no gerenciamento do tempo necessário para a 
entrega dos materiais didáticos dentro do prazo estabelecido, a fim de dar andamento à 
oferta disciplinar dos cursos para os quais os professores estavam produzindo o material 
didático. 

b)  A composição da sala virtual está atrelada à postagem do material didático e 
à concepção das atividades propostas no AVEA, a saber: a sala está composta de três 
atividades que consistem na elaboração de “partes” - etapas - da sala de aula no 
ambiente virtual Moodle. Cada etapa da sala é decomposta e é dada uma nota para a 
postagem do material didático e concepção das atividades propostas no ambiente virtual 
pelo cursista em prazos determinados. As dúvidas e atendimentos são realizados pelos 
tutores bem como pelo professor ministrante. 

c) Os vídeos são produzidos de acordo com os cadernos, de onde são extraídos 
os conteúdos a serem complementados com informações áudio visuais, possíveis apenas 
com este tipo de mídia, como um exercício físico ou o processo de uma fabricação 
artística em argila, por exemplo. 

2.4 No histórico das avaliações, pode-se concluir que: 
a) A disciplina quanto à entrega de atividades, participação em fóruns e 

produção do material didático, exige do professor um processo de organização pessoal, 
para além de suas atividades no ensino presencial, o que reflete em alguns casos no 
atraso das entregas dos produtos no tempo estabelecido.  

b) Alguns professores respondem no mesmo período por atividades docentes em 
seus respectivos departamentos, tanto no ensino presencial quanto na modalidade a 
distancia. Também estão envolvidos em processo de capacitação ao nível de 
mestrado/doutorado e respondem no mesmo período por coordenações de cursos, entre 
outros, o que pode de certa forma influenciar no cumprimento dos prazos. 

c) Apesar dos acréscimos de atividades, a experiência com a produção de 
material didático na modalidade de EaD acrescenta ao professor um perfil profissional 
especializado, com disciplina e postura que imprime o estabelecimento de uma rotina 
diferenciada, em que tempo, espaço e conceitos de ensino-aprendizagem ganham novo 
dimensionamento. 

d) A modalidade a distância indica, a partir dos resultados obtidos, que a 
flexibilidade de tempo e espaço possibilita o avanço conceitual e teórico, diante do que 
a mediação tecnológica oportuniza, tendo como eixo a reconfiguração dos conceitos 
da presencialidade e virtualidade, dando conta de novas situações de aprendizagem.  

e) A qualificação docente, entre outros objetivos, se configura como eixo 
fundamental para o processo de oferta disciplinar e continuidade dos cursos, dentro das 
exigências conceituais, didáticas, metodológicas e procedimentais. Com isso se 



  

possibilita um ensino que procure atender as necessidades de aprendizagem dos alunos 
alocados nos nossos Pólos de Atendimento Presencial. 

Chegamos ao final de nosso passeio. Como você observou, o trabalho da equipe 
de EaD no Amazonas é movida a desafios, para que os alunos desta região, cuja 
experiência de aprendizagem assenta-se no ensino presencial tradicional, não tenham 
maiores comprometimentos em sua trajetória em níveis mais elevados de escolarização. 
A meta do CED é visualizar os resultados deste investimento na melhoria da qualidade 
do ensino e da aprendizagem dos alunos, em uma região onde “distante” é realmente um 
advérbio bem compreendido, onde os contrastes socioeconômicos são tão evidentes 
entre si quanto o encontro das cores do “caramelo” Solimões e das águas “guaraná” do 
Negro. 
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Abstract. The objective of this article is to describe the training process of 
tutors that involved self-evaluation and reflection about the beginning of their 
new position as tutors and the importance of their role in the context of 
distance education. The training process has allowed experiences to be shared 
among tutors and facilitators and has also given an opportunity to understand 
performance indicators related to tutor’s work. The result of the process was 
satisfactory considering that participants were able to get a feedback about 
distance education from communication and pedagogy experts, discuss about 
their expectations e fears related to their roles as tutors and reflect about the 
criteria and performance indicators that show what a tutor does and how he 
works aware of the their role importance in the context of a distance course. 

Resumo. O artigo tem como objetivo descrever um processo de treinamento 
para tutores que envolveu a autoavaliação e a reflexão sobre o início de uma 
nova função e da importância do seu papel no contexto do ensino a distância. 
O processo de treinamento possibilitou o compartilhamento de experiências 
entre tutores com diferentes experiências e o facilitador, além da 
oportunidade de aprender sobre os indicadores de desempenho de tutores. O 
resultado do processo foi satisfatório na medida em que os participantes 
puderam ouvir especialistas em comunicação e pedagogia no ensino a 
distância, bem como, problematizar e discutir sobre as suas expectativas, 
temores e desafios no desempenho das novas funções de tutor. Igualmente, a 
autoavaliação e a reflexão sobre os critérios e indicadores que apresentam o 
que faz e como trabalha um tutor consciente da importância do seu papel no 
contexto de um curso a distância. 

1.Gestão de Pessoas, treinamento e o papel dos tutores em ensino a distância 
A Gestão de Pessoas visa potencializar o capital humano dentro de uma organização. 
Para isso, uma de suas atribuições é desenvolver as pessoas através de um conjunto de 
atividades. Dentre essas atividades tem-se o treinamento. 

 O presente estudo aborda o treinamento de novos tutores dos cursos de ensino a 
distância de uma universidade. O intuito do treinamento, com base nos objetivos 
institucionais e no contexto dos cursos, é o de conscientizar o novo tutor da importância 



do seu papel na interação com os alunos e no contexto do curso, ao mesmo tempo criar 
um ambiente de compartilhamento entre os tutores e o palestrante que foi chamado 
oficina de novos tutores. 

 O resultado do processo de treinamento foi satisfatório na medida em que os 
participantes puderam ouvir especialistas em comunicação e pedagogia no ensino a 
distância, problematizar e discutir sobre as suas expectativas e temores no desempenho 
das novas funções de tutor e ao mesmo tempo se autoavaliar e refletir sobre os critérios 
e indicadores que mostram o que faz e como trabalha um tutor consciente da 
importância do seu papel no contexto de um curso a distância. 

 Com base no treinamento aplicado, esse estudo visa apresentar as expectativas, 
temores e desafios, com relação à função de tutor, que os mesmos identificaram, 
discutiram e apresentaram durante o treinamento. 

1.1 Gestão de pessoas e Treinamento 
As transformações ocorridas na sociedade, na cultura e na economia ao longo dos 
últimos 30 anos, provocaram alterações também nas organizações. Esse cenário 
provocou uma reflexão de como se dava a Administração de Recursos Humanos até 
aquele momento. Na expressão Administração de Recursos Humanos as pessoas que 
trabalham na organização são percebidas apenas como recursos, e enquanto recursos são 
considerados patrimônio da organização e precisam ser administradas para melhor 
rendimento possível (Gil 2001). 

 Como evolução desse momento e da forma como as pessoas são tratadas e 
percebidas pela organização, a Gestão de Pessoas é considerada a evolução das áreas 
nomeadas anteriormente como Administração de Pessoal, Relações Industriais e 
Administração de Recursos Humanos. Enquanto função gerencial, o papel da Gestão de 
Pessoas é ser responsável pela cooperação das pessoas que atuam nas organizações 
visando o alcance de objetivos organizacionais e pessoais (Gil 2001). 

 A Gestão de Pessoas é composta por uma série de atividades, dentre estas se tem 
o treinamento. O treinamento pode ser entendido, segundo os autores DeCenzo e 
Robbins (2001, p. 134) “como uma experiência de aprendizagem que busca uma 
mudança relativamente permanente numa pessoa a fim de melhorar sua capacidade de 
desempenho no cargo”. 

 O treinamento nas organizações pode adotar diferentes modalidades conforme: 
a) a Clientela (pode ser dirigido a todos os segmentos ocupacionais ou para 
determinados cargos e/ou níveis hierárquicos); b) a Finalidade (pode ser direcionado ao 
conteúdo ou ao processo); c) o Momento (refere-se a quando é oferecido, antes ou 
depois do ingresso no trabalho); d) o Local (pode ocorrer em serviço ou fora) e; e) o 
Nível de Tecnologia Empregado (refere-se aos recursos audiovisuais e meios de 
comunicação utilizados) (Gil 2001). 

Além das diferentes modalidades, o treinamento pode compreender distintos 
aspectos como: a) Cognitivo - Referente ao conhecimento teórico e conceitual que 
envolve os temas abordados; b) Técnico - Referente à identificação e organização das 
habilidades necessárias aos procedimentos técnicos e metodológicos que viabilizarão a 
ação eficaz da tutoria e; c) Comportamental - Referente ao exercício de habilidades 
como síntese prática dos conhecimentos técnicos e teóricos adquiridos sobre os temas a 
serem avaliados durante o processo de capacitação (Gil 2001). 



Dessa forma, assume-se que o treinamento, enquanto processo educacional de 
curta duração, que visa ampliar a capacidade das pessoas para o desenvolvimento das 
atividades do cargo que ocupam, em curto prazo, é parte crucial da Gestão de Pessoas. 

2.2O papel dos tutores no Ensino a Distância 
A Educação a Distância (EaD) está em expressivo crescimento no Brasil. Segundo 
Simonson (2006) a educação a distância é entendida como a educação formal, baseada 
em uma instituição na qual o grupo de aprendizagem se separa e na qual se utilizam 
sistemas de telecomunicações interativos para conectar estudantes, recursos e 
instrutores.  

Para criar e/ou gerir programas e instituições de educação a distância são 
necessários colaboradores com diferentes formações, experiências e habilidades. De 
acordo com Moreira (2009) há perfis profissionais típicos do EAD, independente do 
escopo e das tecnologias usadas pelo curso e da sua estrutura organizacional. Em 
projetos de pequena escala, um mesmo colaborador pode exercer mais de um papel, mas 
em projetos mais complexos, uma equipe numerosa e com papéis diferenciados se faz 
necessário. 

Também, destaca-se a existência de equipes por áreas profissionais e 
competências comumente encontradas em projetos e instituições de educação a 
distância. São elas: a) Equipe gestora; b) Equipe de autores e conteudistas; c) Equipe 
pedagógica; d) Equipe de design instrucional; e) Equipe de arte; f) Equipe de tutores e 
mediadores da aprendizagem; g) Equipe de monitoria pedagógica; h) Equipe de suporte 
técnico; i) Equipe tecnológica; e j) Alunos (Moreira2009). 

Dentre esses profissionais, os tutores são aqueles que orientam o caminhar de 
cada estudante, atendendo-o de forma individualizada (Reis 1996). Eles esclarecem 
dúvidas, ajudam na interpretação das atividades propostas e/ou sugerem outras, 
acompanhando e controlando o desenvolvimento da aprendizagem, ao ritmo do cada 
estudante. Para isso, o tutor de educação a distância tem que exercitar e mostrar 
condições de apoio, entusiasmo, animo, empatia, demonstração, explicação, 
objetividade, avaliação, feedback, correção e graduação (Lentell 1995, apud Aretio 
2002). 

Diante disso, as atividades de responsabilidade do tutor, relacionadas por Aretio 
(2002), são: 

a) Acompanhar o desempenho do estudante durante as atividades; 
b) Auxiliar e orientar o estudante nos estudos, buscando sanar todas as 
possíveis dúvidas eventuais; 
c) Comunicar-se frequentemente com os professores da disciplina para buscar 
resolver dúvidas eventuais e materiais de apoio; 
d) Estimular o estudante a buscar informações que não estão contidas nos 
materiais didáticos; 
e) Motivar o estudante para que o mesmo não desanime no decorrer do curso; 
f) Ter domínio do conteúdo do curso e das disciplinas, para responder a 
questões que possam surgir no andamento da disciplina; e 
g) Verificar as informações do ambiente on-line diariamente e manter-se 
atualizado do cronograma de aulas e eventos. 



Diante do exposto, entende-se que o papel e a função do tutor em relação ao 
acompanhamento do estudante a distância são fundamentais para o êxito no processo de 
aprendizagem do estudante e para o andamento do curso.  

3. Procedimentos Metodológicos 
A abordagem metodológica característica desta pesquisa é a qualitativa. O objeto de 
pesquisa constituiu um grupo de 175 tutores em treinamento, que já desempenhavam as 
suas funções há alguns meses. A coleta de dados deu-se em dois momentos. Trata-se de 
tutores pertencentes a uma instituição de ensino superior – universidade – que oferece 
cursos de pós-graduação. 

 Primeiro, os tutores em treinamento descreveram o que percebiam ser o objetivo 
do tutor e o papel dele no curso a distância oferecido pela universidade e 
problematizaram o que percebem ser as suas expectativas e temores com relação à 
função de tutor. Na sequência, os tutores foram divididos em 5 grupos, em que eles 
fizeram (descrever). Em seguida eles foram reunidos na totalidade, para compartilhar os 
resultados e registrar os principais desafios, que foram registrados durante todo o 
processo, para serem trabalhados pelos gestores ao longo do ano 2011 e 2012. 

 Em seguida, os tutores preencheram um roteiro denominado de Autoavaliação e 
Reflexão. O objetivo era possibilitar momentos de autoavaliação e reflexão e, dessa 
forma, a consequente conscientização sobre o seu objetivo como tutor e a importância 
do seu papel nas diferentes interações, com o roteiro contendo os indicadores de 
desempenho, proposto e confeccionado com base no Manual do Tutor elaborado pelas 
professoras Maria Alice de Moraes e Eleonora Falcão. Os tutores deveriam responder 
indicando se eles próprios se percebiam regular, bom, muito bom, ótimo ou 
excelente, em cada item. As questões foram divididas em 3 grupos, contemplando 
aspectos quanto ao perfil e às características pessoais do tutor, bem como, quanto as 
atividades desempenhadas. Esse roteiro está apresentado no Quadro 1. 
 
1-QUANTO AO PERFIL GERAL DO TUTOR 
Sei me comunicar e me relacionar com facilidade, tanto na forma presencial (com indivíduos e grupos), 
como por telefone e por escrito. 
Tenho bom domínio do conteúdo. 
Ajudo o aluno com métodos, técnicas ou mecanismos para facilitar o seu processo de aprendizagem, e a 
transferência da sua aprendizagem em seu entorno social e profissional. 
Gosto de trabalhar com os estudantes em uma situação diferente da transmissão de informação, do 
exercício da autoridade ou do poder. 
Conheço a filosofia e os objetivos da instituição da qual faço parte. 
Tenho interesse em conhecer as características dos estudantes que vou assessorar. 
Tenho dedicação e comprometimento com o trabalho e com as pessoas. 
Tenho ética profissional e pessoal. 
Percebo e respeito o ritmo de cada aluno. 
Sou receptivo a manifestações de sentimento e reflexões pessoais e as respeito 
Estimulo a persistência e superação de dificuldades e limites de cada um. 
Incentivo o aluno ao autoconhecimento, à autoestima e à auto condução 
2 -QUANTO ÀS MINHAS CARACTERÍSTICAS PESSOAIS 
Dou exemplo de comportamento que eu quero que os outros tenham. 
Pratico e incentivo o ato de escutar e ler; sempre motivo a participação 
Sou tão explícito quanto possível em minha comunicação 
Não assumo automaticamente a compreensão - questiono quando necessário. 
Construo confiança fazendo o que digo e o que farei. Incentivo os outros a fazer o mesmo. Incentivo um 



ambiente em que os valores são confiáveis. 
Estimulo a formação de pequenos grupos de atividade para construção de relacionamentos e para 
estabelecer redes e comunidades. Acompanho e motivo estes grupos, auxiliando-os na organização das 
suas atividades, sejam estas presenciais ou virtuais. 
Penso antes de teclar enviar nas mensagens que envio. Presto atenção à ortografia e sintaxe, escrevendo 
de forma clara e simples, facilitando a compreensão do meu aluno. 
Costumo criar expectativas ou normas consistentes, explícitas e claras. 
Procuro lembrar que nem todo mundo pensa da mesma maneira.  
Procuro entender os estilos e necessidades dos meus alunos. 
Presto atenção se alguém estiver ausente por longo período de tempo. Escrevo e motivo-o a retornar 
Estimulo a participação com e-mails individuais e positivos.  
3-QUANTO ÀS ATIVIDADES GERAIS DO TUTOR 
Conheço a proposta didático-pedagógica e o material didático do Curso de minha responsabilidade; 
Incentivo e acompanho a aprendizagem dos alunos, esclarecendo dúvidas relacionadas ao conteúdo; 
Contribuo para a melhoria do processo (planejamento, análise e avaliação do atendimento); 
Oriento o aluno para o estudo a distância, mostrando a necessidade de construção de uma metodologia 
própria de estudo; 
Valorizo o conhecimento prévio e a experiência dos alunos;  
Avalio continuamente a minha própria atuação; 
Faço contato com os professores quando tenho dúvidas; 
Procuro manter um bom relacionamento com o professor, deixando os relatórios atualizados e 
respondendo aos e-mails sempre que necessário. 

Quadro 1: Roteiro para Autoavaliação e Reflexão. Fonte: Elaborado pelos 
autores. 

 Embora o roteiro tenha sido utilizado com duplo objetivo, este artigo descreve a 
parte dos resultados que indica aspectos da reflexão sobre expectativas e temores, bem 
como, a síntese dos desafios que emergiram dessa atividade. 

4. Descrição e Análise dos resultados 
O treinamento dos tutores ocorreu em uma sala de eventos de um hotel e teve foco em 
três dimensões: 

• Administrativa: Desenvolver e exercitar habilidades necessárias para a gestão 
das atividades, tanto a distância como presencial, que envolvem a relação entre 
tutor-tutor, tutor-aluno, tutor-professor, tutor-coordenador de Polo, tutor-
coordenação pedagógica dos cursos; 

•  Técnica: Desenvolver e exercitar as habilidades necessárias ao domínio do 
apoio à aprendizagem mediada pelas tecnologias de comunicação e informação; 
e 

• Pedagógica: Desenvolver e exercitar habilidades necessárias para organização e 
orientação de atividades didático-pedagógicas dos alunos presenciais e a 
distância. 

4.1 Autoavaliação e reflexão 
O roteiro com os indicadores sobre o desempenho foi utilizado para discutir e refletir 
com os novos tutores sobre os critérios e indicadores que mostram o que faz e como 
trabalha um tutor consciente da importância do seu papel no contexto de um curso a 
distância.  

 Cada indicador foi mostrado e comentado com todo o grupo. O facilitador 
mostrou as diferentes alternativas de desempenho na prática para alcançar resultados 

 



positivos. Pôde-se perceber que a atividade proporcionou a troca de experiência entre os 
tutores com diferentes níveis de conhecimento e o facilitador.  

4.2A percepção dos tutores  
Com base nos dados coletados, foi possível identificar quais expectativas (esperança 
fundamentada em promessas, viabilidades ou probabilidades), temores (receio ou medo) 
e desafios (no sentido de estímulo, provocação) os tutores apresentavam com relação às 
atividades de tutoria. 

 Com relação às Expectativas, os tutores elencaram aproximadamente 30 
diferentes expectativas que contemplam desde aspectos financeiros, até o 
reconhecimento do tutor como profissional da educação.  

 Para melhor visualização das expectativas, elaborou-se uma tabela com as 
dimensões das expectativas e alguns exemplos para cada dimensão. 

 
Dimensão Expectativa 
Reconhecimento 
Institucional 

Cursos na modalidade EaD sejam valorizados como os presenciais. 

Reconhecimento 
Profissional 

Reconhecimento do tutor como profissional da educação e com os 
mesmos direitos e garantias. 

Desenvolvimento 
Profissional 

Experiência de docência/tutoria;  
Desenvolver oportunidades onde grupos distintos desenvolvam 
propostas de modelo de EaD que reúnam as vantagens e qualidades de 
cada curso, para aprimoramento. 

Desenvolvimento 
Pessoal 

Ser agente de mudanças. 

Tecnológica Conhecer a fundo o sistema MOODLE; 
Dominar o Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVEA. 

Estrutura Física Local apropriado para trabalho; 
Interação Trocar experiências; 

Ser a interlocução entre curso e alunos; 
Orientar de forma clara e consciente. 

Aprendizagem Práticas pedagógicas; 
Otimizar o aprendizado do curso; 
Que o discente possa adquirir conhecimentos por meio do EaD. 

Motivação Estimular os alunos compartilhando conhecimentos pessoais e dar 
credibilidade ao processo de EaD; 

Financeira Remuneração; Regularidade no recebimento das bolsas. 
Organização Deixar claro papel de Tutor (distância e pres.); 

Regulamentação (vinculo empregatício).  

Quadro2: Expectativa dos Tutores. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 No que se refere aos temores, foram registrados cerca de 35 fatos que causam 
receio nos tutores. Entre os receios citados, percebeu-se uma alta incidência de fatos 
relacionados à organização do curso e das atividades de tutoria. O Quadro 3apresenta 
uma síntese dos temores e qual a dimensão dos mesmos. 

 
Dimensão Temores 
Tecnológica Instabilidade do MOODLE;  

Problemas com o MOODLE; 
Inviabilidade de provas online por falta de suporte.  



Organização Falta de planejamento e organização; 
Falta de informações;  
Falta de clareza na comunicação inicial sobre a funcionalidade (curso + 
MOODLE); 
Imprevisto no dia da aula presencial (IF-SC); 
Que autonomia o tutor tem para organizar o trabalho no polo e propor 
atividades; 
Greve do CAGR (UFSC); 
Limites da tutoria presencial, definição clara das atribuições de cada um. 

Atividades de 
tutoria 

Correção de atividades; 
Controle de Frequência; 
Carga de atividades do tutor e o reflexo na aprendizagem do aluno; 
Entender/perceber/verificar se realmente está ocorrendo aprendizagem; 
Orientações de TCC e motivação do tutor; 
Não saber responder as dúvidas.  

Estrutura Física Falta de estrutura física dos polos e equipamentos compatíveis;  
Problemas de logística de material e falta de estruturas. 

Interação e 
Comunicação 

Intermediar as atividades entre professor/aluno; 
Relacionamento e comunicação entre professores e tutores (presenciais e a 
distância);  
Ausência de comunicação entre supervisão à distância e tutoria; 
Formar grupos de estudo; 
Intermediar as atividades entre professor/aluno; 
Falta de empenho dos professores.  

Financeira Sobreviver com a Bolsa de tutoria.  
Aluno Como o aluno vê o papel do tutor presencial; 

Qual o conhecimento prévio do aluno (tecnologias); 
Nível de formação dos alunos. 

Institucional Alto índice de evasão; 
Continuidade do trabalho; 
Legislação trabalhista; 
Que o curso não forme o aluno adequadamente. 

Quadro3: Temores dos Tutores. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 Quando os tutores foram questionados sobre quais desafios eles teriam em seu 
trabalho. Daí emergiu 10 fatos que foram considerados desafios pelo grupo. O Quadro 4 
apresenta esses desafios e a dimensão em que estão inseridos. 
 
Dimensão Desafios 
Organização Participar ou ser informado com antecedência do planejamento;  

Melhor avaliação do plano de ensino;  
Pesquisa com os alunos;  
Planejar melhor o curso; 
Disponibilizar material ao aluno com no mínimo 48h de antecedência. 

Motivação Diagnosticar o aluno para promovê-lo. 
Financeiro Aumentar o valor da bolsa. 
Interação Encontros mais frequentes entre tutores (presenciais e a distância); 

Conhecer as realidades dos polos; 
Não estar todos os dias no polo (local de trabalho), mas manter-se conectado; 
Realizar atividades presenciais nos polos com a participação dos professores, 
visando, uma melhor interação entre aluno e professor. 

Desenvolvimento 
Profissional 

Tratar o tutor como formador de opinião promovendo capacitação continuada, 
facilitando assim, o processo de aprimoramento pessoal (especialização, 
mestrado). 

Quadro 4: Desafios dos Tutores. Fonte: Elaborado pelos autores. 



 

5. Considerações Finais 
O processo de treinamento apresentado nesse trabalho mostrou que nele há a 
possibilidade de incluir a escuta, a discussão e a reflexão. Além disso, possibilitou a 
identificação e compreensão das expectativas, dos temores e dos desafios que esses 
profissionais apresentavam naquele momento. O conhecimento sobre esses aspectos 
colabora para o aperfeiçoamento da função de tutor, uma vez que permite que os 
gestores direcionem ações com base nessas informações. 

 A utilização dos indicadores de desempenho mostrou quais os aspectos que 
necessitam de atenção no exercício da função de tutor em EaD. Quanto às dimensões 
emergentes, relacionadas às expectativas e temores referidos pelos tutores, parecem 
demonstrar significativa preocupação com a qualidade do trabalho, do ensino prestado e 
sucesso no aprendizado (pelos alunos). Em especial, a dimensão organização, que 
destacou-se tanto na síntese de expectativas e temores, quanto na percepção de desafios, 
pode ser o ponto de partida para implementar ações que visem o alcance dos objetivos 
da tutoria, com consequente alcance dos objetivos institucionais. 

 Sugestão: Assim, pode-se afirmar que o treinamento possibilitou a capacitação 
de novos tutores e criou a possibilidade de discutir e refletir sobre essa nova função e a 
importância do seu papel no contexto do ensino a distância. Observou-se, também, que 
essa discussão e reflexão entre os tutores e o mediador do treinamento impactou 
positivamente na autoconfiança e na confiança entre os mesmos.  

 Para pesquisas futuras, sugere-se uma avaliação do impacto desse treinamento 
em diferentes esferas: na realização das atividades pelo tutor, na interação do tutor com 
o aluno, na relação tutor e coordenação/professores. Com base nisso, melhorias no 
treinamento e/ou novos treinamentos poderiam ser desenvolvidos e aplicados.  

6. Referências 
ARETIO, G.L. (2002)La educación a distancia: de lateoría a lapráctica. Barcelona: 

Ariel. 

DECENZO, D.A.; ROBBINS S. P. (2001)Administração de Recursos humanos. Rio de 
Janeiro: LTC Editora.  

GIL, A. C. (2001). Gestão de Pessoas. São Paulo: Atlas. 

MOREIRA,2009 .In: LITTO, Fredic; FORMIGA, M. (org.) (2009) Educação a 
distância: o estado da arte. São Paulo: Pearson Education do Brasil. 

REIS, A. M.V. (1996) Ensino a Distância: megatendência atual: abolindo 
preconceitos. São Paulo: Imobiliária.  

SIMONSON, M. In: BARBERÀ, Elena (coord). (2006) Educaciónabierta y a 
distancia. Barcelona: UOC.  
 



Experienci-ações em EaD: uma reflexão autonetnográfica 
sobre a Educação online 

Experience-actions in distance education: a 
autonethnographyc reflection  about online education  

Cátia Zílio1, Carmen Lucia bezerra Machado1 

1 Programa de Pós-Graduação em Educação – Faculdade de Educação – Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

Porto Alegre – RS – Brazil 
catia-zilio@educacao.rs.gov.br, carmen.machado@ufrgs.br 

 

Abstract: This text consists in a reflection autonethnographyc that search to 
identify and analyze the elements and principles that underlie the transitions 
between presencial and at distance education departing from the historical 
reconstruction of the academic career in the training of teachers. Based on the 
inventory of inserts in formal educational situations at the university, the 
performance of different roles that allowed the construction of a 
problematized attitude at the head of Distance Education, will discuss the 
concepts of teaching and learning based on conceptions of time and space. 

Resumo: Este texto compreende uma reflexão autonetnográfica que busca 
identificar e analisar os elementos e princípios que perpassam as transições 
entre Educação presencial e a distância a partir da reconstrução histórica da 
trajetória acadêmica na formação de professoras. Partindo do inventário das 
inserções em situações educativas formais na universidade, no desempenho de 
diferentes papeis que possibilitaram a construção de uma postura 
problematizadora frente à Educação a Distância, serão discutidos os 
conceitos de ensino e aprendizagem a partir das concepções de tempo e 
espaço. 

 

1. Experienci-Ações 
 

É um processo, precisamente o processo de seus atos, 
onde buscamos responder a quem somos nós mesmos, 

nas condições dos limites de nossas próprias vidas, 
precisamente nas condições dadas, hoje, pela vida e 

não por uma vida qualquer 
ou de um ser humano qualquer. 

MACHADO, 2010 
 

Pensar a Educação a Distância (EaD) a partir da história da própria formação 
fundamenta-se na necessidade daquilo que Gramsci destaca como parte da definição 
positiva de cultura, isto é, “a obtenção de autoconhecimento (daí a necessidade de 



 

reflexão) e autodisciplina, o estudo da história e dos ‘outros’ e o cultivo do espírito 
crítico.” (apud BUTTIGIEG, 2003, p.44). Assim, este texto compreende uma análise 
dos elementos e princípios que perpassam as transições entre Educação presencial e a 
distância a partir de uma reconstrução autonetnográfica da trajetória acadêmica na 
formação de professoras. 

Baseado nas teorizações de Hine e Kozinets, Amaral [et al] (2008) define a 
netnografia como uma metodologia de pesquisa que estuda o comportamento cultural e 
de comunidades on-line na Internet. Já a “autoetnografia é um método de pesquisa 
qualitativa emergente que permite ao autor escrever em um estilo altamente 
personalizado, com base na sua experiência para ampliar a compreensão sobre um 
fenômeno social.”1 (WALL, 2006, p.1) 

Partindo destes conceitos, Amaral (2008) denomina autonetnografia as pesquisas 
que enfatizam o caráter imersivo do pesquisador no espaço virtual da Internet, onde 
ocorre uma maior aproximação entre pesquisador e o objeto de estudo. 

O material de análise consiste em informações observadas em práticas 
comunicacionais, interações e em participações pessoais na EaD, baseadas no conceito 
de “experiênci-ação” defendido por Machado (2010, p.24), no qual: 

 
Como se sabe, nenhum processo histórico é resultado do desenvolvimento 
natural das contradições capitalistas, ou advém de uma essência 
revolucionária imutável. Antes, é produto de luta, de ação, da consciência de 
classe que é consequência da posição na produção e na experiência que se faz 
– atividade/ação de sujeitos coletivos. Abre possibilidades e não garante ou 
assegura vitórias. 
 

Neste sentido, este material compreende o inventário das inserções em situações 
educativas formais na universidade, no desempenho de diferentes papéis que 
possibilitaram a construção de uma postura problematizadora frente à EaD. 

A inserção na EaD – entre aluna, tutora e professora – vai possibilitar a 
identificação com esta modalidade de Educação que evidencia-se em transposições das 
aprendizagens nas transições entre a Educação presencial e a distância. Segundo 
Gramsci (1987, p.12): 

 
Criticar a própria concepção do mundo (...) significa torná-la unitária e 
coerente e elevá-la até o ponto atingido pelo pensamento mundial mais 
desenvolvido. (...) O início da elaboração crítica é a consciência daquilo que 
somos realmente, isto é, um ‘conhece-te a ti mesmo’ como produto do 
processo histórico até hoje desenvolvido, que deixou em ti uma infinidade de 
traços recebidos sem benefício de inventário. Deve-se fazer, inicialmente, 
este inventário. 
 

Com o objetivo de identificar o objeto deste estudo, foi compilado um inventário 
cronológico de atividades pessoais relacionadas à EaD. A partir da elaboração de uma 
linha do tempo2 listando cada atividade – aluna de disciplinas em nível de graduação, 
pós-graduação e extensão; monitora e tutora em cursos de Licenciatura presenciais e a 
distância da Universidade – foi possível resgatar as produções enviadas para avaliação 
nos diferentes espaços virtuais, bem como algumas memórias e vivências. Este 
inventariar não é mera reprodução do vivido, mas a partir do seu registro ultrapassa-o 
num processo de experiênci-ação. 



 

2. Tempo e espaço: transições entre a Educação presencial e a distância 
A discussão sobre a Educação a Distância (EaD) online ocorre a partir de uma 
necessidade imposta pelas legislações brasileiras de Educação e pelas questões sociais 
que problematizam a inclusão digital, considerando que no contexto mundial atual, não 
podemos simplesmente rejeitar ou aderir às novas tecnologias sem construir saberes 
que, ao possibilitarem a tomada de consciência, levem à efetiva integração das TIC às 
práticas significativas, sejam elas sociais ou pedagógicas. Enquanto, inicialmente, a 
inclusão digital requer a superação da barreira que está relacionada ao acesso aos 
equipamentos, aos softwares e a conexão à Internet, a EaD, ao fazer uso destes recursos 
requer novas formas de organização.  

Assim, ingressar na EaD implica a ruptura com a rigidez do tempo síncrono e do 
espaço da sala de aula. A presença física é substituída pela participação nas discussões e 
a realização de produções escritas, enquanto o espaço é virtualizado, podendo ocorrer 
em um Ambiente Virtual de Aprendizagens (AVA) institucionalizado tal como o 
Teleduc, Rooda, E-proinfo e Moodle, ou em espaços colaborativos de autoria e 
comunicação disponíveis na Web, dentre os quais se destacam os blogs, wikis e outros 
editores online. 

A flexibilização do tempo em situações formais de aprendizagem, aqui 
entendidas como as atividades vinculadas a instituições e que preveem certificação, não 
representa a inexistência de prazos e de um cronograma até certo ponto rígido. O tempo 
na EaD obedece prazos estabelecidos, impostos ou negociados, normalmente 
representado em semanas, meses e/ou semestres.   Entretanto, em estágios iniciais de 
inserção na EaD, especialmente em casos de disciplinas na modalidade a distância no 
contexto de cursos de graduação presenciais, o tempo e espaço presencial das aulas 
permanece à disposição dos alunos, contando com a presença obrigatória da tutoria e 
eventualmente das professoras. Para alguns, este tempo/espaço ainda é fundamental 
para 'garantir' seu pertencimento e vínculo com a disciplina ou curso. 

 
Lembro que a modalidade semipresencial da disciplina “Computador na 
Educação” foi o fator que viabilizou minha matrícula e curso da mesma, na 
medida em que me permitiu conciliar trabalho e estudo. Todavia, minhas 
ausências no horário destinado às aulas levou a tutora a questionar meu 
pertencimento à turma numa semana em que pude comparecer a faculdade 
para realizar as atividades propostas. 
Os estudos realizados nesta disciplina foram tão relevantes para minha 
formação, de tal modo que influenciaram minhas escolhas nos semestres 
posteriores, constituindo-se como marco inicial da minha vinculação ao 
trabalho e estudos dentro da Informática na Educação. 
Aproximadamente quatro anos depois, enquanto tutora, percebi que alguns 
alunos mantinham a mesma organização das atividades presenciais no que 
diz respeito ao tempo e ao espaço. 

Percebe-se que em cursos realizados na modalidade a distância a frequência dos 
alunos nos polos de apoio presencial é maior na sua fase inicial e geralmente está  
condicionada a dificuldades no domínio das ferramentas tecnológicas, reduzindo-se com 
o passar dos semestres. Nas disciplinas EaD isoladas no contexto de cursos presenciais 
esta frequência está  relacionada à falta de familiaridade e aderência  a esta modalidade 
de Educação. 

Um fator importante no que diz respeito à flexibilização do tempo e espaço, 
refere-se às dificuldades de conciliar a jornada de trabalho e estudos, pois especialmente 



 

no caso das alunas do PEAD/UFRGS3 sem estas condições, a maioria delas não poderia 
realizar seus estudos em nível Superior. 

3. A construção dos espaços virtuais da Educação 
O desenvolvimento de atividades em EaD, pressupõe a utilização de um espaço virtual 
capaz de dar suporte para os processos de ensinar e aprender.  Tendo em vista que estes 
espaços não são neutros e carregam características da concepção de Educação que 
orientou sua criação, Schlemmer (2005, p.137) faz a seguinte definição: 

 
[…] ambientes de aprendizagem online, sistemas gerenciadores de Educação 
a Distância e software de aprendizagem colaborativa são denominações 
utilizadas para softwares desenvolvidos para o gerenciamento da 
aprendizagem via Web. São sistemas que sintetizam a funcionalidade de 
software para Comunicação Mediada por Computador (CMC) e métodos de 
entrega de material de cursos online. 
 

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem podem ser compreendidos como um 
conjunto pré-estruturado de ferramentas de comunicação via Web, síncronas e 
assíncronas e de repositórios para o envio de produções dos alunos e disponibilização de 
textos, atividades e outros recursos educativos.  

A intenção ao problematizar a diferenciação entre AVA e outros espaços virtuais 
não pretende aprofundar uma avaliação minuciosa ou propor um ambiente virtual 
idealizado, apenas marca um posicionamento pela utilização conjunta destes. O 
principal argumento desta união fundamenta-se no conceito de Simetria Invertida que 
orienta a legislação vigente4 relacionada à formação de professores da Educação Básica, 
visto que a restrição da utilização do AVA traz dificuldades e impossibilita a 
experimentação e vivência de propostas que podem ser facilmente transpostas para salas 
de aula. Assim, a integração de outros espaços da web ao AVA constitui uma solução. 

Os AVAs geralmente são estruturados hierarquicamente conforme o vínculo 
institucional dos participantes (administrador, professor, tutor, aluno), enquanto que a 
utilização de outros espaços colaborativos online permite a construção/adoção de uma 
estrutura mais heterárquica, na medida em que os vários participantes podem possuir 
diferentes funções de acordo com os espaços. 

Durante a tutoria no PEAD/UFRGS, a utilização do AVA Rooda estava centrada 
na questão do espaço oficial do curso que garante a vinculação institucional à 
Universidade. Todavia o Pbworks e os blogs compreendiam o lugar onde ocorria a 
maior parte das interações entre professores, alunas e tutoras. No caso dos blogs, a 
administração e a autoria das postagens estavam centradas nas próprias alunas, de tal 
modo que os professores e tutoras participavam e acompanhavam os blogs como 
leitores que comentavam as postagens. 

Os critérios de escolha destes espaços (blog, wiki, entre outros) basearam-se na 
facilidade de utilização, em termos de domínio das ferramentas tecnológicas; 
viabilidade na comunicação e construção de redes de aprendizagens, baseadas na 
interação entre professores, tutores, colegas e web; universalidade do acesso, em termos 
de disponibilidade e gratuidade no cadastro e acesso aos espaços sem precisar, 
obrigatoriamente, qualquer vínculo institucional. A utilização de um AVA requer a 
vinculação a uma Instituição que dispõe de servidor que permite a criação de turma e o 
armazenamento dos dados e informações trocados nas diversas ferramentas 
disponibilizadas pelo mesmo. 



 

A principal diferença dos AVA em relação a estes espaços refere-se ao grau de 
controle nos espaços destinados aos alunos (Diário de bordo, Portfólio) que o 
administrador/professor detém, enquanto que nos blogs as alunas podem salvar 
rascunhos que não ficam visíveis aos seus leitores, apagar uma postagem ou até mesmo 
o blog inteiro sem precisar de autorização e sem a possibilidade de ser desfeito ou 
resgatado pelo professor. 

Por um lado, a ausência de controle de professores e tutores nos espaços dos 
alunos pode gerar alguns transtornos quando estes espaços são deletados 
equivocadamente, como aconteceu com alguns blogs e Pbworks de alunas durante o 
PEAD/UFRGS. Entretanto, acredita-se que estes problemas trazem elementos 
importantes para a construção de um novo paradigma na relação pedagógica alunos-
tutores-professores, na medida em que estas situações evidenciam a falta de respostas 
dos professores, o que pode contribuir para a superação de sua posição de detentor de 
todo o saber, exigindo a ação conjunta dos envolvidos. 

Assim, pode-se chegar a um entendimento de AVA que, segundo Santos (2006, 
p. 315), refere-se a “toda a organização viva, onde seres humanos e objetos técnicos 
interagem num processo complexo que se auto-organiza na dialógica de suas redes e 
conexões”, visto que os movimentos descritos acima entre ambientes institucionalizados 
de Educação a distância e outros espaços comunicacionais possibilitados pela web, 
constituem-se como um espaço rico e potencializado para aprendizagens. 

4. As relações comunicativas: da oralidade a escrita 
Historicamente a fala constituiu o principal meio de comunicação e interação, enquanto 
a escrita compreendia um poderoso instrumento de interpretação e reflexão devido a sua 
permanência. Segundo Warschauer (2006, p.47) “a escrita, ao contrário da fala, pode ser 
acessada e analisada frequentemente por uma quantidade ilimitada de pessoas em 
tempos diferentes.” Assim, na EaD a escrita, mais do que a oralidade, ainda tem a 
função de diminuir as distâncias e aproximar as pessoas.  

Nos diversos cursos a distância que compreendem o contexto do material 
analisado neste artigo, um grande número de tutoriais, isto é, um conjunto de instruções 
era disponibilizado de forma a auxiliar na utilização de cada software ou ambiente 
virtual.  

Quando tutora, senti a necessidade de elaborar materiais que auxiliassem na 
resolução de dificuldades de uso das TIC – como acessar e postar no blog; 
como recuperar senhas; mudanças no ambiente virtual, entre outros.  

A elaboração destes tutoriais era de grande valia para conhecer melhor cada 
recurso, prever possíveis dificuldades, pensar e propor alternativas de superação. 
Contudo um questionamento ainda não aprofundado refere-se ao uso destes materiais, 
considerando a crítica feita a estes materiais por serem fechados e centrados na 
aplicação prática. 

Segundo Harris (2009, p.459): 
 
[...] a incorporação destas tecnologias deve ser cuidadosa e responsável, pois, 
se por um lado se tem em mãos inúmeras ferramentas facilitadoras, por outro 
se corre o risco de utilizá-las de modo inadequado colaborando com um 
ensino em massa. [...] Tutoriais animados, inseridos num ambiente virtual de 
aprendizagem, são exemplos de ferramentas disponíveis e facilitadoras de um 
processo mais centrado no aluno permitindo-lhe mais domínio sobre o ritmo 



 

e o processo de aprendizagem. 
 

A necessidade de problematizar a utilização de tutoriais está no lugar em que 
eles são colocados no processo pedagógico, isto é, se são o ponto central do processo ou 
apenas buscam possibilitar maior independência no uso do computador e dos seus 
recursos, gerando um maior domínio tecnológico e melhorando as condições para 
aprendizagens críticas e reflexivas em relação à integração da informática na Educação 
A concepção aqui defendida compreende uma proposta de rebaixar para um plano 
inferior o domínio técnico necessário para operar o computador, de forma a dedicar 
maior atenção às implicações sociais e humanas deste uso.  

Entrementes é imprescindível analisar criticamente as implicações do uso destes 
tutoriais nas aprendizagens, mesmo não sendo um elemento fundamental da prática 
pedagógica adotada. Ainda que falte base empírica para comprovar, é possível fazer 
algumas proposições iniciais sobre o uso feito destes materiais. Apesar de colaborarem 
para o desenvolvimento da independência no uso do computador, constituem um meio 
que estimula a dependência nas orientações do professor, ainda visto como alguém 
superior, sendo pouco utilizados sem sua indicação direta e expressa.  

Uma experiência recente num curso de formação de professores possibilitou 
observar alguns indícios que vão ao encontro das afirmações acima. Um exemplo foi o 
comentário de uma professora que participava da formação, ao dizer que com ajuda dos 
tutoriais impressos estava conseguindo criar apresentações de slides para suas aulas, o 
que não fazia e, por conta disso, encontrava muitas dificuldades. Nesta mesma 
formação, apesar das dificuldades da maioria das participantes no uso do computador, 
algumas só passaram a fazer uso destes tutoriais após a reiterada orientação do 
formador.  

5. Considerações ao final deste tempo/espaço 
 

Eu costumo falar que educação é um espaço onde aquilo 
que você faz não tanto faz, isto é, o que você faz ou 

deixa de fazer tem implicações. 
BIANCHETTI, 2007 

 

Ao conceber a Educação como processo dialético marcado pelas relações entre 
indivíduos e sociedade num permanente [re] fazer-se o final destes escritos representa 
uma tentativa de sistematizar alguns elementos que considero fundamentais para esta 
experiênci-ação na Educação a Distância. 

Os diferentes papeis desempenhados na EaD possibilitam muitas aprendizagens 
sobre esta modalidade de Educação e, sobretudo, a construção de uma postura de sujeito 
que aprende e ensina, que funde e confunde as perspectivas de aluna, tutora e professora 
que transita entre o presencial e o virtual. 

Este exercício de autorreflexão busca romper com uma reprodução de uma 
postura consumista das TIC, pois como Freire (1984, p.6) escreveu sobre as máquinas: 

 
De um lado, elas resultam e de outro estimulam o desenvolvimento da 
ciência e da tecnologia, que, por sua vez, são criações humanas. O avanço da 
ciência e da tecnologia não é tarefa de demônios, mas sim a expressão da 
criatividade humana. [...] a questão que se coloca é: a serviço de quem as 
máquinas e a tecnologia avançada estão? Quero saber a favor de quem, ou 
contra quem as máquinas estão postas em uso. [...] Para mim os 



 

computadores são um negócio extraordinário. O problema é saber a serviço 
de quem eles entram na escola. 

Ainda temos um grande caminho a percorrer em Educação a Distância, e este 
está repleto de escolhas que desacomodam, geram preconceitos e, ao mesmo tempo, 
constituem possibilidades de transformar não apenas nas relações entre professores e 
alunos nos espaços das escolas, mas pode gerar implicações importantes para a 
formação de sujeitos livres, numa sociedade que produz e compartilha conhecimentos 
tecnológicos. 

Compreender o significado de um objeto, acontecimento e, neste caso 
específico, o significado da EaD traz a necessidade de percebê-la em suas relações. 
Desta forma, a leitura-escrita que se faz própria experiência, difere de uma leitura 
tradicional, linear e passiva, na medida em que se cria um roteiro próprio, manipula, 
interfere e reinventam-se concepções de Educação, seja presencial ou a distância. 

 
__________________________ 

Notas 
 
1 Tradução feita pelos autores do original:  “Autoethnography is an emerging qualitative research 

method that allows the author to write in a highly personalized style, based on his experience to extend 
understanding about a social phenomenon.” 

2 Esta linha do tempo, disponível em <http://www.xtimeline.com/timeline/Experienci-a--es-em-
Ead>, foi construída num recurso colaborativo web para elaboração de linhas do tempo. 

3 PEAD refere-se ao Curso Licenciatura em Pedagogia a Distância, oferecido pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul em decorrência do Programa Pró-Licenciatura. Oferecido em projeto 
especial com entrada única no período de 2006-2010, com o objetivo de proporcionar a formação em 
Nível Superior a 400 professoras em exercício na rede pública de ensino do Estado do Rio Grande do Sul 

4 Conforme Parecer CNE/CP 9/2001 e Resolução CNE/CP 1/2002: 
1.2.1. A simetria invertida 
A preparação do professor tem duas peculiaridades muito especiais: ele aprende a profissão no 

lugar similar àquele em que vai atuar, porém, numa situação invertida. (...) Não se trata de infantilizar a 
educação do professor, mas de torná-la uma experiência análoga à experiência de aprendizagem que ele 
deve facilitar a seus futuros alunos. (Parecer CNE/CP 9/2001, p.30-31) 

Art. 3º [...] II - a coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do futuro professor, 
tendo em vista: 

a) a simetria invertida, onde o preparo do professor, por ocorrer em lugar similar àquele em que 
vai atuar, demanda consistência entre o que faz na formação e o que dele se espera; (...). (Resolução 
CNE/CP 1/2002) 
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Abstract. Distance education is characterized formally with the challenges 
brought by the phenomenon of transnationalization of markets. In this sense, 
the European Union represents the paradigm of education in regional 
integration. In the Southern Cone is very difficult to overcome the educational 
and cultural diversity, even within Mercosur Digital. The methodology was 
exploratory and descriptive. The research was bibliographic and data analysis 
was qualitative. The results show that some aspects of Mercosur Digital can 
contribute significantly to the success of the relationship between the 
countries. 

Resumo: A Educação a Distância caracteriza-se formalmente pelos desafios 
ocasionados pelo fenômeno da transnacionalização de mercados. Nesse 
sentido, a União Europeia representa o paradigma da educação nas 
integrações regionais. No Conesul há grande dificuldade para vencer a 
diversidade educacional e cultural, inclusive no âmbito do Mercosul Digital. 
A metodologia utilizada foi exploratória e descritiva. A pesquisa foi 
bibliográfica e a análise dos dados foi qualitativa. Os resultados mostram que 
alguns aspectos do Mercosul Digital podem contribuir de forma significativa 
para o sucesso do relacionamento entre os países. 

1 Introdução 
Muitas são as transformações percebidas pelo ambiente educacional no século XXI, mas 
poucas são tão instigantes como as verificadas no âmbito do relacionamento que 
envolve a Educação a Distância (EaD) sob o viés das transformações globais. 

Com base nesse pressuposto, a referida análise repousa sobre um emergente 
paradigma pautado pelos processos de integração regional e o papel estratégico que a 
EaD deve assumir na superação das diferenças culturais que caracterizam o fenômeno 
do regionalismo. Tendo por parâmetro a experiência europeia, neste trabalho investiga-
se a contribuição do projeto denominado Mercosul Digital. Com efeito, a utilização de 



 

tecnologias, os sistemas de informação e a complexidade do mundo contemporâneo 
exigem estratégias de educação e de cultura a partir de um forte envolvimento 
tecnológico. 

O Problema de Pesquisa centra-se no questionamento acerca do uso da EaD para 
superação das diferenças educacionais e culturais no Mercosul com base na experiência 
europeia, circunstância na qual se criou a seguinte hipótese: o Projeto Mercosul Digital 
não representa um avanço significativo no que diz respeito ao uso da EaD para 
superação das diferenças regionais internas, especialmente devido ao desafio 
educacional. 

Os objetivos da investigação concentraram-se no seguinte: descrever a Educação 
a Distância no âmbito da transnacionalidade e dos processos regionais de integração; 
avaliar a importância da EaD como instrumento de superação da diversidade que 
caracteriza os processos de integração regional (com destaque para a União Europeia); 
retratar o Projeto Mercosul Digital; e verificar se o referido Projeto é hábil instrumento 
para alinhamento cultural entre os Estados-membros.  

A metodologia utilizada foi exploratória e descritiva, com análise dos dados por 
meio de abordagem qualitativa. O projeto constituiu-se prioritariamente em pesquisa 
bibliográfica e análise crítica de fontes primárias e secundárias. 

2 O fenômeno da transnacionalização nos processos regionais de integração 
e as políticas educacionais 
O fenômeno da transnacionalização no âmbito da educação representa o emergente 
contexto mundial, surgido a partir da intensificação das operações de natureza 
econômico-comercial no período do pós-guerra, caracterizado – especialmente – pela 
desterritorialização, expansão capitalista, enfraquecimento da soberania e pela 
emergência de espaços educacionais que vão além das fronteiras nacionais (STELZER, 
2010, p. 15). 

Enquanto a ideia de transnacionalização reflete o transpasse estatal, a 
internacionalização traz em si o relacionamento predominante entre países (ausente 
percepção de alcance global). Na internacionalização, as relações político-educacionais 
desenvolvem-se de forma bilateral ou multilateral, mas sem que tal circunstância esteja 
envolvida com a multiplicação de enlaces decorrentes das transformações tecnológicas, 
de comunicação ou de envio de informações em escala planetária. Desse ponto de vista, 
o fenômeno da internacionalização está firmemente escorado na ideia de relações entre 
soberanias.  

Na internacionalização, a cooperação entre Estados é a característica dominante, 
e essa relação que se estabelece caracteriza-se por ser abreviada entre as partes. Entre os 
Estados vigora o respeito mútuo e a ideia de soberanias em semelhante plano. No modo 
de ver de Renato Ortiz:  

Internacionalização refere-se, simplesmente, ao aumento da extensão 
geográfica das atividades econômicas através das fronteiras nacionais; 
isso não é um fenômeno novo. A globalização da atividade econômica 
é qualitativamente diferente. Ela é uma forma mais avançada e 
complexa da internacionalização, implicando certo grau de integração 
funcional entre as atividades econômicas dispersas. O conceito se 
aplica, portanto, à produção, distribuição e consumo de bens e de 



 

serviços, organizados a partir de uma estratégia mundial, e voltados 
para um mercado mundial. (ORTIZ, 1996, p. 17) 

A compreensão acerca da distinção entre internacionalização e 
transnacionalização auxilia na compreensão qualitativa entre Mercosul e União 
Europeia, respectivamente. 

A União Europeia sustenta a complexa movimentação dos Estados na tentativa 
de minimizar perdas de poder. Segundo Anthony Giddens (1991, p. 56), o 
compartilhamento soberano pode viabilizar uma democracia cosmopolita, já que “[...] a 
democracia cosmopolita diz respeito não apenas ao movimento do governo na direção 
de um nível mundial, mas também à sua difusão para baixo na direção de regiões 
locais”. O fenômeno da integração regional econômica, destarte, pode ser visto como 
uma estratégia entre Estados soberanos, com vista à reorganização econômica recíproca 
perante os desafios impostos pelo fenômeno da globalização. Trata-se de um esforço 
conjugado dos Estados, no intuito de gerar um espaço singular mais eficaz para 
competir globalmente.  

A considerar o inusitado enquadramento do fenômeno do regionalismo, realça-
se toda a complexidade de que se reveste o processo de Educação nesse contexto. Mais 
do que simplesmente justapor as várias partes, a integração econômica regional precisou 
responder aos desafios trazidos pelo fenômeno global, por meio de uma fórmula inédita 
também para as questões educacionais. Ulrich Beck (1999, p.30) sustenta que a 
globalização pode ser entendida como “[...] os processos, em cujo andamento os 
Estados nacionais veem a sua soberania, sua identidade, suas redes de comunicação, 
suas chances de poder e suas orientações sofrer a interferência cruzada de atores 
transnacionais.”  

Nesse caso, o Estado e suas políticas educacionais não desapareceram, mas 
relativizaram-se de tal modo que, em determinadas dimensões, não se reconhece mais o 
ente político-jurídico em suas características elementares.  

No âmbito dos serviços, como no caso da Educação a Distância, a inovação 
tecnológica consiste no fator que mais impulsiona a desterritorialização do setor. Afinal, 
desde que a tarefa possa ser recolhida, manipulada, organizada, codificada, digitalizada 
e separada de outras atividades, há possibilidade de prestá-la no local mais conveniente. 
Com o fenômeno da internet houve forte incremento à desterritorialização de serviços, 
pois, esse advento, ao permitir a transmissão de dados com rapidez e baixo custo, tornou 
factível a interação das células produtoras e prestadoras de serviço. 

O Mercosul, por sua vez, funciona sob a lógica da internacionalização dos 
mercados (e não da transnacionalização). Isso faz com que os territórios permaneçam 
com suas fronteiras claramente definidas e exige que as políticas acordadas pelos 
Estados tenham que passar pelo moroso processo de recepção. As políticas educacionais 
e a Educação a Distância, nesse contexto, emergem como estratégias de excelência para 
superação das diferenças. Ortiz (1996), ao lembrar Tonybee, destaca a evolução da 
humanidade como um organismo, cujo ciclo da vida passaria por momentos distintos: 
nascimento, crescimento e morte. “Todo seu esforço consiste em apreender a gênese e o 
declínio das formações sociais, na esperança de descobrir uma lógica na sequência de 
surgimentos e desaparecimentos das culturas humanas.” (ORTIZ, 1996, p. 71). Esse o 
desafio da EaD, perceber apogeu e queda de alguns métodos tradicionais e fazer uma 
segura transição para modelos de educação contemporâneos. 



 

3 Importância da EaD como instrumento de superação da diversidade e a 
experiência europeia 
A importância da EaD para superação da diversidade regional é latente, consistindo em 
ferramenta tecnológica de ampla utilização e standartização no uso. Isso significa que a 
cultura regional pode se favorecer do instrumental para repassar o conteúdo de aceitação 
da diversidade. Emerge, portanto, a possibilidade de ampla discussão sobre o “diverso” 
no espaço virtual. 

A possibilidade de conhecimento do outro (alteridade) torna-se possível por 
intermédio da técnica uniforme. Em que pesem as possíveis diferenças de idioma, os 
valores do aprendizado podem ser compartilhados, circunstância que inicia o diálogo e a 
compreensão da diversidade. 

Em meio às mutações do cenário que caracteriza a transnacionalidade, surge a 
Educação a Distância revolucionando e alterando não somente o processo de ensino 
aprendizagem, mas também permitindo ao indivíduo aproximar-se de diversas 
realidades. Cumpre frisar que a partir dessas transformações, as relações sociais se 
reorganizam, em processo de constante acomodação pedagógica. As pessoas adotam 
uma nova maneira de aprender, de ensinar e de interpretar a realidade.  

Com isso, o sistema de comunicação passa a contribuir de forma expressiva no 
processo de construção do saber. A tecnologia deixa de ser ferramenta midiática e passa 
a romper barreiras culturais, fronteiras geográficas, nacionalidades, formações 
acadêmicas, entre outros. O conhecimento passa a circular simultaneamente com a 
técnica e a didática. 

Desde o início da formação do bloco, a Europa tinha ciência de que era preciso 
construir uma sociedade do conhecimento e ser competitiva no âmbito da 
transnacionalidade. Com isso, a educação teria que ser de qualidade. Embora cada país 
decidisse sua própria política de educação, os países da UE estabeleceram objetivos 
comuns e se auxiliaram mutuamente.  

No período de 2007 a 2013, a UE investiu cerca de 13 bilhões de euros (UNIÃO 
EUROPEIA, 2012) na aprendizagem continuada e nos intercâmbios internacionais, 
nomeadamente por meio dos seguintes programas educacionais que representam amplas 
políticas (ou seja, são políticas, não plataformas de EaD): 

a) Leonardo da Vinci: apoia a formação profissional, sobretudo estágios para 
jovens e em empresas de outros países, além de projetos de cooperação entre 
estabelecimentos de formação profissional e empresas; 

b) Erasmus: refere-se a um programa de mobilidade e de cooperação no âmbito 
do Ensino Superior, apoiando projetos entre a Europa e países terceiros; 

c) Grundtvig: apoia a educação para adultos, especialmente parcerias, redes e 
ações de mobilidade transnacionais; 

d) Comenius: defende a cooperação entre estabelecimentos de ensino e 
respectivos professores e intercâmbio entre alunos do ensino secundário, apoiando 
igualmente as parcerias entre escolas por meio da internet (eTwinning); 

e) Marie Curie: apoia a formação profissional e incentiva a mobilidade de 
pesquisadores, a partir da pós-graduação. 



 

Além disso, a UE também promove a cooperação política, a aprendizagem das 
línguas, a Educação a Distância e a divulgação e o intercâmbio de boas práticas.  

Sob a ótica da Educação a Distância, merece destaque o eTwinning, programa 
europeu considerado de ótimo desempenho, unindo professores dos países participantes 
para se envolverem em projetos online (o público estudantil atendido tem faixa etária 
entre 3 e 19 anos). Com isso, professores de duas escolas, de pelo menos dois países 
Europeus diferentes, podem criar um projeto e utilizar as Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC) para desenvolverem atividades conjuntas. Considerando que as 
atividades são realizadas pela internet por meio de plataformas especialmente 
desenvolvidas para o programa, não estão previstos subsídios, nem existem 
procedimentos administrativos a cumprir e não são necessárias reuniões presenciais. O 
programa eTwinning visa dinamizar as competências dos professores em TIC, de modo 
a torná-las atividades cotidianas. Finalmente, a UE também possui uma série de projetos 
com terceiros países, muitos deles com base na EaD. 

A principal agência europeia para a EaD é a European Association of Distance 
Teaching Universities (EADTU), que já conta com 20 anos de existência e objetiva 
promover o progresso da Educação a Distância (e-learning), afirmando a posição da 
Europa no mundo. O pano de fundo dessa iniciativa é a criação do Espaço Europeu de 
Ensino Superior (Declaração de Bolonha), e as políticas nacionais e europeias em 
matéria de aprendizagem ao longo da vida (lifelong learning). A inovação propiciada 
pelo e-learning e pelo ensino com o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação 
constituem o meio propício para o alcance de resultados estratégicos. Nesse âmbito, 
entrará também o processo de virtualização do programa Erasmus, previsto para 
envolver diversos cursos, comunidades de aprendizagem internacionais, seminários e 
bibliotecas. (EUROPEAN..., 2012) 

A iniciativa e-learning faz parte da estratégia global eEurope, concebida para 
que a Europa possa alcançar o objetivo estabelecido pelos chefes de Estado no Conselho 
Europeu de Lisboa: estimular a economia baseada no conhecimento para ser mais 
competitiva e dinâmica no mundo. Com isso, almeja-se crescer economicamente de 
maneira sustentável e aumentar o número de empregos com coesão social (UNIÃO 
EUROPEIA, 2012b). Trata-se, em síntese, de uma estratégia política complexa voltada 
para a EaD em diversos níveis, integrando múltiplos atores, utilizando mídias variadas 
para um público diversificado. 

4 A realidade da EaD no processo de integração regional sul-americano: o 
Projeto Mercosul Digital 
O Mercosul Digital é “[...] um projeto que nasceu com o objetivo de reduzir as 
assimetrias legais e tecnológicas e promover políticas e estratégias comuns na área da 
Sociedade da Informação que contribuam para o crescimento e a integração econômica 
e fomente o desenvolvimento do comércio eletrônico na região” (MERCOSUL, 2012). 
O projeto visa à harmonização dos regulamentos, à implementação da infraestrutura 
técnica e ao intercâmbio de conhecimentos, com intuito de promover a capacitação 
tecnológica em recursos especializados nas áreas de Tecnologia de Informação e 
Comunicação, com intuito de viabilizar um comércio eletrônico eficaz.  

A estratégia consiste em fortalecer a economia digital. Trata-se de um projeto 
conjunto entre a União Europeia e o Mercosul. O foco de atuação atinge as áreas de 



 

comércio eletrônico, formação continuada, desenvolvimento das microempresas, das 
pequenas e das médias empresas (MPMEs) e temas da Sociedade da Informação, a 
partir de duas vertentes: comércio Eletrônico e educação continuada. Sua recente 
existência, tendo em vista que esse projeto foi lançado em dezembro de 2011, permite 
perceber sua inovadora iniciativa quanto às metodologias aplicadas em temas 
estratégicos, mas os resultados ainda são reduzidos. 

Os benefícios do Projeto Mercosul Digital já foram percebidos no Paraguai, com 
a implementação da “Autoridade Certificadora Raiz do Paraguai” e a infraestrutura para 
a interconexão interna da Rede Avançada para a Educação, a Investigação e a Inovação 
do Paraguai – Rede ARANDU.  

A denominada Rede ARANDU consiste na primeira rede avançada paraguaia 
que permite interconexão a altas velocidades entre universidades e centros de pesquisa, 
no âmbito nacional com a conexão de outras redes. O investimento do Mercosul Digital 
na aquisição de equipamentos para a “[...] implantação da infraestrutura de conexão 
interna da Rede ARANDU permitiu a consolidação da montagem do Centro de 
Operações da Rede, que será instalado no Centro Nacional de Computação da 
Universidade Nacional de Assunção (CNC-UNA)”. (MERCOSUL, 2012) 

Em que pesem os avanços pontuais, verifica-se a modéstia da proposta 
mercosulina. Dessa forma, não se visualizam políticas educacionais para integração e 
promoção do Mercosul. O presente estágio restringe-se a criação de marcos regulatórios 
comuns e de infraestrutura tecnológica, dentre os quais certificação digital, 
infraestrutura de chaves públicas, proteção de dados para negociações transnacionais e 
desenvolvimento de uma plataforma comum para a venda de produtos e de serviços 
voltados às microempresas, às pequenas e às médias empresas. (MERCOSUL, 2012) 

A iniciativa também firmou pequenos contratos de regime competitivo com o 
objetivo de realizar estudos e análises de mercado, identificando possibilidades para o 
comércio eletrônico transfronteiriço. Portanto, a EaD no Mercosul refere-se a uma 
proposta restrita à questão do comércio eletrônico. Até o momento, não se vislumbra 
qualquer espécie de integração educacional para o projeto em nenhum nível e, 
tampouco, ele está voltado para iniciativas culturais. Os treinamentos de tutoria 
restringem-se aos cursos de comércio eletrônico e, consequentemente, os cursos seguem 
a mesma inclinação.  

De qualquer modo, faz-se necessário “[...] um projeto integrado no 
MERCOSUL, para que o atual cenário possa ser alterado positivamente. Destaca-se, 
então, a Educação a Distância como um sistema educacional de contribuição para o 
desenvolvimento dos Estados-membros.” (OLIVEIRA, 2011, p. 57-58). O “[...] recurso 
mais importante de um país não se firma em suas matérias-primas nem em sua situação 
geográfica, mas nas competências de sua população. Os países que não conseguirem 
nutrir essas competências com uma aprendizagem eficaz terão que se deparar com um 
futuro sombrio [...]” (UNESCO, 2012, p. 86). É verdade que existem tentativas 
elogiáveis no âmbito educacional mercosulino, como Caminhos do Mercosul, Escolas 
de Fronteira e Banco Terminológico (MERCOSUL EDUCACIONAL, 2012), mas seu 
uso pela EaD e o alcance geral da população estão restritos. Portanto, tendo em vista a 
força da transnacionalização, da importância econômica do bloco e de outras 
experiências regionais bem-sucedidas, cumpre implementar políticas educacionais de 
excelência e viabilizar recursos tecnológicos para o amplo funcionamento do Mercosul. 



 

5 Considerações Finais 
O Mercosul, diferente da União Europeia, articula-se sobre estrutura regida pelo direito 
internacional, funcionando por meio de mecanismos intergovernamentais. Por isso, do 
ponto de vista político-jurídico surgem tantas dificuldades na coordenação dos 
processos de integração nas mais variadas áreas, inclusive educacional. Instituições de 
Ensino Superior, Organizações da Sociedade Civil e demais interessados não 
conseguem intervir com facilidade nesse processo, marginalizando sua participação em 
momentos pontuais.  

Os desafios da transnacionalização de mercados, contudo, transbordam em todas 
as direções e fazem com que a sociedade seja “do conhecimento”. Ademais, justamente 
pelas distâncias territoriais que caracterizam o Mercosul, emerge a EaD como 
alternativa segura, de custo adequado e fácil operacionalização, caso se compare com os 
métodos tradicionais de ensino. No caso do Conesul, não há que se falar nem mesmo 
nas dificuldades pelas quais passa a Europa com o multilinguismo.  

Por óbvio, existem percalços na divulgação e na implementação de políticas 
hábeis para o bloco, como a heterogeneidade das instituições, a harmonização de 
modelos curriculares, a definição conjunta de competências profissionais, enfim, a 
diversidade cultural. Contudo, no presente estágio mercosulino são prementes 
alternativas de solução que encaminhem o bloco de forma competitiva na sociedade do 
conhecimento. Nesse sentido, a EaD pode representar um ferramental de excelência na 
estratégia de atuação, com perspectiva de resultado bastante favorável. 
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Abstract. This article intends to evaluate the performance of the Multimedia 
Labs in Araranguá Campus -  Federal University of Santa Catarina, 
UFSC, which goal is to build up contents and actions in order to create and 
implement media and academic support to limit the gap between the student 
and knowledge. Moreover, the tool will evaluate web radio and its use in e-
learning - EAD (Distance Education) as an important issue in teaching-
learning process, since the digital age has transformed the ways of human 
interaction, known as the greatest revolution in the means of production . 

Resumo. O presente artigo pretende avaliar a atuação do Laboratório de 
Multimídia do Campus Araranguá, da Universidade Federal de Santa 
Catarina, UFSC, cuja meta é o fomento de ações no intuito de criar e colocar 
em prática meios e suportes acadêmicos que possibilitem encurtar a distância 
entre o aluno e o conhecimento. Além disso, irá avaliar a ferramenta web 
rádio e sua utilização na educação à distância – EaD, qualificando-a como 
peça importante no processo ensino-aprendizagem, desde que a era digital 
transformou as formas de interação do ser humano avaliada como a maior 
revolução dos meios de produção na escalada da espécie humana, de forma 
mais natural do que as mudanças por que passou anteriormente.  

1. LabMídia: um desafio no mundo virtual 
As Tecnologias da Informação e Comunicação são presentes na vida do cidadão, fato 
que não mais pode ser ignorado. A partir da premissa de que cada vez mais a sociedade 
se constitui em rede [Castells 1999], avaliando o processo da revolução tecnológica é 
possível observar que estamos entrando na era da informação, onde o conhecimento 
será um bem mais importante que os meios de produção [Souza 2008]. Com um 
crescimento exponencial, cada vez mais a EaD incorpora o conceito de “educação em 
rede” [Gomes 2004] e com o surgimento das comunidades virtuais [Teixeira Filho 
2002] que ampliam a dimensão das redes sociais e organizacionais [Castells 1999] . 

 O Laboratório de Mídia e Conhecimento (LabMídia) foi estruturado com o 
intuito de promover ações relacionadas à produção de mídias digitais necessárias para o 
aprimoramento das atividades acadêmicas. Entre outras atividades, apoia a melhoria dos 
recursos pedagógicos das disciplinas semipresenciais e de EaD presentes no currículo 
dos cursos de graduação do Campus, bem como atividades extracurriculares e 
interdisciplinares. O LabMídia também assessora sete projetos de extensão cultura da 
UFSC, com 14 bolsistas, relacionados à temática: cultura e tecnologia. Sua viabilidade 
conta com o apoio da equipe multidisciplinar com foco em EaD, mídia e conhecimento 



  

e novas tecnologias da informação e comunicação composta de professores-
pesquisadores do Laboratório que participam também do Grupo de pesquisa em Mídia e 
Conhecimento da UFSC certificado pelo CNPq.  

2. O LabMídia e a Web Rádio  

A partir da expectativa em torno do que a web rádio poderá propiciar no sentido de 
promover mudanças no ensino tradicional aliando-se à EaD, deve-se ponderar o fato de 
que dentre todos os meios de comunicação e os novos recursos tecnológicos da 
informação e da comunicação, o rádio que, segundo [Brecht 1932], seria o mais 
fabuloso meio de comunicação imaginável na vida pública.  

Consciente dessa realidade o LabMídia avalia o uso da web rádio como um meio 
de difusão de informação e cultura, trazendo lazer e integração entre os acadêmicos 
além de um novo canal de divulgação das atividades sociais, culturais e científico-
acadêmicas desenvolvidas pela universidade e pela comunidade do vale do Araranguá.  

A web rádio Arapontoufsc, com seus programas, vídeos e tutoriais movimenta o 
principal eixo do Laboratório de Mídia e Conhecimento do Campus, fomentando ações 
na direção da democratização da Comunicação, pautada numa programação 
fundamentada em projetos que possibilitem a integração da comunidade local com a 
universidade. 

3. Considerações Finais 
A atuação do Laboratório reflete-se em ações cujo foco é o ensino semipresencial, tendo 
sempre presente o necessário agregar tecnológico, fator que atua no campo da inovação 
gerando os necessários desafios que o aluno do Campus absorve por meio das novas 
tecnologias de ensino e aprendizagem disponibilizadas nas disciplinas contempladas, 
pertencentes ao grupo de semipresenciais da Instituição. Os recursos e ferramentas 
quando disponibilizados e utilizados corretamente permitem que os participantes 
promovam a interação, a colaboração e o suporte do processo ensino-aprendizagem, 
[Pereira 2007]. 
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Abstract. This paper describes the results of all Strategic Plans developed by 
Polo Coordinators during a course of continuing education. This is an 
exploratory and descriptive in that it shows the feasibility of using the GUT 
matrix for prioritizing problems and application TagCrowd for qualitative 
analysis of data obtained. The results identified consistent actions with the 
objectives pursued by the legislation and the human resources involvement. 

Resumo. Este artigo descreve os resultados do conjunto de Planos 
Estratégicos desenvolvidos por Coordenadores de Polo durante um curso de 
formação continuada. Trata-se de um estudo exploratório e descritivo em que 
se apresenta a viabilidade de uso da Matriz GUT para a priorização de 
problemas e do aplicativo TagCrowd para análise qualitativa de dados 
obtidos. Os resultados das análises permitiu identificar ações condizentes com 
os objetivos preconizados pela legislação, bem como, o envolvimento dos 
recursos humanos. 

1 Contextualização 
O Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB foi instituído pelo Decreto 5.800, de 8 
de junho de 2006, visando o desenvolvimento da modalidade de Educação a Distância – 
EaD (Brasil  2006, p. 4) em que a “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). Nesse sentido, 
pressupõe-se a integração de pessoas envolvidas em uma organização, interagindo em 
ambientes virtuais de aprendizagem. 



  

 O Sistema UAB atua sob regime de colaboração, sendo o polo de apoio 
presencial a “unidade operacional para o desenvolvimento descentralizado de atividades 
pedagógicas e administrativas relativas aos cursos e programas ofertados a distância 
pelas instituições públicas de ensino superior” (Brasil 2006, p. 4), em outras palavras, o 
polo de apoio presencial sob o ponto de vista dos alunos representa a instituição de 
ensino onde os cursos serão desenvolvidos (Weidle, Kich and Pereira 2011). Os cursos 
operacionalizados em cada polo poderão ser ofertados por diferentes instituições de 
ensino, como pode ser observado na Figura 1 (Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior, 2012a). 

 
Figura 1. Funcionamento do Sistema UAB. Fonte: Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (2006). 

 Cada polo pode estar sob a responsabilidade do Governo Municipal ou Estadual 
(ou ambos, em conjunto), denominados Mantenedores e que deverão proporcionar a 
“infraestrutura física e tecnológica adequada para o pleno desenvolvimento das 
atividades referentes aos cursos ofertados”, bem como, contratar pessoal visando a 
“execução das metas e atividades propostas”, sob a orientação do Sistema UAB 
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, 2012). 

 Frente à diversidade de cursos ofertados, somando ao distanciamento físico de 
cada polo em relação à Instituição ofertante de cursos, aos diferentes Mantenedores 
(Município ou Estado) e outros aspectos que constituem a complexidade da EaD (Lenzi 
2010), Polaka, Munhoz e Duarte (2008) referem que esses aspectos ainda são pouco 
conhecidos. Igualmente, os autores resgatam a existência de Referenciais de Qualidade 



  

para Cursos de Educação a Distância (Ministério da Educação 2007), observando que 
pouco diferem do ensino presencial, com excessão dos itens: infra-estrutura tecnológica, 
gestão descentralizada, exigência de parcerias e o trabalho em rede. Igualmente, 
Casagrande (2002) afirma tratar-se de um sistema que apresenta desafios e riscos, tanto 
em nível estrutural quanto dos recursos humanos. 

 Dentre os referenciais, ressalta-se aqui o papel dos recursos humanos, 
configurando equipe multidisciplinar “com funções de planejamento, implementação e   
gestão dos cursos a distância” (Ministério da Educação 2007, p. 19) em que figura o 
pessoal do corpo técnico-administrativo, dentre os quais, o coordenador do pólo de 
apoio presencial é referenciado como o principal responsável pelos processos 
administrativos e pedagógicos. 

 Portanto, no que se refere à gestão de polos, os coordenadores necessitam 
participar de um processo de formação continuada de forma que possam desenvolver 
competências para a sua atuação. Com o intuito de oportunizar aos coordenadores de 
polos um espaço de formação e capacitação, a Universidade Federal de Santa Catarina – 
UFSC em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa 
Catarina – IF-SC, desenvolve o Programa de Formação e Capacitação Continuada 
(PACC/UAB-UFSC-IFSC) onde uma das linhas de atuação é a Capacitação de Polos, 
ofertando o curso intitulado Capacitação de Coordenadores de Polo de Apoio 
Presencial: Gestão Inovadora em EaD. 

 

O curso tem como objetivo desenvolver e exercitar características que 
devem compor o perfil do Coordenador de Polo Presencial de EAD para 
atuar como agente inovador capaz de articular as características locais 
com as institucionais, construindo um projeto de gestão que agregue 
valores ao processo de democratização educacional brasileiro 
(http://ead.moodle.ufsc.br/course/category.php?id=29).  

 

 Vale lembrar que os coordenadores de polos de apoio presencial, segundo a 
própria Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES/MEC, 
tem a função de: a) acompanhar e coordenar as atividades docentes, discentes e 
administrativas do polo de apoio presencial; b) garantir às atividades da UAB a 
prioridade de uso da infra-estrutura do polo de apoio presencial; c) participar das 
atividades de capacitação e atualização; d) elaborar e encaminhar à DED/CAPES 
relatório semestral das atividades realizadas no polo, ou quando solicitado; e) elaborar e 
encaminhar à coordenação do curso relatório de frequência e desempenho dos tutores e 
técnicos atuantes no polo; f) acompanhar as atividades de ensino, presenciais e a 
distância; g) acompanhar e gerenciar o recebimento de materiais no polo e a entrega dos 
materiais didáticos aos alunos; h) zelar pela a infra-estrutura do polo; i) relatar 
problemas enfrentados pelos alunos ao coordenador do curso; j) articular, junto às IPES 
presentes no polo de apoio presencial, a distribuição e o uso das instalações do polo para 
a realização das atividades dos diversos cursos; k) organizar, junto com as IPES 
presentes no polo, calendário acadêmico e administrativo que regulamente as atividades 
dos alunos naquelas instalações; l) articular-se com o mantenedor do polo com o 
objetivo de prover as necessidades materiais, de pessoal e de ampliação do polo; m) 



  

receber e prestar informações aos avaliadores externos do MEC (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, 2012b). Tais atividades corroboram a 
necessidade de constante processo de qualificação desses profissionais, que lhes 
possibilite conhecer técnicas e ferramentas voltadas para a Gestão de Processos 
(Rodrigues, 2010). 

 Partindo da importância atribuída à gestão, o objetivo deste estudo consiste em:  
(1) apresentar uma forma de condução de ações para a composição e apresentação do 
Plano Estratégico do Pólo de Apoio Presencial, organizando e classificando os 
principais problemas presentes na realidade do Polo; e (2) identificar quais os principais 
elementos descritos nas ações e estratégias propostas por Coordenadores de Polo. 

2 Procedimentos Metodológicos 
A pesquisa proposta se situa no campo da pesquisa social aplicada, caracterizada como 
pesquisa exploratória, que buscou proporcionar uma visão geral de uma prática 
organizacional de formação continuada, no âmbito da UAB. Também é descritiva, na 
medida em que se buscou a descrição de problemas e ações apresentadas pelos 
Coordenadores de Polo, participantes do curso Capacitação de Coordenadores de Polo 
de Apoio Presencial: Gestão Inovadora em EaD (Gil 2008). 

 As fontes de dados que constituem os resultados apresentados, englobam: 
pesquisa bibliográfica e documental em que foram obtidas informações sobre a EaD, 
competências dos recursos humanos e práticas de gestão. A análise documental foi 
centrada na legislação que regulamenta a EaD e o Sistema UAB e que estabelece os 
objetivos institucionais aplicados nesse contexto. 

 O curso contou com a participação de 47 (quarenta e sete) Coordenadores de 
Polo, em que cada um dos participantes deveria apresentar um Planejamento Estratégico 
do Polo de Apoio Presencial, elaborado mediante a entrega de três tarefas, em três 
etapas.  A primeira etapa consistiu na elaboração de um documento contendo o rol de 
problemas levantados no Polo (por meio de um trabalho participativo junto à equipe), de 
acordo com a estratificação sugerida e utilizando a Matriz de Prioridades GUT - 
Gravidade x Urgência x Tendência. Do total de participantes, 30 Coordenadores 
entregaram a tarefa.  A segunda etapa resultou na elaboração de um novo documento 
(planilha) elaborado a partir da lista de problemas priorizados na primeira etapa, 
consistindo em: (a) transformar o problema em um objetivo a ser atingido, (b) a 
categorização dos objetivos por temática, e (c) estalecimento de metas, para cada um 
dos objetivos, indicando prazo, quantidade ou índice, adequado a cada tipo de objetivo. 
Nessa etapa também ressaltou-se a importância de manter a equipe do polo envolvida na 
atividade e também comentando com os demais coordenadores de polo o movimento e a 
construção que estava sendo desenvolvida no fórum. A tarefa foi entregue por 26 
participantes.  A terceira etapa consistiu em compor o Plano Estratégico do Polo de 
Apoio Presencial, contendo objetivos (o que fazer), metas (quando fazer e quanto 
custa) e estratégias (como fazer e quem vai fazer). Nesta etapa foram obtidas tarefas 
entregues por 25 participantes. 

  Os dados foram coletados por intermédio do Ambiente Virtual de Aprendizagem 
que vem sendo utilizado em programas de EaD e como apoio aos cursos persenciais 
pela UFSC, desde 2009 – Moodle. 



  

 “O Moodle (http://moodle.org) é um sistema para gerenciamento de 
cursos (CMS - Course Management System) ou, também, um ambiente 
virtual de ensino e aprendizagem (AVEA). Ele é totalmente baseado em 
ferramentas da WEB, requerendo do usuário um computador conectado à 
Internet e a disponibilidade de um navegador, a exemplo do Firefox e do 
Internet Explorer” (http://ead.moodle.ufsc.br/).  

 

 Ao final, os dados dos 25 documentos foram compilados, elaborando nuvens de 
palavras mediante o aplicativo web TagCrowd (Steinbock 2012) que permite a 
visualização de frequência com que as palavras aparacem em um texto, como forma de 
análise qualitativa (Cidell 2010). Foram analisados, separadamente, os textos dos 
campos objetivos e como estratégias contemplados no conjunto dos Planos 
Estratégicos. Depois de selecionar os textos, a acentuação, o gênero 
(masculino/feminino), o número (singular/plural) e o tempo verbal das palavras, foram 
igualadas para proporcionar maior confiabilidade ao resultado.  Para a análise do texto, 
foram utilizados os parâmetros: idioma Português, visualização de 50 palavras, com 
visualização da contagem. 

3 Resultados e Discussão 
A Análise dos Processos Empresarias para a Melhoria Contínua, apresentada por 
Rodrigues (2010), reconhece os problemas enquanto situações indesejáveis e com a 
capacidade de criar obstáculos para que os objetivos atingidos sejam alcançados por 
uma organização. Frente aos problemas, faz-se necessário criar condições para que os 
propósitos de uma organização sejam alcançados. Nesse sentido, segundo Mill et al. 
(2010, p.6), da mesma forma como em outras organizações, a Gestão se faz importante 
em Sistemas de EaD e “precisa contemplar os aspectos de planejamento, organização, 
direção e controle do processo – considerando a disponibilidade de recursos materiais, 
físicos, técnicos ou humanos”. 

 Diante disso, na gestão de Polos de EaD pode dar-se pela adoção de ações, 
ferramentas, técnicas, programas e métodos de PDCA – Plan, Do, Check, Act (Planejar, 
Fazer, Verificar, Agir), visando a melhoria contínua dos processos. Dentre as 
ferramentas para gerir processos, a etapa de planejamento parte da identificação de 
problemas e encontra na Matriz de Priorização (ou Prioridade) uma alternativa a seleção 
de problemas prioritários, como será apresentado a seguir (Rodrigues 2010). 

3.1 Matriz de Prioridade – GUT 

A Matriz GUT (Gravidade x Urgencia x Tendência) apresentada por Rodrigues (2010) é 
uma ferramenta gerencial utilizada para tratar problemas com objetivo de priorizá-los e 
para isso considera e pontua os problemas em relação a três (três) critérios: (a) 
gravidade; (b) urgência; e (c) tendência.  A gravidade representa perigo e trata-se do 
impacto do problema sobre coisas, pessoas, resultados, processos ou organizações e 
efeitos que surgirão a longo prazo, caso o problema não seja resolvido. A urgência é a 
ordenação lógica que visa estabelecer a priridade em relação ao tempo disponível ou 
necessário para resolver cada problema. A tendência está relacionada com o 
prognóstico de crescimento do problema, ou seja, se nada for feito ele aumenta.  



  

 Esse mesmo autor orienta que a pontuação para cada item deverá ser de 1 a 5 
para cada dimensão da matriz, permitindo classificar em ordem descrescente de pontos 
os problemas a serem atacados, recomendando que a análise seja feita com as pessoas 
que atuam nos processos, de modo a estabelecer a melhor priorização dos problemas. 
Após atribuída a pontuação, deve-se multiplicar G x U x T e obter o resultado, 
priorizando de acordo com os dados obtidos.  Com o exemplo apresentado no Quadro 1, 
é demonstrado que o Problema A é prioritário, seguido do Problema C e seguido do 
Problema B. 

Quadro 1. Exemplo de uso da Matriz GUT. Elaborado com base em Rodrigues 
(2010) 

Problema Gravidade Urgência Tendência GxUxT 
Problema A 5 3 3 45 
Problema B 4 2 3 24 
Problema C 2 3 5 30 

 Os passos descritos foram indicados para priorizar os problemas identificados na 
primeira etapa de atividades propostas no AVA, segundo a estratificação sugerida em 
termos de: (1) Infra-estrutura física e lógica do Pólo, (2) Gestão de Projetos, (3) Gestão 
da Comunicação, (4) Gestão Financeira e (5) Gestão da pesquisa e avaliação, 
identificadas segundo a realidade do Polo e da Região. 

 Dentre os problemas identificados com uso da Matriz GUT, recomendou-se que 
cinco deles fossem selecionados e convertidos em ações, na forma de Plano Estratégico 
do Pólo de Apoio Presencial. Dos vinte e cinco planos entregues no AVA, cada qual foi 
elaborado de maneira diferente, embora contendo objetivos e estratégias para o seu 
alcance, analisados e descritos a seguir. 

3.2 Nuvens de palavras 

Os resultados da análise do grupo de palavras contidas nos textos objetivo e estratégia, 
são apresentados a seguir. 

 Dentre o grupo de palavras contidas no texto objetivo (n=596), polo (n=125), 
cursos (n=50) e recursos (n=30) foram as mais usadas pelos participantes. De forma 
geral, observou-se significativa preocupação com relacionada aos recursos necessários 
para viabilizar o funcionamento de cursos nos diferentes polos, especialmente no que se 
refere à criação de espaços (n=23) próprios de convivência ou funcionamento – a 
exemplo de cantina, da biblioteca (n=19) e do laboratório de informática (n=9). De 
igual forma, foram descritas ações que visavam a uma dependência maior dos polos, 
mediante recursos financeiros próprios. Além disso, outra relação possível se configura 
pelas palavras junto (n=26), ies (n=26), buscar (n=19), mantenedor (n=18), adquirir 
(n=15), prefeitura (n=12), caracterizando o planejamento de estratégias conjuntas e 
dependentes das instituições que mantém os cursos e a estrutura de funcionamento dos 
polos, mediante atitude pró-ativa. De forma geral, identificou-se uma significativa 
necessidade de criar estruturas que garantam o adequado funcionamento do polo e dos 
cursos oferecidos. 

 Somado ao exposto, dentre o grupo de palavras contidas no texto estratégias 
(n=862), as palavras mais usadas foram polo (n=141), solicitação (n=75), coordenação 



  

(n=47) e cursos (n=46). Tais palavras denotam o envolvimento dos recursos humanos 
no polo. Também, as palavras oficio (n=38), ies (n=35), junto (n=34), encaminhar 
(n=32), reuniões (n=28), necessidades (n=25), prefeitura (n=25), descrevem a 
necessidade formalizar as solicitações e demandas dos polos, junto à Capes (n=14), às 
instituições de ensino e aos mantenedores, em uma atuação conjunta dos envolvidos 
direta ou indiretamente com a oferta e manutenção dos cursos. Dentre os envolvidos 
(pessoas e organizações), além daqueles já apresentados, podem ser identificados o 
MEC (n=21), prefeito (n=19), UAB (n=19), tutores (n=19), secretaria – de educação 
(n=15). 

 Diante do exposto, pode-se observar a preocupação dos Coordenadores de Polo 
com o adequado funcionamento dos cursos a distância, em consonância com os 
objetivos do Sistema UAB (Brasil 2006; Weidle, Kich and Pereira 2011) e objetivando 
o atendimento aos referenciais de qualidade propostos pelo Ministério da Educação 
(2007), com o envolvimento dos recursos humanos. 

4 Considerações Finais 
O processo de capacitação de coordenadores de polos de apoio presencial é uma ação 
importante no contexto do programa de formação e capacitação continuada 
(PACC/UAB-UFSC-IFSC). As atividades desenvolvidas, nas etapas descritas nesse 
artigo, caracterizam um direcionamento da equipe gestora do programa em prover aos 
coordenadores de polos referencias e metodologias para o exercício da função de 
gestores de polos. 

 O posicionamento dos coordenadores frente aos desafios apresentados 
demonstrou uma adesão ainda incipiente, sob o ponto de vista de organizar as atividades 
e as ações do polo, considerando uma análise de problemas e um posicionamento 
estratégico frente a eles, uma vez que do total de 47 (quarenta e sete) coordenadores, 
apenas 25 (vinte e cinco) concluíram a atividade, ou seja, 53,2% do total de 
participantes concluíram a atividade.  

 Tendo em vista o resultado final da entrega dos planos e da análise dos 
conteúdos específicos, é possível inferir que o Coordenador de Polo que é um professor 
da rede pública selecionado para responder pela coordenação de polo de apoio 
presencial, muito embora indique uma preocupação com a melhoria da qualidade da 
oferta dos cursos e apresente algumas necessidades de melhoria de infraestrutura do 
polo, ainda conduz as suas atividades do dia-a-dia no exercício de sua função de 
coordenador, sem um referencial teórico/metodológico que indique um posicionamento 
de gestão estratégica do polo frente às necessidades do Município e da própria dinâmica 
das Instituições ofertantes e do Programa UAB/MEC. 

 Observou-se, também, que a Matriz GUT consiste em uma ferramenta de fácil 
aplicação e útil para que os Coordenadores de Polo possam atender aos objetivos da 
organização, como proposto pelo Ministério da Educação (2007). Cabe relatar que, 
como para a maioria dos coordenadores a ferramenta foi apresentada pela primeira vez 
para uso na atividade de diagnóstico e priorização de ações do polo, faltou uniformidade 
na condução das atividades práticas nos polos e no preenchimento do formulário 
sugerido, o que indica a importância de aprimorar o material educacional de apoio e as 
atividades de interação síncrona e assíncrona.   



  

 Por fim, a análise da narrativa (textos) com o TagCrowd, permitiu identificar as 
palavras mais recorrentes e descrever alguns dos principais objetivos e estratégias pelo 
conjunto de coordenadores de polo participantes, formulados para solucionar os 
problemas priorizados com a Matriz GUT, bem como, parece demonstrar um 
significativo envolvimento desses recursos humanos. 
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Abstract: This paper reports the experience of a group of third year of 
elementary school to a public school, using the proposed Project Learning 
Teaching as Architecture. Research environments that housed the productions 
of the students in the project "Mummy" were the classroom, computer lab, and 
the School Pbworks. The investigation was research and intervention in the 
form of case study. The results point to build curriculum and social skills, for 
inclusion and digital literacy as social practice from the proposal made. 
 
Resumo: O presente artigo relata a experiência de uma turma de terceiro ano 
do Ensino Fundamental de uma Escola Pública, utilizando a proposta de 
Projetos de Aprendizagem como Arquitetura Pedagógica. Os ambientes da 
pesquisa que abrigaram as produções dos alunos no projeto “Múmia” foram a 
sala de aula, o Laboratório de Informática, a Escola e o Pbworks. A 
investigação foi pesquisa e intervenção na forma de estudo de caso. Os 
resultados apontam para a construção de conhecimentos curriculares e 
sociais, para a inclusão e o letramento digital, como prática social a partir da 
proposta realizada. 
 

   
1. Apresentação 

Várias pesquisas sobre a utilização das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TICs) no Ensino Fundamental (MATTOS et al, 2005; HAETINGER et al, 

2006; REAL, 2007; REAL, AXT e MARASCHIN, 2007; BITTENCOURT et al, 2011; 

REAL e PICETTI, 2011) demonstraram a relevância dessa temática para inclusão digital, 

social e divulgação de informações no mundo atual. O presente artigo propõe um relato de 

experiência sobre a elaboração de um trabalho pedagógico envolvendo Projetos de 

Aprendizagem (PA) no Laboratório de Informática (LI). 



A investigação apresentada é um estudo de caso com alunos do terceiro ano do 

Ensino Fundamental, com idades entre oito e quatorze anos, de uma Escola Estadual do 

Rio Grande do Sul. O assunto desenvolvido no PA foi sobre as “múmias”. O interesse por 

esse tema surgiu por parte dos alunos a partir de um documentário de televisão. Ao longo 

do artigo, o caso é abordado a partir das arquiteturas pedagógicas, do trabalho com 

Projetos de Aprendizagem e das possibilidades no Laboratório de Informática e espaços 

virtuais. 

  
2. O uso da Sala Ambiente de Informática da escola 

O trabalho com Informática Educativa tem a intencionalidade de construir 

habilidades e competências sociais e cognitivas, nas áreas da linguagem, da pesquisa, do 

desenvolvimento da acuidade visual e auditiva, da interpretação, da compreensão e da 

colaboração para resolver diferentes problemas que, além de específicos de cada área, 

colaboram para a construção da cidadania. Na escola em que se realizou a investigação, 

este trabalho está previsto no Regimento Escolar, é desenvolvido pelo professor titular da 

turma ou responsável por uma área do conhecimento em conjunto com o professor 

responsável pelo Laboratório de Informática, na forma de Projetos de Aprendizagem, 

mantendo o interdisciplinar. A Equipe Diretiva da Escola apoia o uso das Novas 

Tecnologias e o emprego das Arquiteturas Pedagógicas na aprendizagem dos alunos.  

 
3. Estudo de Caso: relato de experiência  

        A turma, onde a experiência ocorreu, era composta por doze alunos com idades entre 

oito e quatorze anos.  O interesse dos alunos pela temática das múmias surgiu de um 

trabalho anterior, “Mosaico da Diversidade”, onde descobriram suas raízes étnicas no 

continente Africano. A aluna L (usaremos apenas a inicial da aluna) de oito anos avisou à 

turma que na sexta-feira passaria um documentário pela History Channel sobre “o mistério 

da quarta pirâmide”. A professora e alguns alunos conseguiram assistir ao documentário, 

comentando-o na aula seguinte.  

         Como a maioria dos alunos não possuía TV a cabo e a curiosidade cresceu em torno 

da quarta pirâmide descoberta, a professora da turma começou a procurar pelo 

documentário na internet. A professora responsável pelo departamento de Língua 

Portuguesa da Escola, descobriu que esse documentário estava disponível online no 



Youtube1 e repassou a informação. O Documentário foi salvo e apresentado para os alunos. 

Durante a exibição do vídeo, a professora anotou todas as perguntas e comentários feitos 

pelos alunos. Após, os alunos foram desafiados a discutir e formar conceitos para tentar 

responder às perguntas.  

Perguntas levantadas pelos alunos: 

E. – 8 a. - 1. O que é Pirâmide? 
M. – 8 a. - 2. Como é que as Pirâmides têm 4.500 anos se nós estamos em 2.009? 
N. – 8 a. - 3. Por que onde foi construído a 4ª pirâmide é frio se no Egito o clima de deserto 
é quente? 
R. – 10 a. - 4. Por que os Faraós casavam com os irmãos? 
B. – 8 a. - 9. Todas as pessoas eram enterradas em Pirâmides no Egito? 
M. – 14 a. - 10. Existiam cidades perto das Pirâmides? 
M. – 8 a. - 12. Quem destruiu a 4ª Pirâmide? 

Como visto nessas perguntas, nos PAs a temática é gerada pelos conflitos de 

significações, que constituem o conhecimento de cada aluno. Entretanto, nem sempre o 

aluno tem consciência de suas perturbações. O papel do professor é de suma importância, 

auxiliando os mesmos na elaboração e sustentação das dúvidas e curiosidades. A escolha 

das variáveis que vão ser testadas na busca de solução de qualquer problema precisa ser 

sustentada por um levantamento de questões feitas pelo próprio estudante (FAGUNDES et 

al, 2000). Todos os aspectos abordados puderam ser vistos nesse processo, pois os alunos 

trouxeram suas inquietações e, com o auxílio da professora, puderam organizar suas 

interrogações e partirem para um estudo que proveio de seu interesse. 

Ao finalizar a apresentação, os alunos retornaram à sala para o levantamento do que 

haviam descoberto. Os alunos e a professora observaram que, muitas das perguntas 

realizadas tinham recebido respostas pelo próprio documentário, embora superficiais, 

levando-os a chegarem as suas próprias conclusões. Tal fato, não eliminou o desejo de 

saber mais, ou seja, levando a novas perguntas: 

O que é múmia? 
Como eram feitas as múmias? 
Porque os egípicios faziam as múmias? 
Como surgiu a história da Maldição da Múmia? 

A professora escreveu no quadro, a partir do relato dos alunos, as 

informações descobertas e essas novas perguntas impulsionaram seguir a pesquisa, em 

livros e na internet. As pesquisas deram origem a textos, maquetes, dobraduras, papiros e a 

confecção de uma múmia de meia, jornal e bandagens de gesso. Esse material foi exposto 

                                                 
1 http://www.youtube.com/watch?v=MyYxrp9_ziY - History Channel – A Pirâmide Perdida 



no auditório da Escola para apresentação a Comunidade Escolar (alunos, professores, 

funcionários e pais). Ao finalizar o período de apresentação, os alunos construíram páginas 

na internet, no Pbworks da Escola para registrarem suas descobertas e trocarem 

informações, como em um portfólio de aprendizagens e levaram a “múmia” para suas 

casas, registrando suas aventuras em um diário.  

O objetivo do trabalho com PAs é que cada nova atividade cause desequilíbrios no 

aluno levando em conta a perturbação, o deslocamento do equilíbrio e a integração do 

elemento perturbador, chegando à próxima conduta, onde não há mais elementos 

perturbadores na atividade e o mesmo possa antecipar-se a ela (FAGUNDES et al, 2000). 

Podemos constatar tal situação na descrição a cima, onde os alunos reorganizaram seus 

saberes, construindo novas interrogações. 

 

4. Arquiteturas Pedagógicas e Projetos de Aprendizagem como metodologia 

A metodologia de trabalho adotada foi a de Projetos de Aprendizagem (PAs) como 

descrito por Fagundes et al (2000). Os estudantes iniciam seus trabalhos escolhendo o tema 

que transformam em uma questão de pesquisa. No caso dessa turma, surgiram muitas 

questões. Em seguida, eles se organizam e começam a listar as dúvidas provisórias e as 

certezas temporárias. A partir desses questionamentos, o trabalho começa a ser construído. 

As dúvidas provisórias e as certezas temporárias são os questionamentos iniciais que vão 

nortear toda a pesquisa. Concomitantemente, os estudantes estão aprendendo a usar várias 

ferramentas para pesquisar, editar e divulgar o conhecimento construído. 

Segundo Papert (1994), ao longo da história, muitos educadores buscam aproximar 

os métodos de ensino da maneira como a criança aprende. O autor destaca que Freire  

defendia a ideia que, se as crianças se encarregassem de seus próprios processos de 

aprendizagem, aprenderiam melhor. Observamos, no cotidiano da escola, que com a 

evolução da tecnologia e seu uso nos lares, fábricas, escritórios, comércio, bancos, etc., 

muitos educadores estão utilizando computadores, internet e celulares com câmera na 

escola na tentativa de unir novas e antigas estratégias, para melhor explorar os usos da 

tecnologia no processo de ensino/aprendizagem.  

Carvalho, Nevado e Menezes (2005), propõem o conceito de Arquitetura Pedagógica 

(AP) para definir esses usos, cunhando um novo conceito que une os instrumentos 

tecnológicos a diferentes estratégias para uma prática pedagógica mais flexível. Conforme 



os pesquisadores, as Arquiteturas Pedagógicas são “[...] uma combinação de estratégias, 

dinâmicas de grupo, softwares educacionais e ferramentas de apoio à cooperação, voltadas 

para o favorecimento da aprendizagem” (CARVALHO, NEVADO e MENEZES, 2005).  

Essas arquiteturas, independente de sua natureza, usando ou não a tecnologia digital, 

irão requerer a utilização de objetos de aprendizagem. A concepção desses objetos tem 

implicações diretas na construção do conhecimento pelos estudantes, pois representa a 

síntese do trabalho de pesquisa, levantamento de hipóteses, trabalho colaborativo e autoria 

nas aprendizagens realizadas ao longo do processo. A apresentação dos resultados poderá 

ser feita com outros recursos, que não os midiáticos, para exposição desses objetos.  

O PA é considerado uma Arquitetura Pedagógica, porque promove o aprendizado 

através de um enfoque construtivista. Sua metodologia parte de um problema, um desafio 

que seja significativo para os alunos (FAGUNDES et al, 2000). Em seguida, levantam-se 

as dúvidas e certezas sobre o assunto escolhido pelo grupo de alunos. Essas questões são 

embasadas nos conflitos reais e relevantes da realidade dos alunos, provenientes de suas 

hipóteses sobre o desconhecido, para deste ponto encontrar respostas satisfatórias ao 

desafio proposto e construir conhecimentos específicos. As ações que são realizadas para 

dar resposta ao desafio podem envolver pesquisas em mídias eletrônicas, internet, ou em 

portadores de informação convencionais, como livros, revistas; entrevistas; enquetes; 

observações, entre outros recursos. Os alunos depuram as informações necessárias para 

construir o conhecimento sobre o que querem descobrir e apresentar, construindo suas 

sínteses e validando analisando suas dúvidas e certezas iniciais (CARVALHO, NEVADO 

e MENEZES, 2005).  

São inúmeras as atividades humanas nas quais a ideia de projetos está associada, à 

forma de organizar o tempo, o espaço e os recursos para se construir algo ou atingir algum 

objetivo,  em especial nas atividades escolares e profissionais. Os PAs levam em conta o 

que acontece fora da escola flexibilizando a produção de informações e dialogando 

criticamente com esse fenômeno; estão em sintonia com as transformações sociais e com a 

construção de novos saberes gerados por essas transformações.  

No PA, embora a construção do planejamento seja feita com a colaboração do 

professor, os aspectos que se sobressaem durante o processo são os de autonomia 

intelectual e afetiva, desenvolvidas pelo aluno para alcançar a meta estipulada. Os desafios 

constantes, impostos pelos próprios alunos e pelo professor, são solucionados através da 



socialização das informações e dos conhecimentos já construídos, numa troca constante 

que personaliza o conhecimento conforme o sujeito se apropria e o transforma. Os PAs 

promovem a aprendizagem de maneira autônoma e compartilhada, uma maneira de 

repensar e refazer a escola, reorganizando a gestão do espaço, do tempo e da relação entre 

todos os atores, para redefinir o discurso sobre o saber escolar (FAGUNDES et al, 2000). 

 

5. Resultados 

Com base nos levantamentos, os alunos representaram as “mastabas” (túmulos 

egípcios) em desenho; criaram uma “múmia viva de Jesefrers” enrolando faixas em um dos 

colegas; colaram no corpo da “múmia” as perguntas feitas em pequenos papéis coloridos; 

levaram a “múmia Jesefrers” para passear pela escola fazendo um “quiz” com as pessoas 

que encontraram pelo caminho. As novas questões elencadas e as respostas recebidas 

deram origem a alguns textos coletivos, como o abaixo (é mantido a escrita literal final dos 

alunos): 

As múmias eram os mortos. Era a pessoa que vivia no antigo Egito que quando morria era 
mumificada para ser enterrada. 
 Os egípicios acreditavam na vida após a morte e achavam que iriam usar o próprio 
corpo. Para ele não apodrecer eles mumificavam o morto para conservar seu corpo. 
Para os egípicios o coração era quem tinha a sabedoria e depois que o morto enfrentasse os 
desafios para chegar no Campo dos Juncos ou das Oferendas (paraíso), o coração era 
pesado, se fosse do mesmo peso da pena de uma deusa o morto iria para o paraíso, se não 
era, ele era devorado por um monstro que era parte crocodilo, parte leão e parte 
hipopótamo. 
 O Livro dos Mortos era como um Guia para o morto fazer essa passagem, ele tinha 
truques e dicas para vencer os desafios. 
Essa história de maldição da múmia começou ainda na época dos faraós. Depois que as 
tumbas eram fechadas para o descanso eterno da múmia, os ladrões entravam e roubavam 
os tesouros que eram enterrados com as múmias. 
 Os sacerdotes começaram a escrever advertências nas portas das tumbas para protegê-las 
dos ladrões. Mais tarde, essas advertências viraram pragas. 
 No início do século XX quando acharam e abriram a tumba do Faraó Tutancamon 
algumas pessoas morreram, relacionaram então essas mortes com a vingança da múmia e 
as maldições escritas nas tumbas. 
Receita Fácil Para Fazer Múmias em 7 passos: 
Aluna R., 8 anos  
1º) O morto era preparado com óleos e ervas aromáticas; 
2º) Os Sacerdotes pegavam um gancho de metal, enfiavam no nariz do morto e puxavam o 
cérebro, depois derramavam uma mistura de resina e cera dentro do crânio; 
3º) Abriam um buraco do lado da barriga e tiravam todos os órgãos, menos o coração; 
4º) Colocavam os órgãos e o corpo para secar com nafrão por 40 dias; 
5º) Lavavam, secavam, embrulhavam e colocavam os órgãos em jarros funerários 
chamados Canopus; 



6º) Depois de 40 dias eles retiravam o nafrão de dentro do corpo e recheavam o buraco 
com panos; 
7º) Por último enrolavam o morto em faixas de linho e a cada volta colocavam estatuetas 
de deuses para proteger o morto. Na última volta colocavam o escaravelho do coração. 
Colocavam o morto no caixão que se chamava sarcófago junto com o livro dos mortos. 

O projeto foi apresentado à Comunidade Escolar na “Exposição Egito”, no Auditório 

da Escola como finalização das atividades. Os alunos explicaram sobre o porquê da 

construção das pirâmides; do processo de mumificação e outras questões que foram 

pesquisadas. Contudo, após a exposição, os alunos quiseram relatar sua experiência de 

forma que todos (familiares) tivessem acesso. Para isso, um Pbworks2 - ferramenta 

eletrônica de fácil manejo, que possibilita a construção de páginas na web, com edição e 

alteração dos conteúdos por múltiplos usuários leigos (WIKIPÉDIA) - foi criado para 

abrigar a criação dos portfólios de aprendizagem online. No trabalho com as páginas do 

Pbworks evidenciaram-se trocas espontâneas entre os alunos, com o objetivo de enfrentar 

os desafios que a plataforma apresenta. Paralelo ao Portfólio, os alunos sugeriram levar o 

boneco criado em aula para casa e escrever um diário do “Faraó Jesefrers”; os alunos 

colocaram-se em primeira pessoa, assumindo a personagem da múmia, relatando suas 

aventuras nas casas dos alunos nesse diário.  

No PA relatado, foram trabalhadas as diferentes áreas do conhecimento: na Língua 

Portuguesa trabalhou-se ortografia, gramática, forma e linguagem durante a construção dos 

textos coletivos e individuais, leitura e interpretação; em Expressão e Comunicação 

Artística confeccionou-se a múmia, cerâmicas mortuárias, dobraduras e o livro dos mortos; 

em Matemática: formas geométricas, dimensões espaciais, sistema de medidas e números 

romanos, a partir da manipulação de materiais concretos para formar os conceitos; em 

Estudos Sociais: a linha do tempo e o estudo do clima auxiliaram na compreensão do por 

que e em que épocas as pirâmides foram construídas numa abordagem histórica; em 

Ciências: o corpo humano. Finalmente, a iniciação virtual com a construção de páginas 

individuais dentro do Pbworks da turma; enquanto editavam e adicionavam mídias, 

aprendiam a usá-lo e desenvolviam habilidades sociais e de letramento no meio digital. 

Com base os estudos de Fagundes et al (2000) concluímos, que no trabalho com a 

metodologia de PAs e com a utilização da informática, não há uma regra única. Cada 

espaço escolar, cada aluno, cada turma, tem seu próprio tempo, sendo cada realidade única. 

Porém, o processo de mudança de um gera perturbações em todo o grupo. É preciso que 
                                                 
2 http://2009aventuras32.pbworks.com/w/page/35389837/FrontPage 



cada um encontre seu caminho, realizando a mudança coletivamente. Na experiência com 

o projeto da “múmia”, o estudo foi de uma turma, mas esse causou dúvidas, desafios e 

aprendizagens para toda comunidade.  
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Abstract: This study describes the results of the evaluation of a System of 
Distance Education (SDE) held in a unit of Distance Education (DE), from a 
theoretical review on the DL and the quality criteria proposed by the Ministry 
of Education. Were prepared fifteen Criteria for Quality Distance Education 
System, validated by the interviewees and that guided the data collection by 
conducting a case study. It is believed that the study contributed to the 
deepening of discussions about SDE evaluation, providing new mechanisms 
for the assessment practices and results in an organization that offers 
education in the distance. 

Resumo: Este estudo descreve os resultados da avaliação de um Sistema de 
Educação a Distância (SEaD), realizada em uma Unidade de Educação a 
Distância (EaD), a partir de revisão teórica sobre o EaD e os critérios de 
qualidade propostos pelo Ministério da Educação. Foram elaborados quinze 
Critérios para Qualidade do Sistema de EaD, validados pelos entrevistados e 
que nortearam a coleta de dados, mediante a realização de estudo de caso. 
Acredita-se que o estudo contribuiu para o aprofundamento das discussões em 
torno de SEaD, proporcionando novos mecanismos para a avaliação das 
práticas e dos resultados em uma organização que oferece ensino na 
modalidade a distância. 

1. Introdução 
A avaliação de ações organizacionais tem sido uma preocupação crescente, tanto pela 
academia, que deseja construir e aperfeiçoar seus modelos teóricos, quanto pelas 
organizações, que desejam dispor de mecanismos eficientes que possam orientar essas 
estratégias com maior confiabilidade possível (Hartog and Verbung 2004). Nesta 
pesquisa, o que se busca, ao trazer inicialmente essa temática para reflexão é indagar em 
que medida os Sistemas de Educação a Distância (SeaD) encontram-se em sintonia com 
os Referenciais de Qualidade para cursos a distância, indicados pelos órgãos 
reguladores como o Ministério da Educação (MEC)?  

 Cabe destacar que há o incremento na utilização de SeaD, em que para fins de 
credenciamento e reconhecimento de cursos e validade da titulação, as organizações 
precisam atender a requisitos indicados pelos órgãos competentes, como o MEC. A 
partir daí, poderá se revelar diretrizes para que os SEaD possam ser implementados com 
maior eficiência e avaliados com maior eficácia. Este artigo tem como objetivo 



  

identificar, a partir de Referenciais de Qualidade para cursos a distância do MEC, 
Critérios para avaliação do SEaD e validar estes Critérios junto aos participantes, bem 
como, avaliar o SEaD considerando os critérios identificados pela pesquisa. A seguir 
são apresentados a Fundamentação Teórica, os Procedimentos Metodológicos, os 
Resultados e as Considerações Finais desta pesquisa. 

2. Fundamentação Teórica 
Quanto aos SEaD, Bof (2005) coloca que eles são complexos e exigem uma gestão 
eficiente para que os resultados educacionais possam ser alcançados. Uma vez definidos 
os objetivos educacionais, o desenho instrucional, as etapas e as atividades, os 
mecanismos de apoio à aprendizagem, as tecnologias a serem utilizadas, a avaliação, os 
procedimentos formais acadêmicos e o funcionamento do Sistema como um todo, é 
fundamental que se estabeleçam as estratégias e os mecanismos pelos quais se pode 
assegurar que o mesmo possa funcionar efetivamente e conforme o previsto. Todos os 
conceitos sobre o que seja Educação a Distância (EaD) trazem diversas formas de 
relação entre tecnologia, educação, processo de ensino/aprendizagem e ação docente, 
num determinado tempo e espaço diferenciados (Barros 2003). Ainda, a autora diz que 
quando se fala em EaD não se imagina a gama de características e significados que 
englobam estas palavras. O conceito de EaD tem sido largamente debatido entre 
pesquisadores e profissionais das mais diversas áreas. Esse debate implica tanto em 
discutir as concepções de educação, quanto de distância, que evidentemente são 
bastante distintas na visão de uma área para outra. A existência de inúmeras 
terminologias semelhantes, como por exemplo, “Treinamento a distância”, 
“Teleducação”, “Treinamento Virtual” e “E-learning” produz ainda uma série de 
contradições que influenciam determinantemente um entendimento consistente do 
conceito. Reforçando essa idéia, Belloni (2001) coloca que situações dessa natureza 
revelam a complexidade da temática. 

A importância da qualidade nos cursos oferecidos na modalidade a distância tem 
ganhado cada vez mais espaço nas discussões da área, sendo, inclusive, o tema da 
última Conferência Mundial de Educação Aberta e a Distância, realizada no Rio de 
Janeiro, em 2006. Esta temática aparece ainda em estudos como os de Gomes (2006) e 
MacDonald e Thompson (2005). Por sua vez, os Referenciais do MEC para Qualidade 
de Cursos a Distância (Ministério da Educação 2007), que foram norteadores para as 
ações em busca do alcance dos objetivos deste estudo, são oriundos de um Documento 
denominado "Referenciais de Qualidade para Cursos a Distância" publicado pela 
Secretaria de Educação a Distância do Ministério da Educação em 1998, o objetivo do 
documento era de aprofundar uma primeira versão escrita em 1997 e publicada na 
revista Tecnologia Educacional n° 144/98, da Associação Brasileira de Tecnologia 
Educacional, bem como colher sugestões para seu aperfeiçoamento e de subsidiar 
discussões sobre elaboração de projetos de cursos a distância. 

A aceitação dos Referenciais foi positiva, sendo que mesmo informalmente, o 
documento passou a ser um norteador para as comissões que analisavam processos de 
autorização dos mais diversos cursos na modalidade a distância. Na última versão, 
datada de 2007, o Documento adquiriu um caráter mais amplo, servindo para que se 
possa orientar cursos das mais diversas naturezas. Os Referenciais do MEC não têm 
força de lei, mas servem para guiar as Instituições e as Comissões de Especialistas que 
analisam projetos de cursos a distância. Cabe destacar que o Documento trata de um 
referencial básico, sem ter a pretensão de esgotar a complexidade e abrangência de um 
projeto de curso a distância e, por isso mesmo, abre possibilidades para que se possa 



  

investigar e aprofundar os norteadores da Qualidade de cursos a distância a partir dele e 
por isso o interesse em utilizá-los como base para a avaliação proposta por este estudo. 
Além desses aspectos, o Documento coloca que a instituição poderá acrescentar outros 
itens que atendam particularidades de sua organização e necessidades sócio-culturais 
dos seus usuários. 

3. Procedimentos Metodológicos 
A pesquisa apresentada por este artigo possui caráter exploratório. Roesch (1996) 
afirma que a utilização do modo exploratório visa levantar questões e hipóteses para 
futuros estudos, através de dados qualitativos. A pesquisa exploratória se mostra mais 
indicada e os conhecimentos gerados visam reunir elementos para estudos futuros sobre 
essa temática. O método de pesquisa adotado é o estudo de caso único. Segundo Yin 
(2001), o estudo de caso consiste numa estratégia de pesquisa que procura examinar um 
fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto. Na primeira fase da pesquisa houve a 
revisão bibliográfica e a partir dos Referenciais de Qualidade para Cursos a Distância 
do MEC, a identificação de Critérios para a avaliação do SEaD.  

 Posteriormente houve a criação do Instrumento de Coleta A, que permitiu a 
avaliação do SEaD e a validação desses Critérios pelos participantes. Utilizou-se o 
instrumento Questionário na Coleta A, onde se buscou a validação e avaliação dos 
Critérios pelos participantes. Nesta pesquisa, optou-se por complementar o questionário 
com entrevista por pautas (Gil 1999), também denominada de semi-estruturada, que se 
caracteriza por apresentar um certo grau de estruturação. Para este aspecto, utilizou-se 
como técnica para análise dos dados da pesquisa a técnica interpretativa. Severino 
(1996) coloca que, interpretar, em sentido restrito, é tomar uma posição própria a 
respeito das idéias anunciadas, superando a mensagem do texto, “lendo nas entrelinhas”, 
forçando um diálogo e explorando todas as idéias expostas. Triviños (1992) destaca 
ainda que a análise deve apoiar-se em três aspectos fundamentais: (1) nos resultados 
alcançados no estudo; (2) na fundamentação teórica (conceitos-chave das teorias); e (3) 
na experiência pessoal do investigador, neste caso reforçada pela atuação do 
pesquisador em um Sistema de EaD em outra organização do ramo educacional. 

A pesquisa foi realizada em uma organização do ramo de educação profissional 
que está presente em todo o Brasil. Este estudo foi desenvolvido em uma unidade da 
Região Sul. Participaram da pesquisa a equipe de funcionários responsável pelo SeaD, 
da Unidade. Os participantes foram designados pela Direção, a partir das indicações da 
Carta de Apresentação da Pesquisa. Os participantes da pesquisa atuam desde a área 
estratégica até a área operacional. Dada a dimensão reduzida da equipe participante, os 
limites de responsabilidade entre um nível e outro são bastante difusos, mas entende-se 
que isso pode ser visto como um impulsionador, conforme apontado por Vergara (2000) 
quando coloca que o papel do pesquisador pode adquirir uma conotação de articulador e 
agregador dos olhares dos diversos atores envolvidos, para que se atinjam os resultados 
propostos. Aspecto este que é privilegiado pela atuação diferenciada dos participantes 
na organização. A seguir são apresentados os resultados deste estudo. 

4. Resultados 
Nesta seção são apresentados os resultados deste estudo, passando pela definição, 
validação e consequente avaliação de cada um dos Critérios para Avaliação do Sistema 
de Educação a Distância. O Quadro 1 mostra os Critérios para Avaliação do SEaD 
elaborados a partir dos Referenciais do MEC (2007). 



  

 
Quadro 1. Critérios para Avaliação do SEaD 

Critério Descrição do Critério 
Acompanhamento Examina o acompanhamento contínuo, pela equipe de EaD, da 

movimentação de professores e alunos nos cursos e da proporção de 
professor/aluno para a realização das atividades de forma adequada. 

Avaliação Examina a realização de avaliação e auto-avaliação dos alunos e da equipe 
de Educação a Distância, neste caso, incluindo-se os professores. 

Contingência Examina a existência de esquemas alternativos para casos de eventualidade, 
como falha no ambiente virtual de aprendizagem ou necessidades especiais 
de alunos. 

Educação Examina o acompanhamento de tendências educacionais pela equipe de 
EaD e a definição das bases teóricas, pedagógicas e filosóficas do SEaD 

Equipe Examina os recursos humanos que constituem a equipe de EaD. 

Informação Examina o fornecimento de informações aos gestores e outros membros da 
equipe no sentido de aprimorar continuamente os processos. 

Infra-estrutura Examina os recursos de infra-estrutura utilizados pelo SEaD. 

Interação Examina como ocorre a interação entre alunos, professores e demais 
membros da equipe de suporte e atendimento. 

Legislação Examina a utilização de apoio e consulta a legislação relacionada à 
modalidade a distância, pela equipe de EaD. 

Mercado Examina as relações do SEaD com seu público-alvo, no sentido de oferecer 
cursos que atendam às necessidades dos públicos aos quais se destinam. 

Orientação Examina a disponibilização de informações completas das atividades 
oferecidas e do funcionamento do SEaD. 

Oportunidades 
externas 

Examina parcerias, acordos e a identificação de oportunidades para 
financiamento de projetos. 

Projeto Examina o planejamento dos projetos no longo prazo. 
Suporte Examina os recursos de suporte oferecidos aos professores e alunos. 
Tecnologia Examina os recursos de Tecnologia de Informação utilizados pelo SEaD 

Fonte: elaborado pelos autores. 

O Critério “Acompanhamento” foi validado pelos participantes, com total 
homogeneidade nas respostas na sua concordância com as afirmações. Eles foram 
unânimes em perceber este como um ponto forte do Sistema de Educação a Distância. O 
questionário veio a confirmar uma característica bastante marcante já observada nas 
entrevistas que é a preocupação e o cuidado em acompanhar tanto os professores quanto 
os alunos durante todo o processo. Percebe-se ainda que o “Acompanhamento” possui 
como principal característica uma postura pró-ativa para garantir, por exemplo, a 
qualidade do aprendizado, evitar a evasão, podendo também otimizar a alocação de 
recursos para atendimento e suporte às atividades. 

O Critério “Avaliação” foi validado pelos participantes que apontaram como 
possíveis melhorias no Sistema de EaD da empresa, a ampliação da possibilidade dos 
alunos se auto-avaliarem, sendo que isso possivelmente poderia ser incluído com o 
suporte da ferramenta tecnológica adotada, para que possa ser acompanhada tanto pela 
coordenação pedagógica, quanto pelo professor. Também merece destaque a 
necessidade de incrementar o feedback de alunos e professores à equipe. Neste sentido, 
as avaliações que atualmente têm sido feitas, poderiam ser revisadas para que se 
pudesse contemplar às necessidades da equipe de forma mais satisfatória, 
possivelmente, incluindo-se aspectos mais específicos como usabilidade do ambiente ou 
qualidade do suporte. Já a avaliação dos alunos pelos professores e a auto-avaliação da 



  

equipe de EaD mostraram-se satisfatórias, porém não na sua totalidade o que pode 
indicar oportunidade de melhoria também nestes aspectos. 

O Critério “Contingência” foi validado pelos participantes, que apontaram, 
principalmente nos aspectos pedagógico e tecnológico a necessidade de revisão dos 
planos e procedimentos atualmente em vigor. Possivelmente este quadro revele não a 
fragilidade desses planos, que inclusive estão fora do escopo desta análise, mas sim a 
possibilidade, apontada pelos participantes, de melhorá-los ou até mesmo torná-los mais 
conhecidos por todos os membros da equipe de EaD, através de uma maior 
formalização. Pode-se melhorar a avaliação deste aspecto com a realização de "Testes 
de Contingência", que consistiriam na simulação de situações de emergência. 

O Critério “Educação” foi validado pelos participantes. As respostas da 
avaliação indicaram a necessidade de melhorar o acompanhamento das tendências 
educacionais, o que pode ser entendido como natural, já que a modalidade a distância 
encontra-se em franca expansão e é preciso estar atento às experiências das mais 
diversas instituições, que em função destas respostas, podem ser entendidas como 
extremamente valiosas para a melhoria do Sistema de EaD a própria unidade. Este 
Critério pode ser melhor atendido com a participação da equipe pedagógica em eventos 
da área e com o intercâmbio de informações e experiências com outras unidades de EaD 
da Instituição, em outros Estados. Já a definição e o acesso às bases teóricas, 
pedagógicas e filosóficas dos cursos oferecidos apresentou-se satisfatória sob a ótica de 
toda a equipe. 

O Critério “Equipe” foi validado pelos participantes, que apontaram um maior 
grau de satisfação com a capacitação proporcionada pela unidade e com o número de 
pessoas da equipe. As demais respostas indicaram a necessidade de tornar mais clara a 
distribuição de responsabilidades e atribuições, o que pode ser entendida como natural, 
em função de ser uma equipe bastante enxuta. Observou-se também a preocupação 
quanto a formação e o perfil da equipe, que devem estar adequados aos cargos e 
funções, além de melhorar a estimativa de horas necessárias para a alocação de recursos 
humanos para cada tarefa.  

O Critério “Informação” foi validado pelos participantes, sendo que se observou 
a preocupação da equipe em melhorar o tempo que as informações gerenciais tornam-se 
disponíveis. Muitos indicadores ainda são recolhidos em relatórios e posteriormente 
disponibilizados no SA (Strategic Advisor - software que recebe estes dados) para daí 
estarem disponíveis para consulta. Apesar da unidade utilizar um sistema, que comporta 
inúmeros indicadores, ainda é necessário melhorar ou adaptá-los às particularidades da 
modalidade, aspecto este que tem sido fortemente influenciado por procedimentos 
formalizados pelo Programa da Qualidade, conforme apontaram as entrevistas 
realizadas na etapa anterior. 

Com relação ao critério “Infra-estrutura”, que foi validado pelos participantes, os 
aspectos relacionados com equipamentos de infra-estrutura (equipamentos) 
apresentaram avaliação mais satisfatória dos que os relacionados com o material 
educacional (foi sugerido, pelos participantes, inclusive denominar-se de “material 
instrucional” pela natureza de operacionalização das atividades que eles vêem 
veiculadas a este item). É importante destacar a preocupação, principalmente 
pedagógica, em integrar e flexibilizar as mídias para acesso, ao conteúdo com a inclusão 
de recursos que facilitem a simulação da prática pelos alunos. Além disso, percebe-se 
também a indicação de que seria interessante realizar uma avaliação mais rigorosa da 
usabilidade e das competências cognitivas presentes nos materiais didáticos para 



  

facilitar a aprendizagem dos alunos e o acompanhamento, interação, mediação e 
avaliação pelos professores.  

O Critério “Interação” foi validado pelos participantes, sendo que, houve a 
indicação de que o trabalho colaborativo entre os alunos precisa ser mais estimulado, 
em parte pela própria plataforma tecnológica atualmente em uso, mas que está sendo 
substituída por outra em breve e, em parte, pela proposição e condução das atividades 
que são realizadas, muitas vezes, de forma a privilegiar o trabalho individual em 
detrimento do coletivo. Este fato ocorre até mesmo em função do perfil do aluno, que 
acaba preferindo tarefas que contribuam por reduzir a dependência dos demais alunos, 
primando pela sua autonomia individual e não como grupo. Ainda neste sentido, a 
equipe observou que os estudantes encontram-se pouco organizados como grupo 
representativo, aspecto este que se incentivado, poderia fornecer elementos mais 
robustos de feedback para a própria unidade e até mesmo reduzir a evasão e a demanda 
por suporte. Já com relação a definição e divulgação dos dispositivos de interação 
(incluindo-se o próprio ambiente virtual de aprendizagem) foram apontados como 
aspectos com os quais a equipe está mais satisfeita. 

O Critério “Legislação” foi validado pelos participantes. Neste aspecto, nos itens 
diretamente relacionados à natureza da modalidade a distância percebeu-se maior 
necessidade de melhoria, pois a equipe reconheceu que precisa conhecer mais a 
legislação sobre a modalidade de ensino a distância e sobre a legislação trabalhista, que 
deve ser respeitada para nortear o trabalho nesta modalidade, a qual ainda está em 
tramitação pelos órgãos responsáveis e sindicatos. Neste caso, pode-se melhorar o 
acesso a estas informações com discussões sobre a legislação específica sobre EaD, com 
o grupo de trabalho. Já quanto à formalização de um contrato para prestação de serviços 
e ao processo seletivo, a equipe mostrou-se totalmente satisfeita. 

O Critério “Mercado” foi validado pelos participantes. Na avaliação se observou 
que é preciso melhorar a identificação de cursos com maior probabilidade de êxito. 
Neste sentido, a pesquisa de mercado que está sendo utilizada atualmente precisaria ser 
refinada. É possível que as alternativas para este refinamento passem pelos ex-alunos 
que podem indicar necessidades bastante interessantes, oportunidades concretas e por 
uma maior integração com as outras unidades da empresa no sentido de obter 
informações de mercado. Em relação ao programa dos cursos oferecidos atualmente, a 
equipe entende que este está adequado ao perfil dos alunos. Este aspecto é bastante 
relevante, pois pode ajudar a manter estáveis os níveis de evasão atualmente 
observados. 

O Critério “Orientação” foi validado pelos participantes. Este Critério 
apresentou bastante uniformidade nas respostas plenamente satisfatórias fornecidas pela 
equipe. Embora isto possa refletir os processos herdados da instituição à qual a Unidade 
está vinculada, este quadro revela a preocupação da própria Unidade em responder, 
desmistificar e estruturar os elementos relacionados com a modalidade a distância. Este 
aspecto surgiu inclusive nas entrevistas. Entretanto, a equipe apontou a preocupação em 
divulgar ainda mais as especificidades da EaD, bem como os conhecimentos 
(possivelmente de informática) necessários para a participação satisfatória dos alunos, 
para que estes não evadam, pois esta possivelmente é uma das maiores causas de 
evasão. 

O Critério “Oportunidades externas” foi validado pelos participantes. A equipe 
da empresa revelou a necessidade de identificar, de forma mais efetiva, as 
oportunidades para financiamentos de projetos além de prospectar o incremento de 



  

parcerias e acordos até mesmo com outras unidades da organização, fato este que foi 
revelado por ocasião das entrevistas. O aprimoramento na captação e consolidação de 
oportunidades externas pode fortalecer a implementação de projetos de maior 
envergadura, e por isso pode ser entendido como um aspecto bastante estratégico e até 
mesmo um tanto abstrato, já que não se encontra na pauta de todos os níveis 
hierárquicos da unidade e isso também pode ser a causa de uma validação bastante 
heterogênea deste Critério. Apesar disto, o replanejamento da Unidade já contemplava 
um projeto de marketing e recentemente haviam sido assinadas duas grandes parcerias 
estratégicas que poderiam suplantar no médio prazo as carências apresentadas por este 
Critério neste momento. 

O Critério “Projeto” foi validado pelos participantes sendo que os aspectos mais 
sensíveis detectados pela pesquisa dizem respeito à fase do planejamento do projeto, 
neste sentido, pode-se melhorar a definição dos riscos envolvidos em cada curso, 
possivelmente obedecendo a uma metodologia específica para o gerenciamento de 
projetos. Em relação às definições estratégicas oriundas de cada novo projeto, assim 
como o planejamento e o acompanhamento de custos e receitas têm sido efetuados de 
forma satisfatória ao entender da equipe. 

O Critério “Suporte” foi validado pelos participantes. A percepção deste Critério 
foi positiva pela equipe que viu tanto a disponibilidade do suporte pedagógico quanto 
do tecnológico como satisfazendo as necessidades de professores e alunos. No entanto, 
o suporte técnico ainda necessita de mais atenção, possivelmente em função de 
dificuldades no uso do computador pelos alunos, que segundo a equipe, são bastante 
comuns, mesmo em se tratando de alunos matriculados em cursos pela Internet. Este 
aspecto também surgiu na avaliação do Critério “Orientação”. 

O Critério “Tecnologia” foi validado pelos participantes. Apesar do 
entendimento homogêneo e satisfatório deste Critério, a equipe revelou, nas entrevistas, 
sua preocupação em diversificar as mídias de acesso, porém sem sobrecarregar os 
alunos pois isso pode confundí-los. Além disso, também há a preocupação em atualizar 
a estrutura tecnológica e características relativas às conexões dos próprios alunos que 
ainda são uma dificuldade para o completo êxito das atividades propostas. 

A partir da distribuição das respostas dos participantes, a avaliação desses 
critérios foi organizada em três grupos que demonstram o grau de homogeneidade da 
satisfação nas respostas relacionadas com cada um deles. Assim chegou-se às seguintes 
indicações: O primeiro grupo, que compreende os Critérios: “Acompanhamento”, 
“Tecnologia” e “Orientação”, atingiram o que pode ser entendido como uma avaliação 
“plenamente satisfatória”, seja pelo seu pleno atendimento, seja pelo entendimento 
homogêneo pela equipe e isso pode representar os pontos fortes do Sistema de EaD. O 
segundo grupo, composto pelos Critérios “Projeto”, “Suporte”, “Infra-estrutura”, 
“Equipe”, “Educação”, “Informação” e “Interação” apresentou avaliação “satisfatória” 
pela equipe, isto é, apesar de serem entendidos com satisfação, ainda há alguns pontos a 
serem melhorados para atender cada um deles. Já o terceiro grupo, o qual integra os 
Critérios “Contingência”, “Avaliação”, “Legislação”, “Mercado” e “Oportunidades 
externas”, apresentou avaliação “parcialmente satisfatória”, indicando que estes podem 
compreender os pontos mais críticos a ser melhorados no Sistema de EaD, sob a ótica 
dos participantes.  

 

 



  

5. Considerações Finais 
Ao final, indica-se que os objetivos do estudo foram atingidos. Foram construídos e 
validados Critérios que permitiram a avaliação do SEaD. Destaca-se que os Critérios 
“Contingência”, “Avaliação”, “Legislação”, “Mercado” e “Oportunidades externas”, 
apresentaram avaliação “parcialmente satisfatória”, indicando que estes podem 
compreender os pontos que equipe entende como prioritários para melhoria. Cabe 
destacar que a partir da avaliação efetuada por esta pesquisa, a empresa poderá buscar 
melhorar a socialização das percepções dos membros da equipe sobre seus processos e 
atividades. Isto pode se constituir em um fator muito relevante para que se tenha mais 
êxito nos futuros processos avaliativos. Destaca-se ainda a importância de um ambiente 
organizacional que favoreça a reflexão sobre a prática de ensino e aprendizagem a 
distância, como se observou no caso. Estas características podem ser fundamentais para 
a conquista de resultados organizacionais consistentes, valorizando e potencializando as 
ações de melhoria. 
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Abstract. Distance education is becoming a new paradigm of teaching to 
allow for changes in the traditional model of teaching and learning. Based on 
this assertion, this paper aims to present the model in distance education 
developed by the Social Service Industry in the state of Santa Catarina - SESI / 
SC, to the form of Youth and Adults. This type of education and distance 
education used together to obtain favor of improvements to the student worker 
in the industry in Santa Catarina and still provide access for these students, 
not only to education and knowledge but also new forms of learning and 
teaching instrumented by new technologies. 

 

Resumo. A Educação a Distância está se tornando um novo paradigma de 
ensino ao possibilitar mudanças no tradicional modelo de ensino e 
aprendizagem. Partindo desta assertiva, este trabalho tem como objetivo 
apresentar o modelo em Educação a Distância desenvolvido pelo Serviço 
Social da Indústria no estado de Santa Catarina – SESI/SC, para a 
modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Esta modalidade de Educação 
e a EaD utilizadas em conjunto, favorecem a obtenção de melhorias para o 
aluno trabalhador da indústria em Santa Catarina e ainda propiciam o acesso 
destes estudantes, não só ao ensino e ao conhecimento, mas também às novas 
formas de aprender e ensinar instrumentalizadas pelas novas tecnologias. 

 

1. Introdução 

A Educação a Distância (EaD) desenvolve-se como alternativa a um conjunto de 
necessidades educacionais presentes na sociedade contemporânea tais como: 
analfabetismo, demandas educativas de populações afastadas dos centros urbanos ou 
outras impossibilidades de acesso aos recursos educacionais convencionais, entre outras.  

Nessa perspectiva, a EaD é uma modalidade educacional que, cada vez mais, 
tem sido utilizada por diferentes tipos de organizações sociais, como forma de ampliar e 
possibilitar o acesso a educação, formação e qualificação profissional, com a 

 



  

possibilidade de interação e produção do conhecimento de maneira flexível, a qualquer 
tempo independentemente dos limites colocados pelo espaço geográfico. 

A modalidade de educação a distância encontra-se consolidada nos cursos de 
graduação, pós-graduação e formação continuada, haja vista, o número crescente de 
instituições de ensino que oferecem cursos a distância. Na Educação Básica e 
modalidades de ensino, em específico a Educação de Jovens e Adultos (EJA), este 
formato de educação encontra-se em processo de construção. 

A EJA, no Brasil, historicamente é caracterizada por um longo processo de lutas 
para ter seus direitos reconhecidos. Essa modalidade de educação teve vários momentos 
de avanços e retrocessos. Na década de 40 do século XX, por exemplo, em 
consequência do descompasso entre o nível de escolaridade da população com os 
projetos desenvolvimentistas que se pretendiam instaurar no país, o Estado ampliou suas 
atribuições e responsabilidades em relação à educação. Nesse aspecto, a EJA passa a ser 
uma das preocupações do Estado, que por sua vez buscou desenvolver iniciativas e 
programas voltados especificamente para esta modalidade de educação como a 
Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA), a Campanha Nacional de 
Erradicação ao Analfabetismo (CNEA) e o Movimento Brasileiro de Alfabetização 
(MOBRAL).  

Na década de 80, com o processo de redemocratização da sociedade brasileira, 
os movimentos de Educação de Base e as discussões acerca da alfabetização de adultos 
ressurgem no cenário brasileiro e ganham visibilidade com a Constituição Federal, em 
1988, que reconhece os direitos de jovens e adultos à educação determinando-a como 
responsabilidade do Estado.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96), aprovada em 
dezembro de 1996, reforça as orientações da Constituição Federal e institui no art. 37 
que “A Educação de Jovens e Adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou 
continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria”. Esta mesma 
lei estabelece nas disposições gerais, art. 87, item II que devem ser promovidos cursos a 
distância para jovens e adultos insuficientemente escolarizados e determina a realização 
de programas de capacitação para professores, utilizando também, os recursos da 
educação à distância. 

Nesse sentido, inicia-se no país a consolidação de ações e iniciativas, 
desenvolvidas no campo dos poderes públicos e da sociedade civil, que visam construir 
a EJA com característica reparadora, equalizadora e qualificadora assegurando o direito 
da escolarização básica aos sujeitos que necessitam restaurar o processo de 
escolarização. 

No âmbito da sociedade civil destacam-se as iniciativas do Serviço Social da 
Indústria – SESI que, em parceria, com o empresariado brasileiro vem fomentando 
ações e programas que intentam elevar a escolarização do trabalhador da indústria no 
país.   

Em Santa Catarina, o SESI implantou em 1999 o Programa SESI Educação do 
Trabalhador tendo como objetivo, de acordo com o documento SESI/UNESCO, 



  

contribuir com a elevação da escolaridade básica dos trabalhadores da 
indústria catarinense, a fim de compatibilizá-los com uma nova realidade 
econômica resultante das demandas crescentes e impostas pelo 
desenvolvimento tecnológico e pela mudança dos processos produtivos e de 
organização do trabalho (SESI/2011). 

No intuito de democratizar o acesso à educação, o SESI elencou como meta 
dentro do seu Plano Estratégico 2007-2015, intitulado Educação para a Nova Indústria, 
a Inclusão Digital para Todos e a Elevação da Escolaridade do Trabalhador, com o 
objetivo de promover a escolarização em nível de ensino fundamental e médio do 
colaborador da indústria, pois entende que a inclusão digital e a elevação da 
escolaridade são necessidades que precisam ser atendidas, uma vez que cerca de 54% 
destes trabalhadores, não possuem educação básica completa.  

Em Santa Catarina a oferta da Educação de Jovens e Adultos do SESI configura-
se por meio da Educação Básica nos níveis Fundamental e Médio e atende, atualmente, 
10.000 alunos trabalhadores provenientes dos diferentes setores das 381 indústrias de 
Santa Catarina, em 159 locais de atendimento nas diversas regiões do estado 
catarinense. O Programa atende ainda, aos dependentes destes trabalhadores. 

A Educação de Jovens e Adultos do SESI, em Santa Catarina, compreende que a 
complexidade do mundo contemporâneo exige, cada vez mais, o acesso ao saber, que 
possibilita a aquisição das novas competências exigidas pelas transformações da base 
econômica e permite a conquista de uma vida cidadã (SESI, 2011). 

Essa percepção aliada as constantes mudanças nos processos produtivos, aos 
desafios dos avanços tecnológicos e as novas expectativas das empresas, que 
demandam, por recursos humanos qualificados fez com que o SESI/SC reavaliasse a 
metodologia de EJA e buscasse alternativas que objetivem atender às demandas 
crescentes da sociedade por conhecimento. 

Nessa perspectiva, o SESI/SC buscou, em 2008, pleitear a autorização de 
funcionamento da EJA na modalidade à distância junto ao Conselho Estadual de 
Educação. Esta autorização foi concedida em 29 de abril do mesmo ano, através do 
Parecer nº. 130. Iniciam-se, assim, os trabalho para a caracterização, estruturação da 
modalidade EaD no Programa SESI Educação de Jovens e Adultos. 

Em 2010, o Conselho Estadual de Educação em Santa Catarina institui na 
Resolução nº. 74 as normas operacionais para a oferta da EJA EaD no SESI. Os 
trabalhos para a implementação desta metodologia passam a ser o foco das ações 
desenvolvidas no Departamento Regional de Educação em Santa Catarina. 

Um novo programa de EJA começa a ser delineado. Um programa que contará 
com a interatividade e a utilização de um Ambiente Virtual de Aprendizagem na 
construção do conhecimento. 

Nesse sentido, o intento deste trabalho é apresentar a proposta desenvolvida pelo 
SESI/SC como modelo de ensino inovador ao acesso da escolaridade do trabalhador 
catarinense e seus dependentes. Assim, o movimento a seguir descreve a proposta de 
implantação da EJA EaD no SESI em Santa Catarina. 



  

2. A Educação de Jovens e Adultos na Modalidade de Educação à Distância 
e o Currículo 

Como já sinalizado, o SESI/SC oferece a Educação Básica na modalidade de Educação 
de Jovens e Adultos à distância nos níveis de Ensino Fundamental – II Etapa (6º ao 9º 
série/fase) e Ensino Médio. 

Para o SESI a Educação à Distância é entendida 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 e tempos diversos. 
(DECRETO Nº 5.622, de 19 de Dezembro de 2005). 

 Essa forma de ensino, dentro da proposta do SESI, intenta contribuir para a 
formação dos cidadãos jovens e adultos, pelo uso de tecnologias e de estratégias 
educativas flexíveis, possibilitando ao aluno a escolha de horários, a determinação do 
tempo e do local de estudos, além de momentos presenciais de ensino. 

Para atender aos educandos, os cursos ofertados pelo SESI/SC estão organizados 
de acordo com as especificações legais pertinentes a esta modalidade de educação 
proposta na Lei 9394/96 e nas Diretrizes Curriculares que normatizam esta modalidade. 

No que diz respeito aos componentes curriculares da EJA EaD, estes seguem os 
mesmos estabelecidos pela Base Nacional Comum. Nesse aspecto, a organização 
curricular é composta da seguinte forma: Ensino Fundamental II Etapa: Língua 
Portuguesa, Língua Estrangeira-Inglês, Artes, Matemática, Ciências, Geografia, História 
e Educação Física. Estas disciplinas integram as quatro etapas (série/fase) deste curso. 
Para o Ensino Médio as disciplinas que compõem as três séries/fase do curso são: 
Língua Portuguesa e Literatura, Língua Estrangeira/Inglês e/ou Espanhol, Artes, 
Matemática, Química, Física, Biologia, Filosofia, Sociologia e Educação Física. 

 Esta organização curricular pressupõe o reconhecimento do ambiente virtual 
como espaço de aprendizagem. No sistema SESI de Educação a Distância – SESI 
EDUCA, o Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA configura uma ferramenta que 
permite promover os processos de aprendizagem via web. O AVA da plataforma SESI 
Educa conta com 30 mil objetos de aprendizagem organizados em vídeos, textos, 
animações, 20 mil questões de autoavaliação e 4 mil itens de prova.  

 A EJA EaD assegura os conteúdos programáticos e curriculares correspondentes 
aos mínimos fixados pelo Conselho Educacional de Educação, os quais são entregues ao 
aluno na forma impressa, assim como, estão disponibilizados no AVA. A estrutura 
organizacional está definida em módulos de estudo, que correspondem, a cada uma das 
disciplinas do curso, estando organizadas conforme o calendário pré-estabelecido pela 
instituição (SESI/2011). 

 O aluno da EJA EAD, durante o curso, utiliza as ferramentas de comunicação 
síncrona (chat, videoconferência) e assíncrona (fórum, e-mail, enquete, biblioteca) 
disponibilizados no AVA, como recurso de acesso aos componentes curriculares e 
desenvolvimento da aprendizagem. 

 



  

3. A Metodologia SESI Educa na Educação de Jovens e Adultos na 
Modalidade EaD – Recursos Didáticos  
O modelo de Educação a Distância do SESI – Educação de Jovens e Adultos pode ser 
entendido como “blended learning” (híbrido, com momentos presenciais obrigatórios e 
a distância). Neste modelo há uma combinação de encontros presenciais e encontros à 
distância. Os encontros presenciais são obrigatórios e estão organizados em dois dias 
durante a semana com duração diária de duas horas aula e meia, o que totaliza cinco 
horas aula na semana. A carga horária do curso de EJA, no Ensino Fundamental - II 
Etapa (6ª a 9ª série/fase) corresponde a 1.660 horas com duração de até 25 meses. Para 
este nível serão disponibilizados 24 livros, que correspondem as disciplinas curriculares, 
sendo entregues ao aluno conforme o mesmo vá avançando nas fases. 

No Ensino Médio, o número de livros corresponde a 27 volumes e estão de 
acordo com os componentes curriculares para este nível de educação, a carga horária 
corresponde a 1.245 horas com duração do curso de até 19 meses. 

É importante destacar que o material impresso, entregue ao aluno, está 
disponibilizado em forma digital no AVA dentro do espaço Sala de aula -> Conteúdo da 
aula. A estrutura metodológica do material didático para o Ensino Fundamental – II 
Etapa e Ensino Médio organizam-se em seções, conforme o que está exposto na tabela 
1, e contam com elementos como vídeos, animações, imagens, jogos educativos, textos 
adicionais, além de serem complementados com objetos de aprendizagem e um banco 
de questões disponíveis aos alunos de forma integrada. 

 
Tabela 1. Apresenta as seções do material didático para o Ensino Fundamental 
e Médio do SESI Educa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com Nornberg et al (2012), o material didático da plataforma SESI 
Educa apresenta os conteúdos de forma autoexplicativa, a abordagem dos tópicos a 
serem estudados de forma interdisciplinar, a criação de espaços de reflexão e ação do 
aluno, sendo que todos estes conteúdos e atividades estão associados à sugestões de 



  

ampliação e relacionamentos, a partir de outros materiais, dentro ou fora da plataforma 
disponibilizada. 

O material didático na EaD é fundamental. A sua construção precisa ser clara, 
dialógica, objetiva e de forma a conduzir o aluno à aprendizagem. Nos encontros 
presenciais o professor orientará o aluno na compreensão do uso deste material, no 
desenvolvimento das atividades à distância e na usabilidade dos recursos do Ambiente 
Virtual de Aprendizagem. 

Sobre os encontros presenciais é necessário destacar que estes envolverão grupos 
de no máximo30 (trinta) alunos, com a mediação de professores habilitados por 
disciplina e tem a finalidade de contribuir para que o aluno aproprie-se de forma 
significativa do saber sistematizado pela escola, orientando-o para a utilização do 
ambiente virtual SESI Educa para os momentos de estudo a distância. 

As atividades presenciais e à distância são estabelecidas considerando o 
cronograma e o calendário do curso, previamente determinado a partir da Matriz 
Curricular. 

4. O Ambiente Virtual de Aprendizagem: SESI Educa 
O SESI/SC entende que as tecnologias são consideradas instrumentos mediadores para a 
produção e a elaboração do conhecimento. Assim, como já mencionado, a EJA EaD 
possibilita ao aluno desta modalidade, o acesso e a interação com o ambiente virtual de 
aprendizagem denominado SESI Educa. 

Este ambiente possui ferramentas de interação, cooperação, avaliação e 
comunicação. Propicia acesso a informações em diferentes fontes e meios, promove a 
interação entre sujeitos, de forma a criar espaços dialógicos que busquem o 
desenvolvimento da colaboração/cooperação; possibilita um processo de mediação 
pedagógica que visa o desenvolvimento da autonomia e da autoria do aluno da EJA. E 
ainda, permite ao aluno estabelecer relações entre o conhecimento construído e as novas 
informações, criando suas redes de significação para a ampliação e ressignificação do 
conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Interface com o usuário na Plataforma SESI Educa 



  

O Ambiente Virtual de Aprendizagem será o espaço da sala de aula virtual. 
Neste espaço professores e alunos têm a disposição inúmeras ferramentas de interação e 
comunicação. Como mostra a figura 1.  

Os alunos frequentarão um polo de apoio presencial, equipado com os recursos 
necessários ao acesso da plataforma SESI Educa, onde receberão o apoio e mediação do 
professor ao longo da disciplina. Ou, acessarão o AVA de seus locais de trabalho, 
residência, entre outros. 

No AVA, o aluno irá visualizar as avaliações obrigatórias e não obrigatórias 
planejadas pelo professor da disciplina. Irá interagir e colaborar com os colegas nos 
processos de ensino e aprendizagem, ensinando e aprendendo ao mesmo tempo.  

5. Estrutura de Apoio Pedagógico 

O SESI/SC oferece estrutura física e administrativo-pedagógica adequada para a 
realização do Curso da EJA EaD, bem como, profissionais habilitados e capacitados 
para o exercício de suas funções. 

A EJA, presencial e a distância, possui pólos de apoio presencial, onde ocorrerão 
os momentos e encontros presenciais planejados em cada uma das disciplinas do curso. 
Nestes momentos são proporcionados: aulas expositivas dialogadas, trabalhos em grupo, 
elaboração e reelaboração de textos desenvolvendo a oralidade, debates, filmes 
relacionados aos conteúdos desenvolvidos, apresentação de pesquisas e relatórios, 
dramatizações, soluções e correções de exercícios, palestras, visitas de estudos, 
avaliações e outros. 

Nestes pólos, para o trabalho pedagógico, são disponibilizados aos professores e 
alunos, equipamentos e recursos didático-pedagógicos, acervo bibliográfico, CD Teca, 
laboratório de ciências e de educação digital, salas multimídias, acesso à Internet, 
espaço para trabalho em grupo. 

6. Considerações Finais 
Como já sinalizado a proposta da EJA EaD do SESI/SC configura um novo desenho no 
atendimento desta modalidade de educação no estado, uma vez que oferece ao aluno 
trabalhador da indústria a flexibilidade de tempo e local de estudo. Estes fatores são 
imprescindíveis à permanência do aluno na escola.  

É importante destacar que a EJA EaD não se limita a um autoestudo, ou seja, ela 
oferece possibilidades diferenciadas de ensino e aprendizagem devido, como já 
mencionado, a flexibilidade dos horários e otimização do tempo. Mas, isso não significa 
que o aluno estudará sozinho. Ao contrário, essa modalidade tem como objetivo, para 
além do desenvolvimento individual do aluno, desenvolver também a aprendizagem de 
forma coletiva uma vez que o Ambiente de Aprendizagem conta com ferramentas que 
promovem a interatividade e a aprendizagem colaborativa sob a orientação do professor 
responsável pela disciplina. 

A proposta da EJA EaD do SESI/SC busca de acordo com Moran (2000, p 28) 
caminhar, 



  

para fórmulas diferentes de organização de processos de ensino-
aprendizagem. Vale a pena inovar, testar, experimentar, porque avançaremos 
mais rapidamente e com segurança na busca destes novos modelos que 
estejam de acordo com as mudanças rápidas que experimentamos em todos os 
campos e com a necessidade de aprender continuamente. 

Além da oportunidade de retomar seus estudos através da EJA na modalidade à 
distância, o aluno do SESI/SC terá a oportunidade de acessar as novas tecnologias e 
meios para utilizá-las, integrando-o a um mundo que para muitos, talvez, estivesse 
distante. 

Para o SESI/SC a implantação desta modalidade de educação representa, em 
todas as dimensões, um desafio. Além de reestruturar as condições físicas dos espaços 
de atendimento, abordagem pedagógica, reelaboração do matérias didático, capacitação 
dos docentes, também modificará hábitos e rotinas de seus educandos, uma vez que 
estes estarão inseridos no universo tecnológico tão necessário à sociedade 
contemporânea. O desafio está lançado! 
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Abstract. This article intends to analyze the project e-Nova, while the practice 
of Distance Education as a factor in the premises of innovation "generation of 
technological innovation in EaD" and open learning. To achieve this goal we 
performed a literature search of the exploratory and descriptive and active 
observation. Research has shown evidence for the practice of innovation in 
EaD when it was decided to plan and run the course in a non-sequential. Thus, 
it was concluded that innovation when applied to the practice of EaD can 
further contribute to its expansion while maintaining quality in learning. 

Resumo. O presente artigo objetiva analisar o projeto e-Nova, enquanto 
prática da Educação a Distância, como fator de inovação partindo dos 
pressupostos de “geração de inovação tecnológica na EaD” e aprendizagem 
aberta. Para atingir esse objetivo foi realizada uma pesquisa bibliográfica do 
tipo exploratória e descritiva e com observação ativa. A pesquisa mostrou 
evidências para a inovação numa prática de EaD quando decidiu-se planejar e 
executar o curso de forma não sequencial. Sendo assim, concluiu-se que a 
inovação quando aplicada as práticas de EaD pode contribuir ainda mais 
para a sua expansão mantendo a qualidade na aprendizagem. 

1. Introdução 
A capacidade de inovação, ou seja, de utilizar o conhecimento para a melhoria ou a 
criação de novos produtos, processos ou serviços, e inovar aqueles já existentes, 
possibilita a criação de bases para a promoção da competitividade, condição necessária 
para o desenvolvimento das nações. Para tanto, é necessário investir em uma série de 
fatores que promova a efetividade da inovação em um país. Podemos citar dois desses 
fatores: educação básica e capacitação fundamental; e ensino superior e capacitação 
avançada [BANCO MUNDIAL, 2008]. Isso significa dizer, também, que é fundamental 
propiciar a inovação nos processos educacionais.  

 Nesta perspectiva, pode-se afirmar que falar de EaD implica em falar das 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs). As TICs tem um papel fundamental 
e inerente ao processo evolutivo da EaD. Através do conceito das “gerações de inovação 
tecnológicas na EaD”, Gomes (2008) pondera que as tecnologias são, de fato, 
inovadoras na EaD quando aliadas aos processos de transação educacional, nas suas 
dimensões ao nível da mediatização e distribuição dos conteúdos de aprendizagem, e ao 



  

nível de mediatização das interações entre professores/formadores e alunos/formandos e 
destes entre si. 

 As mudanças de paradigmas na sociedade e, consequentemente no âmbito da 
educação, sofre uma revolução inovativa, também, no aspecto pedagógico da EaD. 
Surgindo, em contra partida ao modelo que se baseia principalmente na produção de de 
materiais estandardizados e com pouca autonomia do aprendiz, a aprendizagem aberta é 
um modo de aprendizagem mais autônomo e flexível, focado no aprendiz (concebido 
como um ser autônomo, gestor de seu próprio processo de aprendizagem). 

 O programa de Capacitação em Rede: Competências para o Ciclo de 
Desenvolvimento de Inovações, chamado também de projeto e-Nova, é um curso 
oferecido na modalidade a distância que tem como público-alvo empreendedores  e  
potenciais  empreendedores  de  base  tecnológica. O objetivo do curso é promover  o 
empreendedorismo  e  a  geração  de  produtos  e  processos  inovadores  com  sucesso  
técnico  e mercadológico. Para atingir os objetivos do curso, o projeto e-Nova trás uma 
proposta inovadora em EaD. Sendo assim, o objetivo desta pesquisa é analisar o projeto 
e-Nova enquanto prática da EaD como fator de inovação partindo dos pressupostos de 
“geração de inovação tecnológica na EaD” e aprendizagem aberta. 

2. Inovação 
Antes de analisar a relação entre inovação e EaD faz-se pertinente definir e classificar a 
inovação como constructo deste universo. A capacidade de inovação, ou seja, de utilizar 
o conhecimento para a melhoria ou a criação de novos produtos, processos ou serviços, 
e inovar aqueles já existentes, possibilita a criação de bases para a promoção da 
competitividade, condição necessária para o desenvolvimento das nações.  De acordo 
com a OCDE (2005), o termo inovação pode ter diferentes significados em diferentes 
contextos e a escolha vai depender dos objetivos particulares da análise ou mensuração 
que se pretende realizar. No entanto, a inovação, em sua acepção geral, refere-se à 
introdução de conhecimento novo ou de novas combinações de conhecimentos 
existentes.  

 Os conceitos de inovação têm evoluído ao longo do tempo no que se refere ao 
entendimento do que seja inovar e dos atores que fazem parte desta engrenagem. No 
primeiro caso, a inovação se desloca de uma visão puramente tecnológica e passa a ser 
entendida como a utilização do conhecimento sobre novas formas de produzir e 
comercializar bens e serviços, bem como o desenvolvimento de novos meios de 
organizar empresas, fornecedores, produção e comercialização de bens e serviços. 
Quanto aos atores que participam da arena da inovação, não estão restritos à empresa e 
ao empreendedor, mas sim ao conjunto mais amplo de elementos que forma um sistema 
de inovação [LASTRES; CASSIOLATO, 2003]. 

 Os ambientes de inovação visam articular tecnologia, economia e vida social de 
uma maneira diferenciada e aberta, distante do padrão que relaciona a inovação 
tecnológica exclusivamente ao setor produtivo. Consiste de um espaço institucional e de 
relações de forças abertas e intangíveis que um grupo disponibiliza para implementar 
práticas que sejam inovadoras [ANDRADE, 2006].  



  

 Nesse contexto, para o autor, o ambiente de inovação busca dar conta do 
conjunto de condições da inovação em uma determinada formação social. Refere-se, 
desta forma, ao conjunto de fatores políticos, econômicos, sociais e culturais que 
estimulam ou dificultam a inovação, levando em consideração elementos advindos da 
herança cultural e da criatividade peculiar de um grupo social, que tradicionalmente não 
são reconhecidos como componentes de inovação.  

 Em uma ampla definição, Campos (2003) considera que os elementos que 
configuram o ambiente no qual ocorrem os processos de aprendizagem em inovação 
são: dimensão nacional, caracterizada pelas experiências histórica, linguagem e cultural 
que identificam as especificidades do ambiente; organização interna das firmas; relações 
inter-firmas; papel do setor público; relações entre o sistema financeiro e o processo de 
inovação; características do sistema de P&D; e sistemas educacionais e de treinamento. 

3. O papel da educação a distância e suas especificidades 
Mesmo considerada recente pela sociedade, já se observa que a EaD vem contribuindo, 
de maneira relevante, para o desenvolvimento social, pois através desta modalidade de 
ensino é possível que pessoas com tempo escasso, limitações geográficas ou mesmo 
físicas possam ter acesso também ao conhecimento científico. Foi neste cenário de 
transformações e conquistas que as definições e a maneira de fazer EaD foram sendo 
reformuladas. Apoiando esta evolução Niskier (1999), caracteriza o processo de 
Educação a Distância como uma tecnologia da esperança, capaz de atender a milhões de 
pessoas que por algum motivo não tiveram acesso à educação de forma regular.  

 Os benefícios que a EaD proporciona podem ser explicados por sua 
característica principal, que é a separação física entre professor e estudante. De acordo 
com Moore e Kearsley (2008, p. 1) na EaD os “alunos e professores estão em locais 
diferentes durante todo ou grande parte do tempo em que aprendem e ensinam”. Desta 
forma, cabe ao estudante decidir o local e o horário de seu estudo.  

 A EaD se utiliza de dois tipos de comunicação, a comunicação síncrona que vem 
contribuindo para a interação imediata e simultânea entre professores e alunos e, 
principalmente, vem permitindo o acesso a informação para todos, ao mesmo tempo, 
característica de sistemas presenciais. E a comunicação assíncrona, no entanto, que vem 
sendo considerada característica revolucionária na educação atual, pois viabiliza a oferta 
para estudantes geograficamente distantes ou não, e “mudam os processos tradicionais 
através dos quais esta comunicação vem se dando ao longo dos tempos”. [BARROS; 
NEVES, 2000, p. 41].   

 Atualmente, existem projetos educacionais que utilizam desde o material 
impresso como material didático básico do processo ensino-aprendizagem até modelos 
totalmente online, baseados em Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA). Estes 
seriam um conjunto de ferramentas pedagogicamente preparado e articulado para 
fornecer o máximo de interatividade em uma relação pedagógica mediada por 
computadores, através da utilização das facilidades disponibilizadas pela internet. A 
estratégia didático-pedagógica fundamenta à utilização de tecnologias se constituem 
como matriz de regulamentação das condições técnicos-ferramentais, garantindo-lhes 
qualidade. 



  

3.1 Inovação pedagógica na EaD: aprendizagem aberta 

As mudanças de paradigmas na sociedade e, consequentemente no âmbito da educação, 
se faz observar que aquela EaD, cuja proposta tinha o objetivo maior de solucionar os 
problemas educacionais (como a escassez de vagas na rede de ensino superior, demanda 
por inclusão social a uma maior parcela da população, entre outros problemas 
emergenciais no sistema educacional), vai para além disso.  

 A sede pelo conhecimento e o valor que é dado a ele na qual chamamos, não à 
toa, a atual sociedade do conhecimento, nos motiva a buscar e inovar cada vez mais na 
EaD proporcionando aos indivíduos que se utilizam desse meio, não somente 
ferramentas tecnológicas de estudo, mas a efetiva aprendizagem. Traçando um paralelo, 
segundo Gomes (2003 e 2008) entre o conceito de geração de inovação tecnológica, a 
sociedade do conhecimento, tem-se cinco gerações de inovação tecnológica na EaD: 
ensino por correspondência, tele-ensino, multimídia, e-learning e m-learning. Além 
disso, há uma perspectiva de uma sexta geração caracterizada por “mundos virtuais e 
imersivos” com base na ideia de “Second life”, um serviço disponibilizado pela 
empresa Linden Research Inc, em 2003. Trata-se de um ambiente virtual onde 
personagens que são criados, conhecidos por avatares, possuem características humanas 
e sobre-humanas que lhes permitem, por exemplo, deslocarem-se por voos ou tele-
transporte [GOMES, 2008]. 

Sendo assim, percebe-se que a visão da EaD que enfatiza a dimensão espacial 
entre professor e aluno, assim como a dimensão de produção e distribuição de materiais, 
já esta defasada.  O uso educativo de tecnologias, parte indissociável a EaD, deve ser 
considerada, do ponto de vista conceitual, parte do processo mais amplo que se pode 
definir como mediatização dos processos educacionais. Dessa forma, originam-se novas 
tendências.  A aprendizagem aberta é uma dessas tendências que tem como constructo a 
adequabilidade de um processo de educação mais autônomo e flexível, a expansão de 
novas modalidades de ensino e de novas regras de acesso e pré-requisitos de ingresso, 
bem como uma maior ênfase nas situações de aprendizagem e, portanto, nas estratégias 
de atendimento ao estudante, baseadas no uso adequado de uma combinação inteligente 
das diferentes tecnologias de informação e comunicação [BELLONI, 2002]. Através das 
perspectivas da autora é possível elucidar as visões de mundo a qual ele dispôs em EaD 
e aprendizagem aberta, conforme Quadro 1. 

 
Concepções pedagógicas da EaD Concepções pedagógicas da  

aprendizagem aberta 

Estratégias menos flexíveis, baseadas em 
tecnologias educacionais. 

Estratégias mais flexíveis. 

Materiais na instrução programada Materiais com grande autonomia do aprendiz. 

Inspiração na teoria comportamental 
(Behaviorista) 

Inspiração nas teorias da ciência cognitiva, no 
construtivismo e em teorias pós-modernas. 

Quadro 1. Concepções pedagógicas da EaD versus aprendizagem aberta. 
Fonte. Elaborado pelos autores (2012) 

Sob esta perspectiva, é importante destacar que a EaD é uma modalidade 
educacional que deve ser compreendida como um tipo distinto de oferta educacional, 
que exige inovações ao mesmo tempo pedagógicas, didáticas e organizacionais. Sendo 



  

assim, de acordo com Belloni (2002), a partir dessas transformações inovativas na EaD, 
pode-se compreender por aprendizagem aberta como um modo de aprendizagem que 
requer um processo de ensino centrado no aprendiz, concebido como um ser autônomo, 
gestor de seu próprio processo de aprendizagem. 

4. Orientações metodológicas 
Com o intuito de apresentar a relação entre inovação e práticas de EaD, esta pesquisa 
caracteriza-se como sendo bibliográfica, de natureza exploratória e descritiva. 
Exploratória, pois embora o tema inovação seja de grande relevância, os estudos que 
abordem esse fenômeno envolvendo a prática da EaD, podem ainda ser considerados 
escassos. O estudo é também descritivo porque visa identificar, descrever e analisar as 
características de inovação presentes no projeto e-Nova, e ainda é denominada de 
observação participante, pois os autores do artigo têm participação ativa no projeto 
[VERGARA, 2003]. 

Os dados foram tratados qualitativamente, com a tentativa de traçar uma 
abordagem interpretativa, ou seja, a análise foi feita para identificar e caracterizar o 
tema, permitindo fazer uma interpretação para se chegar a conclusões. Aqui o 
pesquisador tem total liberdade para atuar no filtro dos dados através de sua visão de 
mundo [CRESWELL, 2007]. 

5. e-Nova: uma proposta de inovação 
A consolidação deste projeto deu-se através da parceria entre o Departamento de 
Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina 
(EGC/UFSC) e a Fundação CERTI (Centro de Referências em Tecnologias Inovadoras) 
com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico (CNPq), do 
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), da Rede Catarinense de Entidades de 
Empreendimentos Tecnológicos (RECEPET) e da Rede Amazônica de Instituições em 
prol do Empreendedorismo e Inovação (RAMI) promovendo o Programa de 
Capacitação em Rede: competência para o ciclo de desenvolvimento de inovações 
conhecido como Projeto e-Nova.  

O planejamento do curso teve início em 2010, o que consolidou na primeira 
turma em fevereiro de 2011, onde tiveram mais de mil estudantes inscritos que por 
seleção formaram a turma piloto do projeto em número de 750 estudantes. O público 
alvo delimitado foi empreendedores e potenciais empreendedores de base tecnológica e 
profissionais de empresas em pré-incubação, incubação e graduadas das regiões sul e 
norte do Brasil. Oferecido gratuitamente a distância e com duração de 10 meses a sua 
organização conta com um módulo introdutório e quatro módulos específicos 
totalizando uma carga horária total de 184 horas, conforme Figura 1: 



  

 
Figura 2. Matriz Curricular 

Fonte. http://enova-ava.egc.ufsc.br/ 

 Na concepção do projeto, são traçados ainda objetivos específicos de forma a 
apoiar o objetivo geral mencionado, são eles: Desenvolver um conteúdo didático de alta 
densidade para disseminação de conhecimentos e competências em Gestão da Inovação, 
Financiamento da Inovação, Análise da Viabilidade da Inovação e Desenvolvimento da 
Inovação; Disseminar conhecimentos e competências sobre as políticas e mecanismos 
nacionais e internacionais de financiamento para inovações promovendo a capacidade 
de obtenção de financiamento para inovações; Promover a sustentabilidade e 
prosperidade ao empreendedorismo inovador por meio da gestão da inovação nos 
empreendimentos e aplicação de boas práticas no gerenciamento de projetos de 
inovação; Disseminar a Tecnologia Industrial Básica (TIB) como mecanismo de 
competitividade empresarial e superação de barreiras técnicas para exportação.  
Consolidar a capacidade dos empreendedores de analisar criticamente ideias inovadoras 
frente aos desafios técnicos, econômicos, e mercadológicos, identificação de 
oportunidades, e a concepção e desenvolvimento de produtos de sucesso; Disseminar 
boas práticas e metodologias de desenvolvimento que promovam a geração de produtos 
e/ou processos inovadores com confiabilidade e robustez; Promover, assessorar e 
“premiar” o aprimoramento de até 30 ideias inovadoras por meio de acompanhamento 
de analistas de projetos de inovação a alunos de destaque na aplicação dos 
conhecimentos e competências adquiridas na capacitação.   

 Para atingir todos os objetivos o curso contou, desde o planejamento até a 
execução do projeto, com uma equipe de formação multidisciplinar, a saber: 
coordenador geral, coordenador pedagógico, gerente de projeto, professores 
conteudistas, designers instrucionais, designers gráficos, web-designers, revisores 
textuais e sistema de tutoria. Além disso, para promover a aprendizagem dos estudantes 
o curso vale-se do uso das TICs através da plataforma Moodle, um AVA com materiais 
didático-pedagógicos como livro-texto, videoaula, jogos, fórum de discussão 



  

assíncrono, biblioteca virtual, ferramenta “Fale com o tutor” que pode ser compreendida 
como um correio eletrônico. 

6. Análise interpretativa 
O projeto e-Nova trabalhou na perspectiva da inovação como transformação de um 
modelo já consolidado de educação a distância, amparado pelo uso de tecnologias 
inovadoras adicionado a preocupação com a mediatização dos processos educacionais. 
A partir das características das gerações de inovação tecnológica na EaD pôde-se 
enquadrar o projeto e-Nova como participante da 4ª geração de EaD (geração e-
learning), conforme  ilustrado no Quadro 2. 
 

 Características do projeto e-Nova 
Mediatização de 

conteúdos e distribuição 
de conteúdos. 

Através da plataforma Moodle um ambiente virtual de 
aprendizagem (AVA). 

Comunicação 
professor/aluno. 

Diariamente de maneira assíncrona através da ferramenta “fale com 
tutor”. 

Comunicação 
aluno/aluno. 

Através dos fóruns assíncronos denominados fórum de interação 
entre alunos e fórum de compartilhamento do conhecimento no 
AVA. Além, do correio eletrônico e da implantação do e-Nova na 
rede social Facebook. 

Modalidades de 
comunicação disponíveis 

e tecnologias 
(predominantes) de 

suporte à comunicação. 

Fóruns assíncronos disponível no AVA; 
Ferramenta “Fale com o tutor” (assíncrono) disponível no AVA; 
Correio eletrônico (assíncrono), fora do AVA; 
Rede social Facebook que possui também “chat”, ou seja, é uma 
ferramenta assíncrona e síncrona. 

Quadro 2: Características do projeto e-Nova fundamentada na 4ª geração de EaD 
Fonte: Elaborado pelos autores (2012) 

Considerando que a inovação é um processo de ideias concentradas para um 
dado objetivo e que desta forma ela trabalha com a combinação de conhecimentos e 
com a criação do conhecimento o trabalho realizado, por uma equipe multidisciplinar, 
mostrou evidências para a inovação numa prática de EaD quando decidiu-se planejar e 
executar o curso de forma não sequencial onde o aluno pode escolher o módulo que 
deseja fazer, exceto o módulo introdutório que é obrigatório a todos os alunos.  

7. Conclusão  
Vive-se hoje numa sociedade baseada no conhecimento no qual já se tem como basilar 
para esta nova inclusão a educação e neste aspecto a EaD vem crescendo de forma 
significativa. Para tanto, com base na literatura consultada e apresentada nesta pesquisa 
evidencia-se que a inovação esta fortemente relacionada ao processo de troca pessoal, 
troca de conhecimento, compartilhamento, relação, experiência e neste contexto a 
composição de uma equipe multidisciplinar com vasta experiência na área permitiu tal 
inovação que vai além de uma nova ideia, e sim numa estratégia inovadora na 
mediatização dos processos educacionais bem como na relação intrínseca das 
tecnologias com a EaD. 



  

Ao apresentar o projeto e-Nova identificou-se evidências de uma prática de EaD 
inovativa que se consolidou na proposta de uma metodologia não sequencial onde o 
aprendiz pode escolher o módulo que deseja fazer, exceto o módulo introdutório que é 
obrigatório a todos os alunos. Ou seja, o projeto e-Nova se situa na perspectiva da 
aprendizagem aberta enquanto estratégia flexível e de grande autonomia do aprendiz 
para executar sua aprendizagem de modo não sequencial.  

Por fim, conclui-se que a inovação quando aplicada as práticas de EaD pode 
contribuir, ainda mais, para a sua expansão, mantendo a qualidade na aprendizagem, 
bem como contribuir com a motivação do aluno que pode escolher a melhor maneira 
para estudar, seja de forma sequencial ou não sequencial.  
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Abstract. The schoolbook within the Distance Learning (DL) context is quite 
consolidated, due to its role in the necessary building of the student’s autonomy. In 
this article, discussions and examples are presented and were taken from an 
experience which contrasts the reality above: the didactic work in Distance 
Learning discipline without a specific textbook. It is a presentation of guidelines to 
the Spanish Language VIII discipline, in the Languages – Spanish Course. The 
objective is to discuss about the mentioned experience, showing that the 
fundamental aspects within the teaching-learning process, such as interaction and 
dialogue, cross over the methodological and theoretical choices, even in the 
absence of a specific schoolbook. 

Resumo. O livro didático no contexto da Educação a Distância (EaD) está 
bastante consolidado, dado seu papel na necessária construção da autonomia do 
aluno. Neste artigo, apresentamos discussões e exemplos de uma experiência que 
contrasta a realidade acima: o trabalho didático em disciplina da EaD sem um 
livro-texto específico. Trata-se da apresentação dos direcionamentos para a 
disciplina Língua Espanhola VIII, do Curso de Letras-Espanhol. O objetivo é 
discorrer sobre nossa experiência, mostrando que aspectos fundamentais no 
processo de ensino-aprendizagem, como a interação e o dialogismo, perpassaram 
nossas escolhas teórico-metodológicas mesmo com a ausência de um livro didático 
específico. 



Introdução 

 
O livro didático, recurso historicamente instituído em diversos sistemas e níveis 

de ensino, é tema frequentemente abordado em estudos pedagógicos. No contexto atual, 
essa temática está também presente em estudos sobre um cenário de cada vez maior 
ampliação: a Educação a Distância (EaD). Nessa modalidade de ensino, de modo a 
diminuir distâncias e promover a aprendizagem, o livro didático (livro-texto ou material 
impresso) associa-se às tecnologias de comunicação e informação (TICs): ambiente 
virtual de aprendizagem, email, telefone, videoconferência e videoaula, por exemplo. 
Dessa forma, verifica-se que, num contexto em que emergem novas tecnologias e canais 
de comunicação, o livro didático mantém seu valor consolidado. Essa afirmação decorre 
da realidade de um grande percentual de cursos a distância manterem o material 
impresso como recurso didático, apesar da existência de diferentes tecnologias.1 

Essas questões que vêm motivando pesquisadores da EaD a discutirem 
contribuições do livro didático nessa modalidade de ensino instiga-nos a polemizar 
outra faceta – a ausência desse recurso e suas implicações no processo de uma 
aprendizagem autônoma e significativa. A partir dessa perspectiva, questionamos: a 
ausência de um livro-texto possibilita o desenvolvimento de uma disciplina sem perder 
de vista a interação entre os participantes e a necessária autonomia do aluno? 

Com o objetivo de responder a essa pergunta, apresentamos questões 
relacionadas à nossa primeira experiência em desenvolver a disciplina de Língua 
Espanhola, do Curso de Letras Espanhol (EaD/UFSC), sem a presença de um livro a ela 
elaborado e destinado. De modo a atender o objetivo mencionado, este artigo contempla 
discussões acerca: i) das principais diferenças entre trabalhar com e sem livro didático 
na EaD – aspectos positivos e negativos em ambas as experiências –; ii)  das atividades 
propostas e do uso de diferentes tecnologias que visavam ao necessário dialogismo 
nesse contexto de ensino; e iii) da interação entre os participantes e do incentivo à 
autonomia do aluno mesmo sem a existência de um livro didático para a disciplina.    

 

1. A construção do conhecimento com o livro didático (Letras-Espanhol/UFSC) 

 
As disciplinas do Curso de Letras-Espanhol, modalidade a Distancia, da 

Universidade Federal de Santa Catarina, assim como as de outros cursos, prevê a 
disponibilização de um livro didático, cuja elaboração envolve uma equipe 
multidisciplinar, composta de professores, especialistas em EaD, revisores,  
webdesigner,  informaticistas, designers instrucionais, entre outros profissionais. 
Conforme o “Guia para elaboração de material didático” (UFSC, 2008, p. 25), “o 
material impresso deve ser elaborado a partir da idéia de que esse é um espaço de 
diálogo entre o professor/autor e o aluno.” Observa-se que o documento destaca o 
necessário papel dialógico do livro didático, que promove a interação entre 
professor/aluno, essencialmente.  

Importa lembrar que a existência de um material didático representa uma forma 
                                                 
1 O Censo EaD (2010, p. 12) aponta que a mídia mais utilizada nos cursos a Distância ainda é o material 
impresso: 87,3% o utilizam. 



de promover a autonomia do estudante, o qual pode utilizar esse recurso como fonte de 
pesquisa e aprofundamento de conhecimentos. No entanto, nos primeiros semestres da 
disciplina de Língua Estrangeira, tínhamos a sensação equivocada de esgotamento do 
material impresso. Melhor explicitando: a inexperiência conduzia-nos a transportar (ou 
adaptar), ao Ambiente Virtual de Ensino Aprendizagem (AVEA), algumas atividades 
propostas pelo livro. Tal dinâmica decorria, sobretudo, da dúvida da equipe pedagógica 
quanto ao uso efetivo do livro por parte dos alunos.  A experiência adquirida ao longo 
dos semestres seguintes levou-nos a não reproduzir essa escolha pedagógica repetitiva e 
pouco motivadora. Essa nova direção emana de um posicionamento que reconhece o 
livro didático como mais uma ferramenta de apoio e não como instrumento principal de 
ensino aprendizagem – perspectiva coerente a qualquer modelo de ensino, 
especialmente à Educação a Distância, considerando as múltiplas ferramentas que esta 
oferece. 

Reconhecemos que a evolução do Curso, as vivências, acertos e equívocos dos 
docentes e tutores, bem como as práticas e experiências dos discentes, contribuíram para 
a passagem a uma pedagogia significativa. Passou-se, cada vez mais, a reconhecer o 
livro didático como uma ferramenta auxiliar, proporcionando atividades diversificadas 
com o uso de diferentes tecnologias, que possibilitavam explorar melhor os 
conhecimentos e as dificuldades dos estudantes. 

 

2. Andamento da disciplina de Língua Espanhola VIII sem o livro didático 
 

Língua Espanhola VIII é uma disciplina cuja ementa prevê “Ampliação e 
aprofundamento de todas as habilidades linguísticas. Revisão da gramática do espanhol. 
Estudos de pontos de conflito entre o português e o espanhol.” (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SANTA CATARINA, 2006, p. 48). Como se pode observar, a própria 
ementa inspira a retomada de conhecimentos tratados em disciplinas anteriores. Para 
tanto, foi previsto no plano de ensino o uso da bibliografia desenvolvida e 
disponibilizada para os alunos do Curso em questão.  

Como organização, propusemos trabalhar temáticas relacionadas à Língua 
Espanhola e ao ensino de língua estrangeira – visando a uma interdisciplinaridade com 
Estágio Supervisionado, disciplina ofertada no mesmo semestre – sem perder de vista, 
inclusive, o fato de se tratar de um Curso de Licenciatura. As temáticas foram 
organizadas em três Unidades, a saber: Unidade A – “El uso de la lengua en la práctica 
de enseñanza”; Unidade B – He aprendido a utilizar la lengua española, y ahora ¿cómo 
la enseñaré?” e Unidade  C – “Desarrollo de la competencia metalingüística”, 
transcorridas nas 180 horas-aula previstas para a disciplina. 

Na Unidade A, os alunos foram convidados a elaborar e colocar em prática um 
plano de aula. A situação próxima à realidade, na maioria dos casos, favoreceu a prática 
da língua e o posicionamento de cada um como professor. Já na Unidade B, os alunos 
assistiram ao filme “Escritores da Liberdade” e redigiram uma resenha crítica sobre seus 
temas principais – relação professor aluno e escolhas e posicionamento metodológicos 
da professora. Na última unidade, a proposta era desenvolver a competência 
metalinguística dos estudantes no que concerne à Língua Espanhola, contrastando-a 
com a Língua Portuguesa.  



No andamento da disciplina, as atividades sugeridas incentivavam a consulta aos 
sete livros de Língua – cada um desenvolvido considerando a ementa da disciplina a que 
correspondia. Ademais, sob uma proposta multi e interdisciplinar, propúnhamos 
trabalhos para cuja execução era necessária pesquisa em livros de outras disciplinas, 
igualmente desenvolvidos para o curso. Importa acrescentar que a fonte bibliográfica 
disponível para pesquisa e consequente resolução das atividades não se limitava às 
obras produzidas para a EaD. Como exemplificação, para o desenvolvimento de um 
trabalho sobre a relação entre gêneros textuais e ensino de línguas – tema amplamente 
discutido no âmbito da pedagogia da língua; por essa razão, abordado no encontro 
presencial –, disponibilizamos a versão em pdf. do livro “Taller de textos: leer, escribir 
y comentar en el aula” (CASSANY, 2006). 

Ilustramos uma das atividades exitosas na experiência relatada neste artigo, que 
surgem da realidade de que estamos tratando: a ausência do livro-didático específico. 
Diante do uso frequente dos estudantes de construções com o verbo no infinitivo 
pessoal – fenômeno presente no português, mas inexistente no espanhol –, motivamo-
nos a elaborar uma videoaula que pudesse esclarecer a diferença entre o português e o 
espanhol no que diz respeito a esse uso linguístico. Dada a complexidade do tema e a 
falta de um livro que dedicasse uma unidade para explicá-lo, elaboramos a videoaula 
fundamentada em um plano de aula – ambos disponibilizados no AVEA.2 Sob uma 
mirada interdisciplinar, aproveitamos essa dinâmica para abordar questões referentes à 
pedagogia da língua. Elaboramos, gravamos e disponibilizamos, na verdade, duas 
videoaulas sobre o mesmo tema (inexistência do infinitivo pessoal no espanhol e sua 
tradução), considerando perspectivas teórico-metodológicas distintas: em uma versão, o 
plano de aula e o posicionamento docente fundamentavam-se em uma perspectiva 
tradicional/estruturalista no ensino de língua; em outra, ambos se direcionavam a uma 
concepção sociointeracionista da linguagem, em consonância ao que se espera de um 
ensino de língua crítico e significativo. A partir dessa dinâmica, os alunos poderiam 
refletir não apenas sobre o fenômeno linguístico tratado, mas, essencialmente, sobre o 
modo como foram trabalhados nos dois contextos de ensino-aprendizagem. 
Vislumbrávamos nessa atividade uma forma de associar questões relacionadas à nossa 
disciplina e à disciplina de Estágio Supervisionado. 

 

2.1. Incentivo à autonomia do estudante  

 
Com foco na autonomia do aluno e consonante a uma concepção dialógica da 

educação – em termos de Freire (1996) –, nossa preocupação era desenvolver atividades 
que promovessem a reflexão dos alunos sobre as temáticas abordadas na disciplina, 
acarretando, assim, uma aprendizagem significativa. Partindo da consideração de que 
“ensinar, aprender e pesquisar lidam com dois momentos: o em que se aprende o 
conhecimento já existente e o em que se trabalha a produção do conhecimento ainda não 
existente“ (FREIRE, 1996, p. 14), a equipe pedagógica traçou a disciplina visando ao 
                                                 
2 A videoaula contava com a presença da professora da disciplina e a equipe de tutores – estes no 
personagem de alunos. Num trabalho de edição, foram inseridos personagens dos seriados Chávez e 
Escolinha do Professor Raimundo. No momento de produção deste artigo, o referido trabalho encontrava-
se no repositório da UAB <http://viduab.nova.ufsc.br/>, do curso Espanhol, projeto 2008, disciplina 
Língua Espanhola VIII, ano 2011. 



aperfeiçoamento de conhecimentos abordados em disciplinas anteriores, bem como à 
construção de novos saberes.  

Como ilustração, diante do cenário de realização do estágio – em que os 
estudantes observavam outros professores, e aplicavam sua própria prática –, 
contextualizamos a disciplina de Língua dialogando com Estágio Supervisionado, de 
modo a incentivar os alunos-estagiários à reflexão sobre: o trabalho docente, o plano de 
ensino desenvolvido para o estágio e diversos outros aspectos vivenciados naquele 
momento de prática. Como se pode perceber, a disciplina foi planejada visando à 
autonomia e à criticidade de um futuro licenciado em Letras. Nesse formato, e 
considerando tratar-se de alunos quase formandos, a ausência de um livro-texto não 
trouxe implicações negativas. Objetivávamos não apenas ensinar a língua, mas 
essencialmente promover a reflexão sobre ela e sobre seu processo de ensino-
aprendizagem. Nesse panorama, a interação e o dialogismo entre os participantes 
(aluno/aluno, aluno/tutor, tutor/tutor, professor/aluno e professor/tutor) trabalharam a 
nosso favor no que diz respeito ao alcance desses objetivos. 

Sobre essa questão, importa discorrer brevemente sobre uma atividade que 
ilustra os objetivos mencionados no parágrafo anterior. Na Unidade “He aprendido a 
utilizar la lengua española, ¿y ahora cómo la enseñaré?”, convidamos os alunos a 
assistirem ao filme “Escritores da Liberdade”, motivando-os à reflexão sobre questões 
teórico-metodológicas constatadas na prática da personagem Erin, uma professora de 
Língua Inglesa, cuja história é inspirada em fatos reais. Além de assistirem ao filme, os 
alunos eram instigados a pesquisar e dialogar com outros recursos (documentos oficiais 
sobre o ensino de línguas e referenciais teóricos sugeridos, por exemplo). Não é de 
nosso interesse descrever toda a atividade, tampouco seus resultados. Apenas importa 
mencionar a relevância das discussões geradas nos grupos, demonstrando suas 
inquietações frente às vivências na realização do estágio e demonstrando, ainda, o 
desejo de fazer a diferença – em direção ao que lembra Freire (1996, p. 38) de que “a 
educação é uma forma de intervenção no mundo.”  

A esse respeito, acreditamos ser pertinente finalizar esta seção apresentando o 
testemunho de uma aluna do polo de Foz do Iguaçu enviado a sua tutora a distância. 
Ressaltamos que este aparece num contexto em que a aluna terminava seu estágio e 
comentava sobre a relação desse momento com a disciplina que desenvolvíamos:  

 
…Ayer terminé de impartir todas mis clases de la pasantía y sentí dificultad en 
traer al alumno hacia la materia. Todas las evaluaciones que me hicieron, 
alumnos y profesora titular, fueron excelentísimas pero como soy muy exigente 
conmigo siento que me faltó mucho (me gustaría poder ser una Claci, una 
Erin, jajajaja).3 
Me encanta lo que hacés o lo que hacen. Es una maravilla conseguir que el 
alumno se esfuerce, se "mate" para lograr los objetivos trazados por el 
profesor. Ustedes consiguieron  eso conmigo, sin duda alguna. 
Yo tengo y quiero agradecerte y agradecerles, por tu intermedio, a Leandra y 
al equipo de Español VIII y a la UFSC, por lograr todo esto y mucho más (por 
lo menos conmigo), son geniales!  

                                                 
3 A aluna se refere, respectivamente, a sua tutora a distância e à personagem principal do filme “Escritores 
da Liberdade”. A professora ilustrada no filme apresenta posicionamentos pessoais e profissionais 
relevantes para a reflexão sobre o ensino – o que nos motivou a abordá-lo.  



Muchas gracias por toda esta experiencia riquísima. Bueno, no tengo palabras 
que puedan expresar lo que siento. (Aluna Suyan Eme S. Damasceno; polo Foz 
do Iguaçu)  

 

2.2. O Moodle como ferramenta de aprendizagem 
 

Assim como a elaboração do livro didático deve levar em conta as características 
do público a que se destina – como lembra Franco (2007, p. 22) –, o trabalho didático 
sem o uso desse recurso não deve ser diferente. Por essa razão, em sintonia com as 
necessidades e características dos estudantes e com a ementa da disciplina, a equipe 
pedagógica de Língua Espanhola VIII optou em trabalhar nesse último semestre de 
curso três grandes temáticas inter-relacionadas, contemplando questões sobre a língua e 
sobre o ensino de línguas.   Conforme mencionado, nas três unidades desenvolvidas 
pela equipe de Língua Espanhola VIII, os alunos foram constantemente motivados à 
consulta dos materiais didáticos anteriores, inclusive os livros-textos das disciplinas de 
Língua e correlacionadas. Ofertamos também materiais complementares para as 
atividades do AVEA – como links e materiais selecionados –, que serviam de suporte 
para a concretude dos trabalhos avaliativos. 

A interface adotada na plataforma Moodle também ajudou na ausência do livro 
didático, não deixando de apresentar ao aluno uma linguagem clara e hipertextual – 
proposta que primava pela simplicidade, praticidade e navegabilidade de cada diagrama 
de tópico nos quais foram disponibilizadas as três unidades. Como os alunos teriam 
somente o suporte do Moodle naquele momento, era viável que toda a informação fosse 
localizada de modo prático. Embora os alunos já tivessem familiaridade com a 
plataforma, tendo acesso às múltiplas linguagens, é importante ressaltar que o livro-
texto sempre fora o condutor das disciplinas, tornando o ambiente virtual um 
complemento para a construção do conhecimento. Desta vez, vislumbrávamos o acesso 
digital como principal ferramenta na construção do saber. 

Com relação às atividades, priorizamos a qualidade dos trabalhos a serem 
desenvolvidos tanto pela equipe pedagógica quanto pelos alunos. Por essa razão, 
optamos em trabalhar com menos tópicos, aprofundando as reflexões que as atividades 
poderiam suscitar. Essa decisão deriva de experiências negativas anteriores, nas quais 
eram apresentados aos alunos muitos tópicos e dentro deles várias atividades 
fragmentadas – possivelmente, tal dinâmica refletia a fidelidade ao livro-texto da 
disciplina, seguindo à risca as unidades que este apresentava. Em Língua VIII, optamos 
por atividades que exigiam pesquisa e reflexão, visando à construção crítica do 
conhecimento por meio de inúmeros recursos tecnológicos. 

À guisa de exemplificação, vale discorrer brevemente sobre a última atividade 
proposta na disciplina, pertencente à Unidade C. A Unidade  “Desarrollo de la 
competencia metalingüística” objetivava conduzir o aluno à reflexão de fenômenos 
linguísticos do espanhol trabalhados em disciplinas anteriores – fenômenos 
aparentemente não compreendidos pelos alunos, dada a constatação de equívocos 
selecionados pelos tutores através dos resultados de atividades orais e escritas. Na 
atividade obrigatória proposta na Unidade em questão, o aluno deveria assistir às 
videoaulas sobre o tema “Inexistência do infinitivo pessoal no espanhol” – tratadas na 
seção 2 deste artigo –, tomando-as como inspiração para o desenvolvimento de um 



trabalho semelhante. Sob uma proposta de trabalho em grupo, os alunos deveriam 
planejar uma aula sobre o fenômeno linguístico indicado pelo tutor UFSC, gravá-la e 
enviá-la a este tutor. O objetivo da atividade era disponibilizar todos os vídeos aos 
estudantes do Curso; dessa forma, teriam acesso a um recurso diferenciado para a 
explicação de fenômenos tratados em livros didáticos desenvolvidos para as disciplinas 
de Língua. A esse respeito, cabe destacar a proposta interdisciplinar da atividade, 
prevendo a análise e a problematização linguística – que cabe especificamente à 
disciplina de Língua Espanhola – e o desempenho prático no ensino de Língua 
Espanhola – que cabe tanto a esta como à disciplina de Estágio Supervisionado.  

Também merece destaque o fato de privilegiarmos nesta e em outras atividades o 
trabalho em equipe, já que coadunamos com Dias, Leite (2010, p. 94): “é importante 
que os ambientes virtuais de aprendizagem incorporem ferramentas que possibilitem a 
realização de atividades em grupo”. Importa ainda destacar que essa atividade atende 
aos princípios da autonomia, da cooperação e da interação previstos no Projeto do 
Curso Licenciatura em Letras – Espanhol, Modalidade a Distância (UFSC, 2006, p. 19), 
uma vez que: i) prevê a construção do conhecimento do aluno através da pesquisa em 
diferentes recursos para a preparação de seu plano de aula e consequente apropriação do 
tema que deverá ensinar (princípio da autonomia); insere o aprendiz em um grupo cujos 
participantes possivelmente apresentem níveis de conhecimento e opiniões distintos, o 
que exige trocas de ideias e contribuições num constante e ininterrupto diálogo 
(princípios da cooperação e  da interação, respectivamente).  

Ainda sobre esta atividade, cabe mencionar os diversos recursos previstos para 
sua execução, por exemplo: visita ao AVEA (para ciência do trabalho e audiência das 
videoaulas que lhes serviriam como modelo; recursos de gravação da videoaula 
(câmera, por exemplo); recursos para postagem de sua videoaula (Youtube, 4shared, 
RapidShare o Dropbox); Internet e livros (para pesquisa). Essa necessária 
multiplicidade de recursos que visam ao êxito da atividade é evidenciada no próprio 
hipertexto da Unidade: “Curiosidad, atención e interés son elementos fundamentales en 
el aprendizaje de la lengua extranjera. Por eso no deje de aprovechar las múltiples 
posibilidades de sacar una duda o corregir un error, sea por medio virtual, 
beneficiándose de la agilidad de Internet, sea por medio de los materiales impresos 
(libros, gramáticas y diccionarios).” 

Tendo em vista à interação professor/aluno, tutor/aluno, aluno/aluno, tutor/tutor, 
professor/tutor e a interação de todos esses com outras vozes presentes nas diversas 
fontes consultadas, concordamos com Dias, Leite (2010, p. 93) ao afirmarem que: “os 
ambientes virtuais de aprendizagem, quando usados adequadamente, de acordo com 
princípios de aprendizagem coerentes, podem reduzir a distância transacional entre 
alunos e professores, seja na modalidade presencial, seja na EaD.” 

 

Considerações finais 

 
Com base nas discussões e exemplificações apresentadas nas seções anteriores, 

respondemos afirmativamente ao questionamento lançado na introdução deste trabalho: 
a ausência de um livro-texto possibilita o desenvolvimento da disciplina sem perder de 
vista a interação entre os participantes e a necessária autonomia do aluno. É importante 



ressalvar, contudo, a perspectiva pragmática em que se inserem nossas observações. 
Estamos levando em conta um contexto específico: a disciplina se desenvolve no último 
semestre do Curso de Letras, tendo à disposição um relevante acervo bibliográfico e 
contando com alunos formandos, ou seja, bastante experientes em EaD, e com um 
posicionamento autônomo já constituído. 

Essa observação é importante, já que em nenhum momento ignoramos a 
eficiência e eficácia do trabalho com livros didáticos desenvolvidos para as disciplinas 
de cursos a Distância. Com exceção de um dos tutores – que, juntamente com a 
professora da disciplina, elaboram este artigo e compõem a equipe pedagógica de que 
tratamos –, todos vivenciamos também a prática na EaD com o livro-texto. Essa 
realidade nos motiva e possibilita a comparação e consequente constatação de que a 
ausência do livro didático era apenas aparente: não dispúnhamos de um livro específico, 
entretanto pudemos contar com livros das diversas disciplinas anteriormente ofertadas, 
bem como com os inúmeros recursos tecnológicos de que a EaD dispõe.   
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Abstract. Within in the PDE Program of   Board of Education of  the State of 
Parana, Brazil,  the Network Working Groups (GTR) are characterized by 
collaborative learning, socialization and state school Teachers' experiences 
exchange,   in the school routine. These reflection groups take place in a 
Virtual Learning Environment organized according to disciplines / areas of 
the curriculum. Throughout its editions it's possible to identify a gradual 
increase in the percentage of graduated people, result of digital inclusion 
Teachers Network Public State. 

Resumo. Instituídos no âmbito do Programa de Desenvolvimento Educacional 
da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, os Grupos de Trabalho em 
Rede caracterizam-se pela aprendizagem colaborativa e pela socialização e a 
troca de experiências vivenciadas pelos Professores da Rede Estadual de 
Ensino no cotidiano escolar. Tais grupos de discussão acontecem em um 
Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA organizado de acordo com as 
disciplinas/áreas do currículo escolar. Ao longo de suas edições é possível 
identificar um aumento gradativo no percentual de concluintes, resultado da 
inclusão digital dos Professores da Rede Pública Estadual. 

1. Introdução 
O Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE é uma política de Estado voltada 
para a Formação Continuada de Professores da Rede Pública Estadual da Secretaria de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado da Educação do Paraná – SEED/PR. Tal Programa é amparado pela Lei 
Complementar nº 103 de 15 de março de 2004 que institui o Plano de Cargos e Carreira 
dos Professores e implantado pela Lei Complementar nº 130 de 14 de julho de 2010. 

  Para participar do Programa o Professor da Rede é selecionado por meio 
de um Processo Seletivo Interno que leva em consideração o tempo de serviço na rede, 
tempo dedicado a sua formação continuada, as produções elaboradas, bem como as 
titulações de especialização, mestrado e doutorado. 

  Em termos organizacionais o PDE tem natureza interinstitucional sendo 
executado através de convênio firmado entre a SEED e a Secretaria de Estado da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - SETI. As Instituições Públicas de Ensino 
Superior parceiras do Programa são 6 universidades estaduais, 6 faculdades estaduais e 
2 universidades federais, localizadas no estado do Paraná, que, com apoio dos 32 
Núcleos Regionais de Educação – NREs, operacionalizam as atividades ao longo dos 
dois anos do Programa. No 1º ano, o Professor é afastado 100% das atividades de 
docência para dedicação ao Programa, participando de cursos gerais, cursos específicos, 
seminários, encontros de área, ofertados pela IES a qual está vinculado, além de 
elaborar um projeto para estudar e intervir na realidade escolar, e produzir material 
didático-pedagógico adequado a esta intervenção. 

  No 2º ano o professor é afastado em 25% das suas atividades de 
docência, sendo este período dedicado à Implementação de seu projeto na escola e ao 
Grupo de Trabalho em Rede - GTR, maneira pela qual os Professores PDE socializam 
suas produções, para posteriormente concluir o Programa com a produção de um artigo 
científico. Toda a produção realizada pelo Professor PDE durante o programa é validada 
por um Orientador designado pela IES.  

  Cabe salientar que o PDE é ofertado nas 15 (quinze) disciplinas do 
currículo da educação básica e em duas grandes áreas da educação: gestão escolar e 
educação especial.  

2. Grupos de Trabalho em Rede - GTR 
As atividades do Programa são previstas em um documento chamado Plano Integrado 
de Formação Continuada do PDE e incluem um momento específico para a socialização 
das produções em um espaço que permite, também, reflexões e discussões entre o 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor PDE e os demais Professores da Rede Estadual de Ensino do Paraná. Esta 
atividade se estabelece nos Grupos de Trabalho em Rede – GTR, realizados em um 
Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA. 

  Durante a execução desta atividade, o Professor PDE atua como tutor, 
recebendo formação específica para tal ação por meio de cursos presencias e a distância, 
promovidos pela SEED através da parceria entre a Diretoria de Políticas e Programas 
Educacionais - DPPE a que o PDE está vinculado e a Diretoria de Tecnologias 
Educacionais – DITEC. 

  A DITEC, por meio da Coordenação Estadual de Tecnologias 
Educacionais – CAUTEC é a responsável pela formação tecnológica presencial do 
Professor PDE, instrumentalizando-o e dando-lhe suporte tecnológico, bem como aos 
demais Professores da Rede participantes do GTR.  

  O Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA utilizado pela Secretaria de 
Estado da Educação é o e-escola, desenvolvido na plataforma MOODLE e administrado 
atualmente pela Coordenação de Formação Continuada - CFC, também vinculada à 
DPPE. 

  Vale salientar que a elaboração da estrutura, organização e gestão do 
GTR é realizada pela Coordenação Estadual do PDE, que reúne professores e 
pesquisadores das áreas de tecnologia e de formação continuada de professores. 

  O Grupo de Trabalho em Rede - GTR é uma atividade com carga horária 
de 64 (sessenta e quatro) horas, com formato totalmente a distância e estruturado em 
áreas/disciplinas do Currículo Escolar. O ambiente e-escola é organizado de forma que 
cada Professor PDE possua um Grupo, no qual os demais Professores da Rede 
inscrevem-se para participar de discussões e dialogar sobre as produções realizadas pelo 
Professor PDE – Tutor.   

  Na edição do GTR de 2007, as atividades foram organizadas em 6 (seis) 
Módulos, sendo que o primeiro era destinado a ambientação na plataforma MOODLE 
no Ambiente e-escola. No segundo Módulo, discutiam-se questões gerais referentes às 
Políticas Educacionais, além de questões específicas voltadas para a área de formação 
do Professor PDE.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  No terceiro e no quarto Módulos o Professor PDE disponibilizava o seu 
Projeto de Intervenção Pedagógica e a Produção Didático-Pedagógica, respectivamente. 
Já no quinto Módulo, o Tutor orientava as discussões sobre a Implementação desse 
Projeto. No último Módulo os Professores da Rede avaliavam outras possíveis formas 
de Implementar o Projeto do Professor PDE, discutindo os resultados da sua 
implementação. 

  Na edição do GTR de 2008 a divisão dos conteúdos era mesma, porém a 
terminologia adotada para a organização das atividades no ambiente virtual era 
Unidades. 

  Na edição de 2009, o GTR foi organizado em 5 (cinco) Unidades.  A 
Unidade 1 era destinada a apresentação dos objetivos do GTR e os professores da rede 
realizavam a ambientação no e-escola. Na Unidade seguinte, um texto específico da 
área/disciplina do Professor PDE era apresentado para discussão, com intuito de 
aprofundar e fornecer subsídios teóricos sobre o tema do GTR. Na Unidade 3, o 
Professor PDE apresentava o Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola com o 
objetivo de discutir questões conceituais e promover debate sobre os autores que o 
fundamentaram. Na Unidade 4 eram discutidas as estratégias de ação escolhidas para a 
Implementação da proposta e também a construção do Material Didático-Pedagógico 
previsto no Projeto de Intervenção Pedagógica. Na última Unidade, os professores 
avaliavam a aplicabilidade da Implementação do projeto na escola. 

  Dentre as mudanças realizadas na estrutura do GTR, com o intuito de 
aprimorá-lo, a edição de 2010 teve um formato diferenciado, sendo organizado em 
apenas 3 (três) Temáticas. Na primeira Temática o Professor PDE apresentava seu 
Projeto de Intervenção Pedagógica. Na segunda Temática era disponibilizado o Material 
Didático-Pedagógico elaborado, com espaço para discussões sobre a aplicação na 
escola. A terceira Temática era voltada para as ações de Implementação, bem como 
apresentado os encaminhamentos metodológicos do projeto. Sínteses registrando a 
qualidade das interações realizadas pelo grupo eram produzidas pelo Professor PDE 
após a conclusão de cada Temática e ao final de todas as atividades.  Verifica-se assim 
uma tendência a priorizar a discussão efetiva e direta entre os pares sobre o Projeto do 
Professor PDE e sua aplicação no cotidiano da escola, com o objetivo de fornecer 
encaminhamentos que garantam a superação das problemáticas identificadas pelo 
Professor PDE em seu projeto. O Documento Síntese do Programa expressa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

pressupostos que confirmam tal observação: organizar um programa de formação 
continuada condizente à realidade dos problemas ainda presentes na Educação Básica, 
bem como criar condições efetivas, no interior da escola, para debater e promover 
espaços para a construção coletiva do saber (PARANÁ, 2012). 

  Nas edições do GTR de 2007 a 2009, as ferramentas utilizadas no 
ambiente e-escola foram: a) Fórum - espaço para discussões troca de experiências e 
notícias; b) Diário - registros de aprendizagem ou de atividades solicitadas pelo seu 
Professor Tutor; c) Tarefa - postagem de uma atividade em arquivos nas extensões .pdf 
e .doc. Na edição de 2010 foi retirada a ferramenta Tarefa.  

  Ao final de todas as edições do GTR foram disponibilizados 
questionários avaliativos, contendo questões sobre a estrutura do curso, conteúdos 
trabalhados e atuação do Professor Tutor (Professor PDE).  

  A prioridade no GTR é a socialização e a troca de experiências 
vivenciadas pelos Professores da Rede no cotidiano escolar. É nesse momento que o 
Professor PDE acumula subsídios para enriquecer a sua Implementação na escola, a sua 
prática pedagógica, bem como a escrita do seu Artigo Final que encerra a participação 
no Programa. Assim esta atividade acontece no momento de Implementação do Projeto 
de Intervenção Pedagógica, ou seja, no 3º período e último ano do Programa.  

  O Professor PDE, ao socializar as ações e os resultados dessas com os 
Professores da Rede participantes do seu GTR, acaba tornando-se mediador de todo o 
processo, por isso sua formação como tutor torna-se vital para garantir o sucesso da 
proposta. O momento para tal capacitação acontece durante a Formação Tecnológica, 
prevista no Plano Integrado de Formação Continuada do PDE no qual os Professores 
PDE realizam cursos em Informática Básica e de Formação de Tutores/ 
Instrumentalização do MOODLE.  

  Na turma PDE de 2007, a SEED formou 1.135 Professores para atuarem 
como tutores na primeira edição do GTR.  Naquela edição, inscreveram-se 22.706 
Professores, dos quais 8.925 concluíram a formação. Na turma de 2008, 1.252 
Professores PDE tiveram formação para atuarem como tutores, sendo que 18.833 
Professores da Rede inscreveram-se e 10.367 concluíram a formação.  Na edição de 
2009, 30.049 inscreveram-se no Grupo de Trabalho em Rede e 17.377 concluíram, 
sendo que 2.351 Professores PDE foram formados pela SEED para tutoriar os GTRs.  Já 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

na edição de 2010, a SEED formou 2.388 Professores tutores e 29.569 Professores da 
Rede inscreveram-se para participar, destes, 24.149 concluíram o GTR.  

  Observa-se um aumento acentuado no percentual de concluintes do GTR 
desde a edição de 2007 até a edição de 2010, conforme pode ser comprovado na Tabela  

Tabela 1.  Evolução dos inscritos e concluintes do GTR  

Turma 
PDE 

GTR - Grupo de Trabalho em Rede Percentual 

Concluintes Inscritos Concluintes 

2007 22706 8925 39,31% 

2008 18833 10367 55,05% 

2009 30049 17377 57,83% 

2010 29569 24149 81,67% 

Fonte: Dados organizados com base no Relatório de Ações PDE – 2006 a 2010  

  O aumento significativo no percentual de concluintes pode ser atribuído a 
inclusão digital dos Professores da Rede Pública Estadual. Gatti (1993, p.22) afirma 
que: 

Quando uma inovação surge no horizonte dos educadores, observa-se, em 
alguns, deslumbramento em função das possibilidades aventadas por essas 
inovações e, em outros, ceticismo crônico provocado quer pela decepção que 
professores, diretores e técnicos em educação vêm acumulando com as 
políticas e propostas de inovações educacionais mal interpretadas ou 
descontinuadas pelos sucessivos governos, quer pela acomodação natural que 
temos a nossas funções e pelo incômodo que inovações podem provocar, na 
medida em que estas exigem alterações de comportamentos e uso de espaços 
e tempo já bem cristalizados. 

  Considera-se que o alto percentual de evasão observado na edição do 
GTR de 2007 pode ter sido resultado da falta de domínio dos Professores em relação ao 
uso das novas Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs, presentes 
efetivamente nas escolas públicas da Rede Estadual de Ensino do Paraná somente a 
partir do ano 2005, quando da instalação dos laboratórios de informática provindos do 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Paraná Digital. (PARANA, 2010a). Para Eizerik (1986 apud BRITO e 
PURIFICAÇÃO, 2008, p. 83): 

Podemos até dizer que o crescimento tecnológico e a adaptação humana às 
novas descobertas não foram acompanhadas de um desenvolvimento na 
natureza humana, que segue padrões básicos e arraigados de impulsos, 
emoções, necessidades, medos e anseios. Essas características inerentes ao ser 
humano são extremamente importantes para podermos ensaiar alguma 
compreensão da problemática da mudança, uma vez que esses dilemas 
humanos estão impressos nas organizações e marcam também a sua dinâmica. 
Eizerik (1986 apud BRITO e PURIFICAÇÃO, 2008, p. 83). 

  Considerando este momento de mudança e descobertas em relação às 
tecnologias educacionais e a falta de experiência na utilização de Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem no contexto educacional do Estado, surge uma expressa necessidade de 
garantir a formação continuada voltada para o uso destas ferramentas, ofertada pela 
SEED a partir da disponibilização da assessoria in loco realizada pelas Coordenações 
Regionais de Tecnologias Educacionais, presentes nos 32 Núcleos Regionais de 
Educação – NREs até o ano de 2010.  

  A partir da segunda edição do GTR observa-se um acréscimo 
considerável no percentual de concluintes, tal fato tende a ser reflexo da gradativa 
incorporação da modalidade da Educação a Distância no contexto da formação 
continuada ofertada pela SEED. Além disso, as próprias características da EaD tais 
como flexibilidade, a autonomia que o professor já possui, bem como o fator espaço e 
tempo contribuem para o fortalecimento desta prática (PARANA, 2010 b). 

  Moran (2000) afirma que com a chegada da internet é possível participar 
de uma pesquisa em tempo real, bem como de um projeto entre vários grupos, e ainda 
de uma investigação sobre um problema da atualidade. Neste sentido, as comunidades 
virtuais de aprendizagem baseadas na proposta de um trabalho colaborativo, assim como 
acontece com o GTR, cuja essência é basicamente um grupo de discussão que se articula 
a fim de superar uma problemática, rever práticas pedagógicas e permitir a troca de 
experiência entre os pares.  

  Moran (2001) reintera dizendo que:   
Não podemos esperar das redes eletrônicas a solução mágica para modificar 
profundamente a relação pedagógica, mas vão facilitar como nunca antes a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

pesquisa individual e grupal, o intercâmbio de professores com professores, 
de alunos com alunos, de professores com alunos (MORAN, 2001).  

  Aliado aos fatores já descritos deve-se considerar que a pontuação e a 
carga horária de certificação atribuída aos concluintes do GTR desperta o interesse e a 
procura por parte dos Professores da Rede neste tipo de formação continuada. As 
avaliações ao final de cada GTR também demonstram a satisfação com formação a 
distância e com a estrutura do ambiente que proporciona uma interação em tempo real 
com a implementação do Projeto do professor PDE, o que é um diferencial na formação 
de professores realizada até então na SEED. 

  Vale salientar que, embora haja um direcionamento sobre as atividades a 
serem desenvolvidas pelos participantes do grupo por parte da SEED, os conteúdos 
disponibilizados são parte de projeto desenvolvido pelo professor e discutido por seus 
pares e trazem subsídios teóricos metodológicos para enriquecer o Projeto do Professor 
PDE e a docência dos demais participantes. 

3. Considerações Finais 
Para que o Grupo de Trabalho em Rede se concretize de maneira satisfatória, há 
necessidade de um grande envolvimento de técnicos da Secretaria de Estado da 
Educação – SEED para auxiliar tanto os Professores PDE como os Professores da Rede 
no que se refere às questões tecnológicas e pedagógicas envolvidas na utilização de 
Ambientes Virtuais de Aprendizagem - AVA. 

  Um processo de formação continuada que privilegia a definição de 
espaços voltados para a discussão e o intercâmbio de ideias entre Professores da Rede 
Pública Estadual faz-se necessário para estabelecer uma atenção crítica às dificuldades 
encontradas em cada escola.   

  Dessa forma, o GTR é uma das atividades dentro de uma proposta 
pioneira em formação continuada de Professores que é o Programa de Desenvolvimento 
Educacional – PDE, que, promovendo a socialização das produções dos Professores 
PDE, tem se tornado um instrumento que contribui na solução das problemáticas 
encontradas no cotidiano escolar, uma vez que ele possibilita a interação entre os pares e 
com isso pode haver maior rapidez nas reflexões e consequentemente nas ações a serem 
estabelecidas.  Além disso, tem favorecido, também, a própria identidade do professor 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

como pesquisador e sujeito da sua docência, descaracterizando a imagem negativa de 
repetidor das produções de outros/intelectuais e construindo uma imagem positiva 
baseado na práxis. 
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Resumo. A educação a distância (EaD) tornou-se uma modalidade alternativa para superar 
os limites de tempo e espaço entre professores e alunos, por meio das tecnologias digitais. 
Atualmente, a EaD possibilita a aprendizagem de um número maior de alunos do nível 
superior. Nesse sentido, este, visa apresentar o acompanhamento de um curso de graduação 
desenvolvido na modalidade EaD, no Polo de Apoio Presencial Darcy Ribeiro do município 
de Foz do Iguaçu - PR, demonstrando o impacto social que o mesmo causou na vida 
acadêmica e profissional dos alunos.  

Palavras-Chave: Educação a Distância, Impacto Social, Vida Acadêmica e Profissional.  

Introdução 

A educação a distância é uma modalidade que promove o processo de ensino- aprendizagem 
mediada pelas tecnologias de comunicação, com professores e alunos exercendo atividades 
pedagógicas em tempos simultâneos. 

As atividades presenciais são realizadas nos polos de apoio presencial inseridos no sistema da 
Universidade Aberta do Brasil (UAB) buscando democratizar o acesso ao ensino superior. No 
município de Foz do Iguaçu, dentre os cursos ofertados, destaca-se o Curso Superior de Tecnologia em 
Gestão Pública (CSTGP) ministrado pelo Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), que tem por 
objetivo aprimorar os processos e ferramentas direcionadas à gestão pública, utilizando-se de 
tecnologias modernas, inserindo o aluno/profissional no contexto das novas demandas e competências 
exigidas pelos padrões de qualidade das organizações públicas.  

Objetivo 

 No Polo Universitário Darcy Ribeiro o referido curso já está em sua quinta edição, tendo em 
vista a grande demanda verificada na seleção via vestibular. Neste contexto, apresentam-se os dados 
referentes aos cinquenta alunos da primeira edição (2007-2009) demonstrando o impacto social que o 
referido curso provocou na vida acadêmica e profissional destes discentes. 

 Materiais e Métodos 

 Os dados apresentados foram coletados através de questionários e entrevistas aplicados aos 
alunos da turma citada em dois momentos distintos: no início e término do curso de graduação, 
verificando o impacto social da formação dos alunos, que atuam no serviço público. 

 

 

 



Início do Curso 

                                      
Figura 1. Levantamento da Faixa Etária dos Alunos.                                           Figura 2. Levantamento do Sexo dos Alunos. 
 
Término do Curso 

                                    
Figura 3. Levantamento da Faixa Etária dos Alunos.                                          Figura 4. Levantamento do Sexo dos Alunos. 
 
 

                                  
Figura 5. Alunos Concluintes, Desistentes e Reprovados.                                     Figura 6. Alunos Atuantes no Serviço Público

Considerações Finais 

 Diante dos resultados, conclui-se que o CSTGP não só contribuiu para a ascenção profissional, 
mas também para a apreensão de conceitos éticos, sociais e críticos, permitindo assim, que os alunos 
se tornassem cidadãos atuantes e conscientes de seus deveres para com sua vida pessoal, com a 
sociedade e com o seu país. Por fim, apresenta-se o depoimento de um aluno, que sintetiza as 
mudanças ocorridas no decorrer do curso de graduação: Em minha rotina de trabalho, tive o prazer de 
utilizar conceitos e conhecimentos repassados nas matérias de orçamento público, ética na gestão 
pública, estado e sociedade, materiais e logística e gestão do conhecimento. Esses foram temas que 
me confrontaram e graças ao curso estava preparado para aprender um pouco mais e lidar com 
determinadas situações [...]. 
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Resumo: O presente artigo relata a importância da modalidade EaD ofertada no Sistema 
Universidade Aberta do Brasil para a cidade de Foz do Iguaçu, configurando-se como uma 
importante política pública para o ensino superior, haja visto que existe uma grande 
demanda para os cursos de graduação e pós-graduação e pouca oferta para os mesmos. 

Palavras-chave: Universidade Aberta do Brasil Ensino a Distância, Políticas Públicas, 
Ensino Superior. 

Introdução 

 Educação é um direito que assiste a toda pessoa e garantida pela Constituição Federal, tendo 
como objetivo formar o indivíduo nos aspectos afetivos, físicos, cognitivos e profissionais, para que 
ele esteja preparado a enfrentar os desafios, sendo sujeito consciente de sua própria história. Aspectos 
históricos mostram que a Educação sempre apresentou um quadro instável. Falta de recursos 
financeiros, estrutura insuficiente, carência na formação dos recursos humanos e exclusão são fatos 
que marcam o sistema educacional. Nesse sentido, se faz necessário a implementação de políticas 
públicas de fortalecimento, qualificação e ampliação deste sistema. No ensino superior, os números 
mostram que aproximadamente 13% da população está inserida no contexto universitário, fato que 
requer a urgência de ação do Estado em favor da democratização neste processo. 

Objetivo 

A Universidade Aberta do Brasil (UAB) é um programa do Governo Federal que amplia a 
oferta de vagas, atuando preferencialmente, na formação de professores para o ensino básico, assim, o 
objetivo desse trabalho é discutir a importância dessa política pública no contexto da cidade de Foz do 
Iguaçu. 

Materiais e Métodos 

O município de Foz do Iguaçu está localizado na região Oeste do Estado do Paraná e faz divisa 
com o Paraguai e Argentina, é conhecido pelo encontro geográfico de três países e também por meio 
da Itaipu Binacional. De acordo com os dados informados pela prefeitura de Foz do Iguaçu, o 
município tem uma população de 256 mil habitantes, sendo 99% residentes em área urbana.  

 



 

 
                                                                                                            Figura 1: Perfil social do município de Foz do Iguaçu. 

 
A partir dos dados revelados no quadro acima é possível confrontar o quantitativo de 29.363 

jovens com idade entre 18 até 24 anos, com os 11.590 matriculados nas várias instituições: pública 
(UNIOESTE) e privadas (Anglo Americano, UDC, UNIAMÉRICA, UNIFOZ e CESUFOZ) de ensino 
superior. Fica evidente que quase dois terços dos alunos não encontram vagas disponíveis para 
ingresso, revelando a carência nesse nível de ensino. Em relação à renda familiar, o quadro 3 informa 
que 60% ganham até 3 salários mínimos, mostrando o baixo poder aquisitivo familiar e 
consequentemente a limitação financeira para custear o ensino universitário aos seus filhos que não 
conseguem vagas na Universidade Pública. Com relação ao número de professores vinculados ao 
ensino básico da rede pública de educação, o quadro 4 mostra o quantitativo de 3.586 docentes, 
reforçando desta forma a proposta da UAB no que se refere à formação continuada dos professores. 

Considerações Finais 

Confrontando os dados socioeconômicos do município relatados acima com os objetivos 
estabelecidos para pela DED/CAPES para o Sistema Universidade Aberta do Brasil é possível 
estabelecer que o Polo de Apoio Presencial de Foz do Iguaçu contribui para a ampliação da oferta de 
vagas no ensino superior e especificamente para a formação inicial e continuada dos professores da 
educação básica.  
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Resumo

 A contemporaneidade traz consigo a possibilidade de acesso às tecnologias de 
informação e comunicação (TIC) que, de certa forma, dinamizaram as práticas 
pedagógicas e ampliaram a oferta de programas de Educação a Distância (EaD). Neste 
contexto, há uma intrínseca necessidade da existência de profissionais cada vez mais 
capazes de criar possibilidades em um contexto dialógico, colaborador e interativo, para 
o qual Teixeira (2004) já havia mencionado a necessidade de se utilizar os recursos 
tecnológicos e meios audiovisuais existentes. 

Os acessos às mais recentes informações e as possibilidades variadas de 
navegação tornaram a rede um espaço de aprendizagens que denotam a necessidade de 
novas práticas e um redimensionamento do papel do educador. Este novo contexto 
sociotécnico caracteriza um complexo nível de informações e de interação entre 
pessoas. O compartilhamento de informações online, a produção colaborativa e a 
socialização do conhecimento diferenciam-se do modelo de outras mídias como o rádio 
e a televisão. Estas tecnologias permitem apoiar a aprendizagem construtivista na EaD, 
com utilização de ambientes virtuais. O uso destas ferramentas dialógicas na EaD 
passou a apoiar os processos de construção do conhecimento e privilegiam a 
aprendizagem e a interação com o ambiente social, favorecendo o que para Vygotsky 
(1991) constituem-se nas zonas de desenvolvimento proximal, entendidas como os 
espaços de interação entre o aprendiz e o tutor ou professor, com vistas a internalização 
de conceitos, altamente desejável ao aprendizado. O conhecimento de propostas 
estruturalistas e sociointeracionistas, como as de Piaget e Vygotsky, constitui-se como 
um forte embasamento para o uso de tecnologias educacionais, elaboração de planos de 
ensino e acompanhamento da aprendizagem principalmente em cursos à distância. 

As teorias apresentadas por Piaget e Vygotsky denotam um elevado grau de 
complexidade. Em muitos casos, suas epistemologias são indevidamente comparadas e 
propostas como antagônicas como resultado de uma interpretação artificial e 
equivocada. Piaget e Vygotsky nasceram no mesmo ano (1896) e ainda que Vygotsky 
tenha citado os estudos de Piaget em sua obra, Piaget só teve contato com a obra de 
Vygotsky após sua morte. Ainda que fossem contemporâneos, eles não tiveram a 
oportunidade de debater ideias e dialogar sobre suas propostas teóricas. Castorina 



  

(2006, p. 43), defende uma compatibilidade entre as teorias, no sentido de que nenhuma 
delas implica na aceitação ou rejeição da outra. 

Piaget aborda os processos de desenvolvimento e aprendizagem segundo os 
construtos: organização, adaptação (assimilação e acomodação), esquema e experiência 
(física e lógico matemática). Para ele a aprendizagem e o desenvolvimento são 
consequências da formação contínua de esquemas, produzidos pela adaptação 
(assimilação e acomodação) e pela organização, mediante a abstração reflexiva ou 
empírica. O processo de equilibração desses esquemas foi denominado por Piaget, de 
equilibração majorante (Coutinho & Moreira, 2001). 

Para Vygotsky (1991), as funções mentais são socializadas e reconstituídas por 
meio da comunicação, do inter-relacionamento. Entretanto é preciso considerar que a 
qualidade, o limite e as possibilidades de desenvolvimento mental dependem do lugar 
que o indivíduo ocupa no quadro social, conferindo possibilidades diferenciadas de 
desenvolvimento. Desta forma, na escola é sumariamente importante conhecer os 
processos dialógicos da relação professor-aluno, para favorecer o processo de 
elaboração de aprendizados que se consolidem na apropriação dos conteúdos escolares.  

Utilizar os referenciais “Piagetiano” e “Vygotskyano” para problematizar 
questões pedagógicas em EaD possibilita correlações no que se aplica 
“presencialmente” no que tange o entendimento dos problemas a serem resolvidos e que 
podem ser aplicados nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA). Piaget permite a 
compreensão dos processos de adaptação e equilibração por meio da assimilação e 
acomodação, aplicáveis na EaD para teorizar a relação sujeito-objeto sem o componente 
físico da interação sujeito-sujeito (com diminuição dos encontros presenciais). Vygotsky 
permite avaliar a necessidade, ou não, de encontros presenciais e a importância da 
interação professor-tutor-aluno no contexto de uma aprendizagem dialógica, o que 
caracteriza a abordagem sócio interacionista na EaD.  

A utilização de estratégias pedagógicas para disciplinas em cursos à distância 
pode contribuir para suprir as necessidades do aluno e alterar significativamente sua 
forma de pensar, agir e reconstruir suas estruturas mentais. 
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Abstract. The aim of this paper is to discuss the implications of the use of  
video in teaching and learning of mathematical concepts in the subject 
Operational Research. The study has been happening at Univates since the 
second semester of 2010. Students of Administration, two Professors and 
technicians are part of this research. The theoretical basis lies on Ausubel’s 
(1968, 2003) significant apprenticeship and the concepts of learning objects, 
Wiley (2000). As a result we obtained evidence of a positive assessment in 
relation to the organization and planning of the environment, as well as 
materials, especially videos, conceived and understood as learning objects. 

Resumo. Este relato de experiência tem como objetivo discutir as implicações 
do uso de vídeos no processo de ensino e de aprendizagem de alguns conceitos 
matemáticos na disciplina Pesquisa Operacional. O estudo está ocorrendo na 
Univates desde o segundo semestre de 2010. Fazem parte desta pesquisa 
alunos do curso de Administração, duas professoras e a equipe técnica. A 
base teórica sustenta-se na teoria da aprendizagem significativa de Ausubel 
(1968, 2003) e nos conceitos de objetos de aprendizagem, de Wiley (2000). 
Como resultado obteve-se indícios de avaliação positiva em relação à 
organização e ao planejamento do ambiente, bem como dos materiais, em 
especial os vídeos, concebidos e entendidos como objetos de aprendizagem. 

1. Introdução 

Um dos primeiros desafios quando se fala em Educação a Distância, tanto para o 
educador quanto para a instituição e a equipe multidisciplinar de apoio, consiste no 
planejamento das aulas de forma a contemplar a complexidade de cada área do 
conhecimento.  

Essa realidade também se observa no Centro Universitário UNIVATES. Aqui as 
discussões sobre EaD iniciaram de forma tímida, por volta do ano de 1999. Em 2002, a 
instituição passou a incentivar o uso de ambiente virtual de aprendizagem como apoio 
ao ensino presencial. Já a oferta de algumas disciplinas com parte da carga horária a 
distância iniciou em 2004, e, em 2009, o curso de Administração aprovou a oferta 



 

 

 

progressiva de disciplinas nessa modalidade. Dentre elas, Pesquisa Operacional - objeto 
de análise deste trabalho. 

No Centro Universitário UNIVATES, a referida disciplina é oferecida no sexto 
semestre, quando os alunos têm, em média, 70%1 dos créditos já concluídos. A ementa 
está embasada na modelagem e resolução de situações-problema empresariais com o 
auxílio de softwares como graphmatica, projeto Gauss e LINDO2.  

Após ter sido aprovada a oferta da disciplina pelo colegiado do curso de 
Administração na modalidade EaD, iniciou-se o seu processo de planejamento. Num 
primeiro momento houve a preocupação em discutir as concepções teóricas que 
permeiam o processo de aprendizagem mediado por tecnologia, garantindo a 
manutenção da qualidade educacional, a proposta didático-metodológica e os recursos a 
serem utilizados. Ao longo deste relato pretende-se, além de apresentar esta experiência, 
destacar o processo de elaboração de videoaulas e sua relevância para o processo de 
aprendizagem no âmbito desta disciplina. 

2. Concepções e planejamento do ambiente de aprendizagem 

Neste item são abordadas as concepções para o planejamento dos materiais e do 
ambiente de aprendizagem, bem como da disciplina e a descrição do processo de 
gravação dos vídeos. 

 

2.1 Concepções teóricas para o planejamento de materiais no ambiente virtual 

O planejamento da disciplina Pesquisa Operacional EaD e dos recursos que são 
utilizados seguem conceitos da Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel 
(1968, 2003). De acordo com esse autor, “a aprendizagem significativa envolve uma 
interação seletiva entre o novo material de aprendizagem e as ideias preexistentes na 
estrutura cognitiva” (Ausubel, 2003, p. 3), ocorrendo uma ancoragem – termo que 
sugere a ligação de ideias preexistentes com as novas ao longo do tempo. E, caso os 
conhecimentos prévios não estejam disponíveis para ancorar novas ideias, Ausubel 
(2003) propõe o uso de organizadores avançados.  

Um organizador avançado é um mecanismo pedagógico que ajuda a 
implementar esses princípios, estabelecendo uma ligação entre aquilo que o aprendiz já 
sabe e aquilo que precisa saber, caso necessite apreender novos materiais de forma mais 
ativa e expedita.  

Levando em consideração o papel que os organizadores avançados 
desempenham no auxílio à aprendizagem significativa, surgiu a ideia da produção de 
                                                 
1 Dados obtidos da tese de Rehfeldt [3]. 
2 Linear, Interactive and Discrete Optimizer. 



 

 

 

vídeos. O objetivo é facilitar a compreensão do processo de modelagem matemática de 
situações-problema empresariais. Ademais, um vídeo também pode ser entendido como 
um objeto de aprendizagem, e segundo Wiley (2000, p. 1), caracteriza-se como 
“qualquer recurso digital que pode ser reutilizado como apoio à aprendizagem”. 

Em discussões oriundas de fóruns de formação continuada, professores da 
Instituição supracitada mencionaram acreditar que utilizar mídias digitais no contexto de 
sala de aula é, sem dúvida, diferente de dispor apenas de recursos textuais. Nesse 
sentido, objetos de aprendizagem facilitariam a representação de situações cotidianas e a 
respectiva análise, aproximando mais a teoria dos problemas do dia a dia. O uso desses 
recursos, ao ampliar as possibilidades de representar o conhecimento, favorecem o 
desenvolvimento de múltiplas estratégias educacionais, visando ao estabelecimento de 
propostas pedagógicas que venham ao encontro das necessidades e expectativas dos 
alunos.  

 

2.2 Ambiente de aprendizagem e a disciplina: enfrentando o desafio do 
planejamento  

O ambiente virtual de aprendizagem UnivatesVirtual, utilizado no Centro Universitário 
UNIVATES por professores e alunos, foi estruturado a partir de adequações do moodle 
às necessidades da instituição. Apresenta recursos para disponibilização de materiais em 
diversos formatos, encaminhamento, recebimento e avaliação de tarefas e questionários, 
portfólio individual e de grupo, e ferramentas de interação, possibilitando a 
comunicação todos para todos. Dentro do último bloco, o ambiente dispõe de correio 
eletrônico, sala de bate-papo (chat), fórum de discussões, comunicador instantâneo e 
openmeetings (recurso para videoconferências) - que será descrito com mais detalhes no 
tópico a seguir.  

Reflexões nos levam a acreditar que para que a aprendizagem significativa 
ocorra, não bastam recursos técnicos adequados. É importante uma proposta pedagógica 
que fundamente a prática docente, o que incide na forma como esses recursos são 
utilizados na viabilização de situações de aprendizagem significativa.  

Por isso, tão logo foi aprovada a oferta da disciplina de Pesquisa Operacional a 
distância, iniciou-se o seu processo de planejamento. O conteúdo proposto na referida 
disciplina foi organizado em dezoito unidades. Cada aula corresponde ao período de 
uma semana, sendo uma delas dedicada ao que a instituição intitulou de trabalho 
discente efetivo3. Ao longo da disciplina, ocorrem cinco momentos presenciais, sendo 
eles, dois primeiros encontros, e três avaliações.  

Em cada uma das unidades a distância é oportunizado um momento de chat, na 
data prevista pelo calendário acadêmico, fórum de discussões, o material de estudo 
                                                 
3  O trabalho discente efetivo corresponde a um trabalho desenvolvido em cada disciplina, computando 

quatro horas de estudo. É realizado ao longo do semestre, sob a orientação dos professores. 



 

 

 

referente ao conteúdo e exercícios ou atividades referentes a este. Cabe destacar que a 
interação é considerada fundamental na disciplina, tanto no que se refere à comunicação 
aluno-professor quanto entre o grupo de estudantes.  

Ao longo do planejamento, foi constatada, pela equipe multidisciplinar, a 
necessidade de incluir um recurso que permitisse a demonstração de alguns conteúdos 
práticos introdutórios, portanto necessários para estabelecer relações entre aquilo que os 
alunos já sabiam e o que deveriam saber, e também o uso correto dos softwares que 
possibilitam a resolução dos problemas matemáticos propostos, como, por exemplo, o 
LINDO. Optou-se pelo desenvolvimento de videoaulas no máximo de 10 minutos. Sua 
narrativa é gravada pelo professor da disciplina, buscando uma aproximação afetiva 
entre docente e discentes.  

 O processo de elaboração e geração dos vídeos utilizando a ferramenta 
openmeetings está descrito em detalhes no item a seguir.  

 

2.3 O processo de gravação dos vídeos 

Como abordado anteriormente, em resposta ao desafio de produzir os materiais para a 
disciplina Pesquisa Operacional, emerge a decisão de desenvolver vídeos no estilo 
tutoriais passo a passo de alguns conteúdos da disciplina. Surge, então, a necessidade de 
definir os recursos necessários para a produção desses materiais, tendo em vista os 
objetivos a serem alcançados. A escolha do recurso precisava levar em consideração a 
necessidade de gravar e sincronizar o áudio da explicação do conteúdo com a 
demonstração. O grupo resolveu testar o openmeetings como recurso para a geração 
desses materiais. 

Openmeetings é um software desenvolvido para apoiar a realização de 
videoconferências pela internet. Para tanto, permite a criação de múltiplas salas, cada 
qual disponibilizando recursos de áudio e vídeo, quadro interativo e de apresentação de 
documentos, compartilhamento de tela e chat. De acordo com a configuração, todos os 
participantes podem interagir livremente ou a sessão requer a existência de um ou mais 
moderadores que coordenam as atividades liberando permissões diferenciadas para cada 
integrante. No segundo caso, os moderadores detêm a responsabilidade de atribuir 
diferentes permissões: apenas assistir à conferência, interagir no quadro interativo, 
interagir por meio de áudio ou de áudio e vídeo. O sistema possibilita também gravar as 
sessões realizadas.  

Sendo desenvolvido como software livre e de distribuição gratuita, as 
instituições podem realizar as adequações que julgarem necessárias. Além disso, já 
existe uma integração para o moodle, ambiente virtual de aprendizagem utilizado pelo 
Centro Universitário UNIVATES. Tendo em vista a praticidade e a facilidade de 
manuseio do recurso, seu uso foi adequado para a geração das videoaulas dessa 
disciplina. 



 

 

 

O conteúdo foi organizado em blocos curtos, para que os vídeos não ocupem 
mais que 10 minutos. A professora, em conjunto com a monitora da disciplina, 
desenvolve o conteúdo como se fosse uma videoconferência. Na medida em que a 
docente apresenta o conteúdo, a auxiliar realiza as orientações em seu computador. A 
tela deste é capturada e transmitida, sendo a sessão gravada. Os conteúdos escolhidos 
para os vídeos são aqueles que, no entender da professora, necessitam também de 
recursos visuais para serem mais bem compreendidos. Um exemplo disso é como cortar 
chapas menores a partir de uma chapa maior e observar as possíveis perdas. Também os 
tutoriais dos softwares graphmatica, Projeto Gauss e LINDO foram transformados em 
vídeos. Estes encontram-se apenas no ambiente virtual da disciplina e não estão 
disponíveis para acesso público.  

O software Openmeetings, contudo, não permite a edição dos materiais. Por isso, 
ela é realizada com o apoio do software Movie Maker ou de outro editor de vídeos 
quando necessário. Em seguida, os vídeos são disponibilizados no ambiente virtual, na 
unidade correspondente, sempre com uma semana de antecedência da data referência 
para o estudo do conteúdo focado.  

Essa metodologia desenvolvida para a disciplina Pesquisa Operacional ocorreu 
durante o segundo semestre de 2010 e continua em 2012. Alguns de seus resultados 
constam no item a seguir.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Um dos questionamentos constantes no ensino a distância e também expresso pelos 
alunos que cursam a disciplina Pesquisa Operacional é se realmente ocorreu a 
aprendizagem. Como já mencionado anteriormente, o pressuposto teórico utilizado no 
planejamento dessa disciplina está embasado em Ausubel (2003). De acordo com esse 
autor, as condições básicas para que ocorra a aprendizagem são: ter conhecimentos 
prévios na área em estudo; usar materiais potencialmente significativos; estar o aluno 
predisposto a aprender; e estabelecer relações entre os conhecimentos prévios e as novas 
informações recebidas.  

Nas palavras de Ausubel (2003, p. 72), 

 […] a aprendizagem significativa exige que os aprendizes manifestem um 
mecanismo de aprendizagem significativa (ou seja, uma disposição para 
relacionarem o novo material a ser apreendido, de forma não arbitrária e não 
literal, à própria estrutura de conhecimentos) e que o material que apreendem 
seja potencialmente significativo para os mesmos, nomeadamente relacional 
com as estruturas de conhecimento particulares, numa base não arbitrária e 
não literal.  

Tendo como pressupostos as condições de ocorrência da aprendizagem 
significativa, em especial vislumbrar se os materiais produzidos de fato eram 
potencialmente significativos, optou-se por realizar com os alunos um questionário 
antes que estes realizassem a prova. A primeira questão versou sobre a qualidade dos 



 

 

 

materiais utilizados. Todos os alunos de uma forma ou outra teceram comentários 
positivos com relação aos materiais. Em especial com relação aos vídeos observaram: 
“Muito bons os vídeos textos e as propostas [referindo-se aos exercícios]” (Aluno 11). 
“Os recursos utilizados são muito bons; vídeos bem explicativos e claros e as atividades 
propostas são boas [...]” (Aluno 9). O Aluno 4 também ressaltou a organização dos 
materiais e teceu o seguinte comentário: “Os recursos disponibilizados são 
indispensáveis para o funcionamento da aula. Pela organização do ambiente virtual e 
clareza nos vídeos e textos, facilita o entendimento do aluno.” Para o Aluno 23, “Os 
vídeos são muito bons, bem explicativos. As propostas de atividade, também gostei, 
pois incentivam a fazê-los por valer presença e é sempre bom fazer os exercícios 
durante a aula [...]”. Os alunos ainda enfatizam que a organização dos exercícios 
mostrada nos vídeos é de suma importância para que compreendam os novos conteúdos. 
Na sequência, o Aluno 23 ainda comenta: “Todos bem claros e explicados [referindo-se 
aos materiais disponibilizados], é colocado sempre passo a passo nos exercícios, 
tornando assim bem mais fáceis, caso tenhamos dúvidas”.  

Outro aspecto que a professora julgou relevante perguntar no referido 
questionário foram os aspectos positivos e a melhorar na disciplina. Especificamente a 
pergunta foi: “Citar o que mais agradou na disciplina até o momento.” O intuito foi 
verificar, entre outros aspectos, quais as percepções que os alunos tinham acerca dos 
vídeos. E nesse livre posicionamento, como também aponta a literatura, os alunos 
citaram a autonomia e a flexibilidade na realização das atividades propostas, bem como 
a redução no tempo de deslocamento até a Instituição. Também relacionaram a 
importância do chat e dos vídeos como apontam as falas a seguir: “O chat é a melhor 
ferramenta disponível para os alunos, pois assim podemos nos ajudar virtualmente”. “Os 
vídeos também são de fundamental importância” (Aluno 4). “Dos vídeos muito bem 
elaborados e explicativos” (Aluno 9). “Gostei do chat, da forma de apresentação dos 
vídeos” (Aluno 11).  

Outras questões ainda versaram acerca de necessidades não contempladas na 
disciplina. Uma pergunta foi: “Ao longo dos encontros, você sentiu falta de quê?” O 
intuito mais uma vez foi perceber o que seria possível ainda inserir nos vídeos. O 
aspecto mais relevante citado foi a falta de contato físico, de sentir a professora ao lado 
e os contatos com os colegas, como apontam as colocações de alguns alunos: “Sinto 
falta de aula presencial, de ter um professor ao lado quando a coisa ‘empaca’. Até 
mesmo para ter um estímulo maior no desenvolvimento das atividades” (Aluno 4). 
“Sinto falta da presença física da professora” (Aluno 22). Eu não tinha nem a imagem 
nem o som da professora na tela” (Aluno 6). Embora todos os vídeos tenham som, a 
falta da imagem da professora foi percebida. Neste sentido, a equipe multidisciplinar, 
juntamente com os professores, tem discutido formas de minimizar esta lacuna. Uma 
das estratégias, bem simples, é inserir uma pequena imagem da professora enquanto o 
conteúdo é explicado.  

Ainda com relação aos vídeos e aspectos gerais da disciplina, alguns alunos 
escreveram após a prova depoimentos como estes:  



 

 

 

Quando me inscrevi na disciplina de Pesquisa Operacional, não tinha noção 
de qual assunto seria abordado. Após a primeira aula presencial, tive a 
impressão de que seria muito fácil esta disciplina. Porém, após as duas 
primeiras aulas EaD, percebi que eu estava errada, e passei a ter outra 
percepção da cadeira. Tive muita dificuldade em resolver as questões, mas 
falhei em dois sentidos. Eu deixei para resolver as questões na última hora, 
sem a ajuda do chat, não podendo tirar as minhas dúvidas com a professora, e 
a segunda falha foi que eu fui resistente aos vídeos, achava que eu era 
autossuficiente, não precisava deles e por preguiça de carregar o link. 
Algumas dúvidas que eu acabei enviando por e-mail para a professora 
poderiam ser resolvidas pelo vídeo. Mas, a partir da terceira aula EaD, eu 
sempre utilizei os vídeos e eles me auxiliam bastante na resolução dos 
problemas com dúvidas pequenas que muitas vezes são operacionais 
[grifos das autoras] (Aluno 2). 

No depoimento do Aluno 2 anteriormente descrito percebe-se a resistência 
inicial aos vídeos, bem como o reconhecimento da importância deles a partir da terceira 
aula. Os mesmos benefícios e outros foram citados pelo Aluno 20:  

Os vídeos disponibilizados no ambiente virtual nos auxiliam muito, pois 
precisamos ver e escutar o que devemos fazer naquele determinado problema, 
para assim conseguir fazer os exercícios. Os vídeos são bem explicativos e 
numa velocidade bem tranquila, para que possamos acompanhar tudo. Eles 
estão me auxiliando muito [...], sem eles com certeza eu teria muitas 
dificuldades [...]. E mais um grande benefício é que podemos assistir quantas 
vezes quisermos. Caso surja alguma dúvida, olhamos novamente. 

Por fim, o Aluno 7 comenta: 

Eu acho os vídeos muito importantes para um melhor entendimento do 
assunto [...]. Eles reforçam muito bem os exemplos que temos antes de 
realizar as questões. Uma questão que pode ser utilizada e aprimorada são as 
explicações e exemplos em voz que ajudam muito,  pois é uma ferramenta 
muito boa para a explicação mais detalhada [...]. Há assuntos que podem ser 
mais explorados e utilizados via aula a distância e através de vídeos, 
conforme o conteúdo e os assuntos abordados na disciplina pode ser 
encontrado mais dificuldades na exposição dos materiais, mas os vídeos 
sempre trazem uma melhor explicação, e são de grande utilidade, além da 
exposição dos materiais, juntamente com a voz ainda e alguns efeitos de 
destaque nos pontos principais e detalhes importantes do material, facilita 
bastante o aprendizado e entendimento do conteúdo. Os vídeos da nossa aula 
estão muito bons, nos ajudam muito em nossas dúvidas. Sempre existem 
aspectos a serem melhorados, os assuntos e pontos importantes devem ser 
bem explicados e claros, para que solucionem as dúvidas e façam com que o 
conteúdo seja melhor entendido e fixado por todos.  

Na fala do Aluno 7 é possível destacar a sua percepção acerca dos vídeos 
reforçando potencialidades como a realização de efeitos de destaque que são produzidos 
nos vídeos com o auxílio da monitora, as próprias explicações por meio das narrações e 
a possibilidade de serem utilizados como reforço, uma vez que podem ser ouvidos e 
vistos repetidas vezes.  

 



 

 

 

4. CONCLUSÕES 

A disciplina Pesquisa Operacional na modalidade EaD continua em andamento em nova 
turma, mas já promoveu profundas reflexões na equipe multidisciplinar. Preparar aulas 
nessa modalidade requer planejamento, preparação e geração de materiais alicerçados 
em pressupostos teóricos, constituindo-se em um grande desafio e em uma oportunidade 
para a pesquisa da própria prática pedagógica.  

A equipe multidisciplinar também se constituiu de forma mais sólida, pois 
compreende melhor, e cada vez mais, a necessidade de ter outros profissionais e 
especialistas no grupo. Ademais, professores de áreas específicas têm algumas 
limitações em operar com o ensino mediado por tecnologias, uma vez que até pouco 
tempo eram necessárias apenas habilidades pedagógicas e conhecimentos específicos da 
área de atuação.  

Com relação aos vídeos, entende-se que são fundamentais e, com seus conteúdos 
implícitos, constituem-se como objetos de aprendizagem capazes de se tornar 
organizadores avançados, haja vista poderem servir de ponte entre os conhecimentos 
que os alunos já têm e aqueles que deveriam ter. Além disso, exercem papel 
fundamental no processo de aprendizagem da Pesquisa Operacional, como mostraram 
os depoimentos de alunos anteriormente citados. A partir do segundo semestre de 2011 
passou-se a gravar os vídeos no software chamado Camtasia Studio – software 
profissional que possibilita a gravação e edição de vídeos, tendo incluso entre seus 
recursos a captura de telas.  

Como desafio e seguimento dos estudos da equipe multidisciplinar, pretende-se 
desenvolver novos vídeos possibilitando a inserção da imagem do professor – 
reivindicada pelos alunos – e, posteriormente, com a linguagem de sinais (libras) e/ou 
legendas para apoio a alunos com deficiência auditiva.  

Novos estudos e avaliações serão realizados ao final de cada semestre para verificar a 
percepção ao término da disciplina, em especial com relação aos vídeos.  
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Abstract. The present study aims at sharing with the academia some 
reflections derived from the experience in a course at the distance learning 
education Program at UFSC in which the authors worked as Professor and 
Tutors. Such reflections have arisen from students’ requests in relation to 
pedagogical practices used in the course, as presented in a questionnaire that 
had been applied for them as a means to evaluate the course in general. Their 
answers provide support and linguistic evidence so as to discuss the need 
students have to develop more autonomy in order to improve their learning 
processes. 

Resumo. O presente trabalho objetiva compartilhar com a comunidade 
acadêmica reflexões oriundas da ministração de uma disciplina na 
modalidade a distância (semipresencial) da UFSC, em que as autoras 
desempenham as funções de Professora e Tutoras a Distância. As reflexões 
provêm das demandas dos alunos quanto às práticas pedagógicas da 
disciplina verificadas a partir da avaliação de questionário aplicado a eles 
acerca da disciplina de modo geral. As respostas ao questionário oferecem 
subsídios e evidências linguísticas para a discussão do tema proposto, que 
focaliza a necessidade de maior autonomia desses participantes.  

Introdução 
A educação a distância é uma realidade brasileira desde 1904. No seu primeiro ciclo, 
que durou quase meio século, houve a predominância dos cursos por correspondência. 
Depois, na década de 60, surge o segundo ciclo com a Tele-educação; o terceiro ciclo 
desponta na década de 90, com surgimento do computador e internet [Formiga 2011]. 
Nesse período, há um esforço em modificar as práticas pedagógicas no sentido de evitar 
a reprodução do modelo de educação presencial na modalidade a distância, uma vez que 
cada uma dessas modalidades possui suas especificidades e exigem abordagens 
distintas.  

Além disso, no terceiro ciclo, com a introdução da tecnologia atual 
(computadores e internet), uma abordagem ainda mais diferenciada à educação a 
distância (EaD) faz-se necessária, haja vista que a comunicação entre aluno e 
professor/tutor passa a ser feita de maneira mais eficiente com a introdução da 
comunicação síncrona e assíncrona. Essa interação ou, nas palavras de Maciel (2006), 
essa comunicação multidirecional “permite interações individuais e coletivas entre 
todos envolvidos no projeto educacional” (p. 6). Sem o advento da internet, quando a 



EaD era mediada por correio, rádio e televisão, o aluno, apesar de possuir autonomia no 
sentido de comprometer-se, dedicando tempo e cumprindo prazos, tinha uma função 
ainda relativamente passiva em relação a sua educação na medida em que respondia 
apenas àquilo que lhe era proposto sem possibilidade de propor questionamentos ou 
debates. O professor, por sua vez, oferecia ao aluno tudo o que julgava necessário para 
seu aprendizado, na tentativa de antecipar sua possível demanda. 

O ambiente virtual de ensino e aprendizagem foi concebido como “um espaço 
intermediário de mediação entre um sujeito portador de uma intenção e um ambiente 
dinâmico, sendo que o objeto dessa interação sujeito/ambiente é a construção do 
conhecimento” [Charlier 2002, in Maciel 2006, p. 7]. A introdução de interação na 
relação aluno-professor/tutor, juntamente com o uso do ambiente virtual, possibilitou 
uma mudança de foco: o professor passa a assumir uma função de mediador de 
conhecimento, deixando de ser o gerador da demanda. O intuito dessa mudança de foco 
é compartilhar tal função geradora com o aluno, atribuindo-lhe maior autonomia e 
responsabilidade pelo seu próprio processo de aprendizado. Todavia, sabemos que essa 
mudança não é tarefa fácil nem para os educadores, que tradicionalmente são 
concebidos como única fonte de conhecimento, nem para os alunos, que sempre 
receberam os conteúdos de forma digerida. Em nossa experiência, percebemos, por 
parte do alunado, certa resistência nessa mudança de paradigma na medida em que 
demanda maior grau de autonomia. 

Abordar essa questão – autonomia – é o objetivo que move este relato. 
Tencionamos compartilhar algumas reflexões erigidas ao longo da ministração da 
disciplina Introdução aos Estudos da Linguagem, oferecida na primeira fase no curso de 
Licenciatura em Letras – Inglês e Literatura Correspondente, modalidade a distância 
(semipresencial) da UFSC, no segundo semestre de 2009. Nesse contexto, 
desempenhamos as funções de Professora (Adriana) e Tutoras a Distância, chamadas 
também de Tutoras UFSC, (Kátia e Bruna), atendendo a aproximadamente 250 alunos 
distribuídos em cinco polos (Araranguá, Concórdia, Chapecó, São José e Itajaí).  

Contextualização 
Nessa disciplina procuramos utilizar o ambiente virtual de modo a “ampliar as 
perspectivas de democratização do saber” e “contribuir para o desenvolvimento de um 
novo modo de socialização”, preconizados por Maciel (2006, p. 11). Segundo a autora, 
para que isso aconteça, o ambiente virtual de ensino e aprendizagem necessita 
disponibilizar:  

 

os conteúdos da aprendizagem em diferentes abordagens teóricas e disciplinares, roteiros de 
entrada e percursos múltiplos para a consecução da aprendizagem, atividades de aprendizagem 
em diferentes níveis de complexidade, propostas de pesquisa, roteiros para auto-avaliação e 
avaliação da aprendizagem. As novas modalidades comunicacionais têm, também, como 
substrato, a potencialidade de interagir com a diferença e a diversidade. Se utilizadas com esse 
propósito, poderão contribuir na ruptura gradual com o modelo da homogeneização e 
hierarquização que tanto tem empobrecido a vida escolar/humana [Maciel 2006, p. 11]. 

 

Considerando o exposto, disponibilizamos aos alunos os seguintes materiais e 
recursos: livro didático impresso e em forma eletrônica, sugestões para leituras 
adicionais, chats semanais, fóruns de discussão, uma videoconferência, uma vídeoaula, 



uma aula presencial, acesso à professora via fórum e mensagem, tutoria online com as 
tutoras à distância via chats, fóruns e mensagens, um encontro semanal presencial no 
polo com o tutor do polo. Além disso, desenvolvemos duas atividades para cada 
unidade do livro didático (uma de participação obrigatória e uma optativa). Tais 
atividades eram desenvolvidas, na sua maioria, no ambiente virtual e eram de cunho 
teórico (visando facilitar a compreensão e organização dos conteúdos) e prático 
(objetivando uma relação entre a teoria e a prática). Todas tinham por fim oferecer 
oportunidades de construção de sentidos de modo a facultar maior autonomia aos 
alunos. As atividades obrigatórias eram retornadas aos alunos com feedback individual 
proporcionado pelas tutoras à distância, a partir de critérios de avaliação previamente 
discutidos e divulgados. Essas atividades obrigatórias, a participação nas atividades no 
polo e uma prova escrita presencial constituíram os instrumentos utilizados para a 
avaliação dos alunos na disciplina. 

As reflexões ora apresentadas provêm da leitura de um questionário de avaliação 
da disciplina respondido pelos alunos ao final do semestre em que a disciplina foi 
ofertada. Tal questionário versava sobre suas percepções em relação a vários itens da 
disciplina: atividades, ambiente virtual de ensino-aprendizagem e uso de suas 
ferramentas, professora, tutoras (tanto as a distância quanto as que estavam nos polos), 
os feedbacks das tutoras a distância, a aula presencial, a vídeoaula, a videoconferência. 
Essa avaliação era feita com base na Figura 1, na qual são disponibilizados “rostinhos” 
que representam o grau de satisfação do aluno.  

 

  

 
Figura 1. Representação dos rostinhos 

 

Adicionalmente, havia uma questão aberta em que os alunos deveriam abordar 
aspectos negativos e/ou positivos que merecessem destaque, qual seja: “Sinta-se à 
vontade para escrever sobre pontos negativos e/ou positivos sobre a disciplina de modo 
geral. E, também, sinta-se à vontade para oferecer sugestões!”. Especificamente, são 
estes os itens que oferecem subsídios e evidências linguísticas para a discussão do tema 
– autonomia – a que se propõem as autoras.  

Importa ressaltar que o preenchimento do questionário era voluntário. Ainda 
assim, cerca de 50% dos alunos optaram por completá-lo. Além disso, informamos que 
a participação seria anônima e os dados poderiam ser usados para fins de análise e 
pesquisa. Dessa forma, os nomes empregados nos excertos são fictícios.  

A partir dos dados observados com relação à autonomia – por autonomia, 
entendemos a “capacidade de se autogovernar” [Houaiss 2001, p.351] – dos alunos, 
percebemos a manifestação da necessidade de mais aulas presenciais ou vídeoaulas, 
apontando a dificuldade de uma aprendizagem mais autônoma com o texto escrito.  

Entendemos que essa lacuna na autonomia dos alunos esteja diretamente ligada 
a concepções estereotípicas incorporadas por estudantes quanto ao seu papel social no 
processo de ensino-aprendizagem, a despeito de conteúdos teórico-metodológicos 
conflitantes com tal estereotipia.  



Necessidade de maior autonomia dos alunos 
A autonomia é temática constante nas discussões relativas à educação a distância. Trata-
se de uma característica de total relevância para o sucesso da aprendizagem – em 
especial nessa modalidade, mas que ainda não está consolidada. Entendemos que essa 
dificuldade de consolidação decorre do estereótipo de ‘aluno’ que temos cristalizado em 
nossa memória, que, por sua vez, advém das práticas sociais de que fazemos parte em 
nossas vivências, experiências e interações. Tal estereótipo, modelado a partir de uma 
concepção tradicional de ensino, parece enfatizar o papel do professor e relativizar o 
papel do aluno. É, assim, com uma postura relativamente passiva que os alunos 
participantes da disciplina que avaliamos se apresentam.  

Não queremos denegar o caminho percorrido por esses alunos quanto à 
autonomia que já conseguiram desenvolver haja vista fazerem parte de um curso a 
distância. Em sua maioria, os alunos mostram-se responsáveis, motivados e capazes de 
administrar seu tempo de modo a cumprir seus compromissos acadêmicos.  

Entretanto, a despeito dessa independência, os alunos não parecem evidenciar 
emancipação na medida em que demonstram precisar do professor tanto para ações 
absolutamente operacionais, tal como organizar a turma em grupos de trabalho, quanto 
para atividades essenciais para o sucesso da sua aprendizagem, como a de compreender 
os conteúdos da disciplina a partir da leitura do material didático, conforme os excertos 
a seguir ilustram.  

 

Ana - Acredito que se houvessem vídeos-aula com os professores titulares ao invés de 
videoconferências os conteúdos abordados bem como o tempo gasto presencialmente para 
assistir as videoconferências seriam melhores aproveitados. Imagine uma aula presencial 
ministrada pelo professor titular sobre determinado tópico disponível para todos os pólos no 
moodle independente de disponibilidade de horário ou disponibilidade de sala ou ainda de 
equipamento... seria isto uma utopia? Quando falo em vídeo-aula me refiro exatamente aqueles 
velhos e bons vídeos semelhantes ao Telecurso da Fundação Roberto Marinho, isso mesmo, 
semelhante ao Telecurso veiculados pela rede Globo. Ao assistir a aula presencial da Professora 
Adriana fiquei imaginando isso, e quem sabe isso um dia vire realidade. 

Bia - Sugestão: Apesar de ser difícil pela distância, uma aula presencial com nosso professor a 
mais por disciplina seria muito bom. 

Carlos - ...Também não temos videoaulas. 

Denise - Ao início de cada capítulo, uma videoaula. E, ao final do capítulo, alguma atividade 
tira-dúvidas presencialmente, com data marcada com a tutora pólo ou videoconferência com a 
tutora UFSC (sem presença obrigatória no pólo, mas com participações por outros meios). 

Eduardo - Gostaria apenas de ter tido a aula presencial no começo da disciplina, são tantas 
dúvidas que temos no início que só o contato pela internet não ajuda, e naquele momento [do 
encontro presencial] tudo foi esclarecido de forma tão fácil! 

Fernanda - Na minha opinião é preocupante o fato de a disciplina de Estudos da Linguagem 
(assim como todas as outras do curso) não apresentar video-aulas. Realmente fica complicado 
assimilar tudo o que o professor gostaria de passar em uma aula presencial e uma video aula (o 
conteúdo de um semestre inteiro passado no curso presencial). Gostei muito da aula presencial 
da professora, por isso percebo (com imensa insatisfação) o quanto nós alunos estamos perdendo 
pelo fato da professora não ter gravado o conteúdo todo em video aulas. 

 



Os excertos apresentados evidenciam a necessidade do aluno de aulas 
presenciais ou vídeoaulas para a compreensão dos conteúdos da disciplina. Essa falta de 
autonomia, no entanto, é bastante pontual e localizada, e nos parece resultar da 
estereotipia de que falamos anteriormente, a qual remete à limitação que o ensino 
tradicional e paternalista historicamente promoveu na grande maioria do alunado.  

Habituado a conceber o professor como a única fonte do saber, e, por via de 
consequência, a assumir uma atitude passiva, apática e submissa, o aluno não foi 
formalmente capacitado a exercitar suas funções mentais superiores [Vygotsky 1998], 
tais como o raciocínio ou a capacidade de inferência e de construção de sentidos de 
forma independente e autônoma.  

Paralelamente a isso, soma-se a suposta falta de proficiência em leitura que esse 
aluno apresenta e/ou a falta de conhecimento prévio na área de estudo. No que respeita a 
falta de proficiência em leitura, supomos que esta seja decorrente do sistema de ensino 
hierárquico ao qual o aluno foi submetido ao longo de seu processo educativo, em que o 
professor se apresenta como o provedor do conhecimento, minimizando o papel da 
leitura na formação discente, na medida em que isenta o aluno da necessidade de 
construir sentidos a partir de sua própria leitura. Resulta disso alunos com um grau de 
letramento inferior àquele que nos parece apropriado e necessário a estudantes de ensino 
superior.  

Essa característica, na verdade, não é prerrogativa do aluno a distância, mas do 
aluno de modo geral. No ensino a distância, no entanto, ela se sobressai por ser a leitura 
o principal meio entre o aluno e o objeto do conhecimento. Nossa experiência, reiterada 
pelos depoimentos dos alunos aqui apresentados, sugere uma lacuna na atividade de 
leitura desses alunos em oposição à sua capacidade de leitura [Morais 1996]. Isso 
significa dizer que eles decodificam os textos, ou seja, têm capacidade de leitura, mas 
não constroem sentidos de forma independente, ou seja, não têm sucesso na atividade de 
leitura. Ao contrário, eles só conseguem construir sentidos quando alguém lhes “traduz” 
os significados veiculados nos textos. Esse alguém, no caso, se personifica na figura da 
professora e/ou das tutoras da disciplina. 

Nosso intuito com essa discussão não é minimizar o papel dessas profissionais 
no ensino a distância, pois sabemos da importância do outro (professora e tutoras neste 
caso) na mediação da apropriação do conhecimento (Vygotsky 1998). O ponto é que o 
aluno busca a professora e as tutoras não para fazer discussões mais aprofundadas 
acerca do tema ou para propor e/ou acompanhar relações do tema com conhecimentos 
afins, por exemplo, mas sim para obter a compreensão do tema, já que a leitura não lhe 
foi suficiente nesse sentido.  

Na verdade, talvez seja isso o que fazemos também no ensino presencial quando 
discutimos com nossos alunos os textos propostos para leitura. É possível que seja neste 
momento que os alunos efetivamente compreendam os textos lidos. Entretanto, nesse 
caso, devido às oportunidades de interação mais frequentes, acabamos por extrapolar o 
material lido a um grau maior.  

Por outro lado, a dificuldade do aluno, demonstrada pela manifestação da 
necessidade de vídeoaulas e/ou mais encontros presenciais, pode refletir a ausência de 
conhecimento prévio acerca do assunto, que lhe possibilite aproximar-se do texto de 
modo a construir sentidos. Em outras palavras, talvez o grau de informatividade 
[Beaugrande e Dressler 1981] presente no livro-texto tenha sido superior ao 



conhecimento prévio e consolidado do aluno, de forma que ele não teve onde ancorar o 
conhecimento novo, não conseguindo, assim, estabelecer relações necessárias para a sua 
compreensão.         

Nessa linha de raciocínio, podemos inferir que a falta de autonomia que os 
alunos deste estudo apresentam tem sua origem na sua possível falta de proficiência em 
leitura ou na deficiência de conhecimento prévio, o que, insistimos, parece decorrer da 
falta de iniciativa do aluno em buscar formas (leituras complementares, utilização das 
ferramentas do ambiente virtual para discussão e esclarecimento dos conteúdos) de 
preencher essas lacunas.  

Salientamos que a equipe de trabalho buscou fomentar a autonomia dos alunos 
por meio de algumas ações, tais como a afetuosidade no trato com esses participantes e 
o trabalho colaborativo, o qual visava uma maior segurança e integração do alunado. 
Por meio da afetuosidade, buscou-se oferecer disponibilidade e acessibilidade para que 
eles procurassem a equipe sempre que sentissem necessidade. Isso era feito 
especialmente pelas tutoras em suas interações virtuais, caracterizadas por feedbacks 
individuais às atividades, nas quais os alunos eram chamados pelo nome, tanto quanto 
por envio de mensagens também individuais e nominais quando da ausência na 
postagem de atividades. Tais práticas foram, inclusive, positivamente apreciadas pelos 
alunos no questionário avaliado, conforme se pode verificar a partir dos excertos que 
seguem. Lembramos que o que pode parecer algo tão básico e mínimo é, no universo de 
250 alunos, significativo e impactante. Importa ressaltar que tal acompanhamento do 
progresso do aluno não configura, a nosso ver, uma prática tradicionalista, mas sim uma 
preocupação em não deixar o aluno sentir-se a deriva.   

 
Gabriel - Senti em relação a avaliação das tutoras UFSC uma gentileza e preocupação em fazer 
com que eu conseguisse pensar em me dedicar mais 

Heloísa - Excelente acompanhamento pelas tutoras em todos os âmbitos, até o momento não 
teve igual em nenhuma outra disciplina, inclusive em relação as preciosos "feedbacks". 

Isadora - Adorei o trabalho da equipe, sempre que precisei me ajudaram e tiraram duvidas. Ah, 
um ponto super positivo, são os feedbacks, onde vocês avaliavam nossos trabalhos e apontavam 
nossos erros, isso ajuda muito para não cometermos os mesmos erros nos outros trabalhos e nas 
outras disciplinas. 

Joana - Adorei a disciplina e me senti bem orientada. Tive o feedback das tutoras com relação às 
atividades, o que me deixou mais confortável ainda. 

Kelly - a professora, as tutoras UFSC, com sua simpatia e disposição, mesmo não nos 
encontrando pessoalmente foi possível sentir o calor humano 

Leonardo - Adorei também os  feedbacks, foram muito construtivos.  

 

Em suma, parece lícito dizer que parte da autonomia necessária ao aluno do EaD 
foi atingida (organização de tempo, flexibilidade, responsabilidade, comprometimento). 
Falta-lhe, ainda, alcançar a construção de sentidos a partir de textos escritos, algo mais 
complexo, que demanda tempo e esforço maiores. Tal realidade, acreditamos, pode ser 
conquistada, a curto e médio prazo, a partir da experiência e da busca individual de cada 
aluno. Em longo prazo, essa mudança pode ocorrer caso a escola mude sua concepção 
de ensino e passe a envolver o aluno na construção do seu próprio conhecimento desde 
a sua infância.  



Acreditamos que essa dificuldade na busca da autonomia do aluno o leve a 
produzir práticas sociais no ensino que desafiem ou até mesmo deneguem as tais 
práticas tradicionais e paternalistas que aludimos anteriormente. Afinal, em se tratando 
de um curso de licenciatura, é isso que se espera e se objetiva: que o aluno licenciado 
consiga mudar as práticas pedagógicas, incorporando novas tendências em sua prática 
profissional.   
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Abstract. This article presents the advantages of modeling a Learning Object 
using the SCORM standard, based on tools centered on the teaching/learning 
based on pedagogical theories and statements. For this, the teaching tools: 
Map Content and Dependency Map, which is developing a methodology for 
planning disciplines are thought of as models for learning objects. Thus, the 
representation of these tools as Learning Objects enables its greater sharing 
and reuse. 

Resumo. Este artigo apresenta as vantagens de se modelar um Objeto de 
Aprendizagem, utilizando o padrão SCORM, com base em ferramentas 
centrada no processo de ensino/aprendizagem e fundamentadas em teorias 
pedagógicas consolidadas. Para isso, as ferramentas pedagógicas: Mapa de 
Conteúdos e Mapa de Dependências, cujo desenvolvimento é uma 
metodologia de planejamento para disciplinas, são pensadas como modelos 
para Objetos de Aprendizagem. Dessa forma, a representação dessas 
ferramentas como Objetos de Aprendizagem possibilita o seu maior 
compartilhamento e reuso. 

1. Introdução 
Com os constantes avanços das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), a 
Educação à Distância (EaD) através da Internet, vem sendo apontada como uma solução 
potencial para levar o conhecimento aos mais distantes lugares [Botelho et. al. 2009]. 
Um exemplo disso são os Objetos de aprendizagem [Wiley 2000], que de acordo com 
[Dutra, Tarouco e Passerino 2010], corresponde a qualquer recurso para apoiar a 
aprendizagem, por exemplo, uma animação, um software, uma página Web, uma 
imagem, entre outros. 



 

 

 

 Essa definição genérica promove uma variedade de formas de criações e usos 
dos OA no processo de ensino/aprendizagem. Porém, essas multiplicidades de formas 
de utilização dificultam seu reuso, principalmente no que diz respeito a outros OA. 
Nesse sentido, o processo de desenvolvimento de OA, deve seguir normas de 
padronização e características pedagógicas.  Nesse contexto, este artigo tem como 
objetivo apresentar os possíveis benefícios promovidos, no desenvolvimento de um 
modelo de OA, pelo uso de ferramentas pedagógicas em conjunto com o padrão 
SCORM (Sharable Content Object Reference Model) [ADL 2012]. Para isso, serão 
utilizadas as ferramentas pedagógicas proposta em [Lima 2009], Mapa de Conteúdos e 
Mapa de Dependências, cujo processo de criação é uma metodologia de planejamento 
para disciplina, centrada no processo de ensino/aprendizagem.  

 Para isso, este artigo encontra-se organizado da seguinte forma. A Seção 2 
explora os conceitos relacionados aos OA, o Padrão SCORM e os problemas 
encontrados no desenvolvimento dos OA. Na Seção 3 são abordadas as ferramentas 
Mapa de Conteúdos e Mapa de Dependências. Na Seção 4 é apresentado o as vantagens 
do uso dessas ferramentas na definição de um modelo de OA e por fim na Seção 5 são 
descritas as Considerações Finais. 

2. Objetos de Aprendizagem e o Padrão SCORM 
OA é um recurso digital que pode ser utilizado como auxílio ao processo de 
ensino/aprendizagem, e que tem a capacidade de ser reutilizado em vários contextos de 
maneira a facilitar a apropriação do conhecimento [Vieira, Nicoleit e Gonçalves 2007].   

 Portanto, um OA é qualquer recurso digital que possam ser reutilizado para o 
suporte ao ensino [Wiley 2000]. Para [SchwarzelMüller e Ornelas 2007], os OA são 
conteúdos pedagógicos digitais reutilizáveis desenvolvidos para apoiar o processo de 
aprendizagem que estimulam o raciocínio e o pensamento crítico associando em novas 
abordagens pedagógicas as tecnologias digitais e os princípios epistemológicos da 
cibercultura.  

 Neste contexto, compreende-se que os OA favorecem uma nova concepção de 
ensino/aprendizagem, apoiada pela tecnologia, caracterizando-se por promover a 
construção do conhecimento através da interação. Nesta perspectiva, a crescente 
utilização de OA para apoiar atividades de ensino/aprendizagem demandou diversas 
iniciativas no sentido de padronizar a especificação, a construção e a identificação dos 
mesmos [Dutra, Tarouco e Passerino 2010]. 

 No caso das padronizações dos OA foram definidas várias recomendações a 
respeito dos metadados que catalogam e que caracterizam os OA, bem como também, 
recomendações de como estes OA podem ser encapsulados e como seus conteúdos 
podem ser navegados [W3C 2012].  

 Atualmente o padrão em evidência [ADL 2012] é o SCORM criado pela 
Advanced Distributed Learning (ADL), que se apresenta como um modelo de referência 
de OA compartilhável. O foco do padrão SCORM é o auto/aprendizado, ou seja, o aluno 
interage exclusivamente com o material, sem interferência de outros atores no 
sequenciamento. A ordem do que será ensinado já vem estabelecida no próprio arquivo 



 

 

 

[Vahldick e Raabe, 2008]. O SCORM incorpora diversas especificações de OA e, desta 
forma, torna-se compatível com diversos AVA. 

2.1. Problemas dos Objetos de Aprendizagem 
Os OA assumem um papel cada vez maior no processo de ensino/aprendizagem. A 
rápida evolução tecnológica possibilita aos OA assumirem um papel de destaque. No 
entanto, o uso dos OA no ensino e na formação não apresenta apenas vantagens; 
existem problemas e/ou deficiências no desenvolvimento de OA. 

 Segundo [Gonçalves 2005], entre os problemas enfrentados para a criação de 
OA destacam-se: (a) definir a estrutura de navegação; (b) encontrar a melhor maneira de 
transcrever o conteúdo de uma mídia escrita para uma mídia eletrônica; (c) atender as 
necessidades metodológicas da pedagogia; (d) problemas de integração com os 
diferentes tipos de AVA; (e) dificuldade de padronização de OA. 

 Para tratar esses problemas, o modelo do OA proposto utiliza duas ferramentas 
pedagógicas que trabalham o processo ensino/aprendizagem. A próxima seção apresenta 
essas ferramentas. 

3. Mapa de Conteúdo e Mapa de Dependências 
De acordo com [Silva et. al. 2011], a ferramenta Mapa de Conteúdos (MC), apresentada 
em [Lima e Fialho 2009], tem como objetivo fortalecer o processo de 
ensino/aprendizagem através do fornecimento de um conteúdo mais significativo 
[Ausubel 1976] para professor e aluno. Para o professor, a ferramenta possui uma 
metodologia de planejamento que guia o mesmo no desenvolvimento do MC e promove 
o planejamento da disciplina, colaborando com o processo de ensino.  

 Baseado nos conceitos de Mapas Conceituais [Novak e Cañas 2006], o MC 
fortalece o processo de aprendizagem do aluno através da visualização gráfica do 
conteúdo programático da disciplina ou curso. No MC, as relações existentes entre os 
conceitos são hierárquicas, com os conteúdos mais introdutórios ocupando o topo do 
gráfico e os mais complexos se dirigindo para a base [Lima e Fialho 2009]. Essa forma 
de visualizar uma relação tem como base a Teoria da Aprendizagem Significativa 
[Ausubel 1976], que identifica o favorecimento da aprendizagem com a identificação 
das relações entre os conceitos. Assim, a relação entre os dois conteúdos indica para o 
aluno que necessita entender os conceitos existentes no conteúdo mais simples para 
poder compreender as informações existentes no conteúdo mais complexo. A Figura 1 
mostra um exemplo de um MC, contendo o primeiro nível de visão do Conteúdo 
Programático ilustrado na Figura 2. 

 Uma segunda ferramenta pedagógica, também proposta por [Lima 2009] e 
apresentada em [Lima e Fialho 2008] é o Mapa de Dependências (MD). O MD é 
formada por um conjunto de Objetivos Educacionais (OE), apresentados de forma 
gráfica, e relacionados entre si, através da Taxionomia de Bloom [Bloom et. al. 1977]. 

 O MD (Figura 3), em geral, é formado por um OE e por um conjunto de 
comportamentos necessários para se atingir esse objetivo. Tanto o OE quanto os 
comportamentos necessários para alcançá-los, são definidos de acordo com as categorias 
existentes na Taxionomia de Bloom [Lima e Fialho 2008]. 



 

 

 

 
Figura 1. Exemplo de um MC.  

 
Figura 2. Exemplo de um 
Conteúdo Programático.  

 O nível mais alto do MD representa o OE definido pelo professor para explicitar 
o que espera dos alunos em relação a um determinado conteúdo. Após esse primeiro 
nível, que pertence a uma determinada classe da taxionomia, o MD mostra a relação de 
dependência entre esse objetivo inicial e qualquer número de comportamentos da classe 
inferior que possam contribuir para a realização do objetivo inicial. Esse relacionamento 
de dependência se repete, com o MD podendo conter tantos níveis quantos forem 
necessários, até atingir a classe mais simples da Taxionomia de Bloom ou até que atinja 
um comportamento que não necessite de dependências [Silva et. al. 2011]. É 
apresentado na Figura 3 um exemplo de MD. 

 
Figura 3. Exemplo de um MD. 

 No exemplo ilustrado pela Figura 3, o OE definido foi: “determine a estrutura 
dos sistemas operacionais”. De acordo com a Taxionomia de Bloom esse objetivo se 
caracteriza como uma habilidade da classe de Aplicação. No exemplo, foi definido que 
para se alcançar esse objetivo o aluno deve possuir duas habilidades no nível de 
Compreensão: “associe os conceitos da system calls” e no nível de Conhecimento “lista 
algumas características da system calls”. Dessa forma, o MD indica que para se alcançar 
o objetivo pretendido no nível de Aplicação, o aluno tem que dominar determinadas 
habilidades no nível de Compreensão. 



 

 

 

 Por se tratar de ferramentas desenvolvidas com base em teorias pedagógicas 
consolidadas, o MC e o MD possibilitam o fortalecimento do processo e 
ensino/aprendizagem. A subseção 3.1 discute essas possibilidades. 

3.1. Vantagens do uso do Mapa de Conteúdos e Mapa de Dependências no processo 
de Ensino/Aprendizagem 

Para [Klosouski e Reali 2008] e [Carvalho et. al. 2010] o planejamento é essencial no 
processo de ensino e de acordo com [Lima 2009], as ferramentas MC e MD foram 
desenvolvidas para o planejamento de uma disciplina ou curso. Nesse sentido, uma 
primeira vantagem do uso dessas ferramentas é a inserção do planejamento no processo 
de ensino/aprendizagem. Além disso, o planejamento é realizado com base em duas 
teorias pedagógicas consolidadas, a Teoria da Aprendizagem Significativa e a 
Taxionomia de Bloom. 

A metodologia fornecida pela ferramenta para apoio ao planejamento da 
disciplina fortalece o processo de ensino/aprendizagem, através da transformação do 
conteúdo programático em um MC que, além de proporcionar uma visão agradável do 
conteúdo, fornece, além dos assuntos que serão abordados, as relações teóricas 
existentes entre os mesmos. 

O uso da Taxionomia de Bloom permite que o planejamento da disciplina tenha 
como base a definição de capacidade e habilidades que se espera do aluno, o OE, e não 
no conteúdo da disciplina. O MD, além de permitir o uso da Taxionomia de Bloom para 
definir os OE a serem trabalhados, também permite mostrar quais os comportamentos o 
aluno deve apresentar para alcançar o objetivo proposto. Dessa forma, possibilita ao 
professor identificar falhas no processo de ensino ou na formação do aluno. Ao mesmo 
tempo, desenvolve no aluno a capacidade de auto/avaliação, através da identificação das 
suas necessidades de aprendizagem e possibilitando que o mesmo trabalhe dentro do seu 
atual nível de conhecimento. 

4. Vantagens do Modelo Proposto 
Segundo [Kratz et. al. 2007], para promover a reutilização de conteúdos de 
aprendizagem é necessário promover a sua padronização para que possam funcionar 
corretamente em qualquer AVA. A padronização permitirá uma fácil reutilização; a 
portabilidade dos conteúdos criados; a padronização dos processos de criação; e a gestão 
dos conteúdos de aprendizagem. 

 Conforme observado na Seção 2, a falta de uma estrutura homogênea na 
apresentação dos OA dificulta sua reusabilidade e pode prejudicar o seu entendimento. 
Nesse sentido, a utilização dos modelos de apresentação seguidos pelo MC e MD, além 
de fornecer uma padronização única para exibição dos OA, fornece um modelo de 
padronização para estrutura de apresentação, sem restringir a capacidade de 
generalização do mesmo. 

 Além de se preocupar com o conteúdo apresentado, a modelagem do OA no 
contexto do MC e do MD também ajuda ao professor no planejamento da disciplina ao 
mesmo tempo fornece um modelo comum para esses objetos. Com isso, o OA passa a 
ser um instrumento para auxiliar o professor no planejamento de sua disciplina, tendo 
como base as teorias pedagógicas utilizadas pelas ferramentas MC e MD. Dessa forma, 



 

 

 

espera-se que esse novo modelo de OA possa favorecer a absorção do conhecimento 
pelo aluno, consequentemente possibilite um maior aproveitamento do processo de 
ensino/aprendizagem. 

 Assim, a padronização do OA como MC e MD servirá como estrutura base para 
que professores, alunos e demais interessados possam planejar, construir novos OA e 
reutilizar, dentro de uma mesma estrutura, outros OA. Estes OA apresentarão todos os 
conteúdos (informações) no formato gráfico para que o processo de 
ensino/aprendizagem seja mais fácil. Os mesmos têm como foco principal auxiliar o 
professor no planejamento de uma disciplina ou curso. 

 Dessa forma, dentre as vantagens que este modelo de OA, pode trazer ao 
processo de ensino/aprendizagem, podemos destacas: (a) Inserção de uma metodologia 
de planejamento com base em OE (metodologia de criação do MC e do MD); (b) 
Utilização de teorias pedagógicas já consolidadas (Aprendizagem Significativa e 
Taxionomia de Bloom); (c) Padronização do modelo de apresentação do OA (o objeto 
será apresentado de forma gráfica, seguindo o modelo do MC e do MD); (d) Maior 
reusabilidade do OA (o modelo utilizado possibilita a integração entre objetos. Por 
exemplo, um determinado conteúdo em um MC pode fazer referência a outro OA). 

 Desta maneira, este modelo de OA visa diminuir as dificuldades citadas 
anteriormente na Subseção 2.1, através da sua modelagem como MC e MD. Estas 
ferramentas serão utilizadas como estratégias cognitivas para aquisição e representação 
do conhecimento e/ou informação durante o processo de elaboração e reuso dos OA 
para atividades de planejamento de um curso, módulo, entre outras atividades.   

5. Considerações Finais 
Considerando que um OA pode ser um recurso digital, a ideia principal deste artigo é de 
desenvolver um modelo de OA padronizado, usando os conceitos que definem um OA 
de forma que o mesmo atenda principalmente a característica de reusabilidade. Para este 
trabalho, foi adotado o conceito de OA definido por [Wiley 2000]. Com relação aos 
aspectos pedagógicos, o desenvolvimento de OA com teorias pedagógicas permite que 
os alunos tenham um entendimento comum de determinado domínio e que possam 
desenvolver novos modelos consensuais em colaboração com outros alunos e 
professores tornando o processo de ensino/aprendizagem multidisciplinar. Construindo 
e reconstruindo conhecimento e habilidades, aliando os benefícios e vantagens do uso 
de OA e de suas tecnologias de desenvolvimento com as vivências necessárias nos 
processos de ensinar e aprender. Neste contexto, os professores das diversas áreas 
abordadas podem utilizar o OA proposto para aprimorar a sua metodologia de ensino. 
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Resumo. Este trabalho analisa um dispositivo de formação docente, o diário 
de aula online, utilizado em dois cursos de Licenciatura em Matemática, na 
modalidade a distância, em 2010, nas disciplinas de Estágio Supervisionado. 
Considerando o desafio de acompanhar os estudantes em suas atividades 
docentes na escola, na modalidade a distância, analisamos o potencial deste 
dispositivo, que se mostrou capaz de impulsionar a prática reflexiva e 
incrementar o processo de formação. Portanto, mostrou-se um dispositivo 
importante na formação de professores, especialmente na modalidade a 
distância. 
 
Abstract. This paper analyzes a teaching training device, the online reflective 
diary, used during the supervised training classes, in two Mathematic 
graduation courses, in 2010, in the distance mode. Considering the challenge 
of monitoring the students in their classes at school in the distance mode,  we 
analyzed the potential of this device. We conclude that the online diary was 
capable of promoting reflective practice and improving the training process. 
Therefore, it is a relevant device on teacher training, specially in the distance 
mode. 
 

O ensino a distância, enquanto modalidade educativa, tem se apresentado como uma 
alternativa importante, principalmente diante da necessidade de formação de um grande 
número de professores para a educação básica no Brasil. Assim, diversos cursos de 
licenciatura têm sido ofertados, geralmente distribuídos em polos que são distantes das 
universidades que ofertam o curso. Dessa maneira, o acompanhamento dos estudantes 
em suas atividades de docência na escola, no desenvolvimento do Estágio 
Supervisionado, torna-se uma questão desafiadora, já que a presença constante do 
professor orientador do estágio nem sempre é possível. Sendo assim, faz-se necessária a 
exploração de dispositivos de formação que possibilitem formas de acompanhamento da 
docência a distância.  

 Na experiência aqui analisada, utilizamos o diário de aula online como 
dispositivo de acompanhamento da docência durante o estágio. Nesta análise, 
consideramos os conteúdos dos diários de aula elaborados por alunos de dois cursos de 
Licenciatura em Matemática, nos estados de Santa Catarina e Maranhão, na modalidade 
a distância, em um total de 23 polos. Foram considerados dois diários por polo, 
totalizando 46 diários analisados. Consideramos também os depoimentos dos alunos 



durante a socialização dos estágios, gravados em vídeo, a respeito da importância dos 
diários. 

 Como orientação teórico-metodológica para a implementação deste dispositivo, 
consideramos alguns princípios formativos, a partir da consideração do potencial 
reflexivo e crítico dos diários de aula. Para Garcia (1999), por exemplo, o exercício 
reflexivo adquire um caráter problematizador, ético e político, pois  coloca em evidência 
o pensamento do professor em relação à própria prática. Além da reflexão como 
princípio formativo, consideramos ainda, com base em autores como Moita (1995), 
Fiorentini e Freitas (2008), o papel fundamental da escrita docente. As metodologias 
que enfatizam a narrativa sobre a docência, como é o caso dos diários, podem 
impulsionar a tomada de consciência de si mesmo enquanto docente, além de contribuir 
para o desenvolvimento das capacidades de argumentação, comunicação e 
interpretação, fundamentais na docência.  

 Como categorias de análise dos diários, consideramos inicialmente as quatro 
funções dos diários, segundo Zabalza (1994), que são: recurso que requer a escrita; que 
implica a reflexão; que apresenta e integra o caráter expressivo e o referencial; recurso 
cuja narração tem caráter histórico e longitudinal. Salientamos também, nos estudos do 
autor sobre os diários, o papel dos dilemas dos professores, que se referem às suas 
dúvidas, preocupações e dificuldades, que os diários expressam de maneira evidente. 
Além dos dilemas sugeridos por Zabalza (1994), consideramos dois outros aspectos: o 
posicionamento do professor diante da docência e a incorporação de conceitos durante o 
curso de licenciatura. 

 A partir desta análise, concluímos que os diários de aula online são instrumentos 
interessantes para o acompanhamento dos estágios a distância, já que permitem uma 
aproximação com a docência efetiva, embora mediada pela narrativa. Além disso, 
segundo depoimentos dos próprios estagiários, esta escrita aula a aula contribuiu para o 
planejamento das aulas seguintes e elaboração do relatório de estágio, e ainda como 
possibilidade de repensar a própria prática durante o curso.  

Concluímos, finalmente, que esse dispositivo formativo, utilizado na modalidade 
a distância, poderia servir como exemplo a ser implementado também no caso dos 
estágios em cursos presenciais, o que exemplifica o fato de que ambas as modalidades 
podem dialogar entre si no que se refere a princípios e dispositivos de formação. 
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Abstract. This paper aims at contributing to the discussions on convergence of 
of distance and presence learning. In this sense, we present a case study with 
the evaluation of two group of students which participated of course that was 
offered using blended and distance learning methodologies. This course was 
offered at Universidade Federal de Santa Catarina, Araranguá Campus. 
Among the results, we verified that the integration of different learning 
environments seems like a good alternative to integrate new information and 
communication technologies into future educational projects.  

Resumo. Neste artigo temos o objetivo de contribuir para as reflexões sobre a 
convergência do ensino presencial e não presencial. Neste sentido, 
apresentamos um estudo de caso com a avaliação de estudantes sobre uma 
disciplina que foi oferecida nas modalidades a distância e semi-presencial na 
Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Araranguá. Entre os 
resultados verificamos que a combinação dos modelos presencial e não 
presencial parece ser uma boa alternativa para a integração das novas 
tecnologias de informação e comunicação aos projetos pedagógicos do futuro.  

1. Introdução  
 O estudo sobre novas propostas metodológicas de educação se faz relevante em 
função das transformações sociais decorrentes do desenvolvimento científico e 
tecnológico contemporâneo. Neste cenário, desenvolve-se Educação a Distância (EaD), 
a qual pressupõe o uso continuo, com fluência e crítica das Tecnologias de 
Comunicação e Informação (TIC) em seus diversos processos de ensino e de 
aprendizagem. 

 As discussões a respeito do uso da TIC na educação apontam para as novas 
oportunidades e também para os desafios que estas trazem. Entre as oportunidades 
aparece a potencialidade para a aprendizagem permanente e no trabalho. Entre os 
desafios a superação da dicotomia entre o ensino presencial e não presencial. 

 Diante do exposto, este artigo tem o objetivo de contribuir para as reflexões 
sobre a convergência do ensino presencial e não presencial. O método utilizado é o 
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estudo de caso. Na primeira parte, apresentamos uma breve revisão teórica sobre os 
temas referidos. Em seguida, apresentamos a descrição do estudo de caso com a 
avaliação de estudantes sobre uma disciplina que foi oferecida nas modalidades a 
distância e semi-presencial da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), no 
campus do município Araranguá. Na parte final, apresentamos algumas considerações e 
recomendações.  

2. Considerações iniciais 
 Em menos de duas décadas, a EaD passou de um ambiente mediado por 
correspondência direcionado ao atendimento de demandas do ensino profissionalizante, 
para um novo cenário, cada vez mais intensamente mediado pelas novas Tecnologias de 
Comunicação e Informação (TIC) em diversos níveis educacionais (Garrison, 1985). No 
Brasil, a EaD, em particular no discurso político, tem sido vista como uma modalidade 
adequada para, tanto atender à demandas de formação impossibilitadas pelas limitações 
do ensino presencial, quanto para valorizar a dimensão tecnológica na educação. 
Contudo, apesar do enorme potencial associado ao uso das TIC em educação há também 
várias limitações. 

Por um lado, segundo Demo (2006) a EaD pode colaborar para a educação 
permanente , porque possibilita o direito de estudar em qualquer lugar e em qualquer 
idade. Outro aspecto positivo da EAD é apontado por Maia (2007). Para a autora a 
modalidade contribui para o “work-based learning” ou educação pelo trabalho, porque 
permiti reunir o momento do trabalho do momento de estudo, o que pode levar a maior 
motivação dos estudantes.  

Por outro lado, estudos (Schulmeister, 2002; Demo 2006; Maia e Matar, 2007) 
apontam as possíveis falhas associadas ao ensino oferecido totalmente a distância que 
utilizam a TIC. Entre estas destacamos: a) nem sempre mídias digitais serão adequadas 
para o ensino e aprendizado de alguns temas e práticas, porque estes dependem de 
encontros presenciais; b) o contato social com outros colegas, professores e outros 
atores do ambiente universitário é um dos fatores motivadores para a decisão pela 
formação superior e pela permanência neste ambiente em especial para estudantes na 
faixa etária entre 18 e 24 anos; c) A rápida expansão da oferta de TIC para o uso em 
EaD, enquanto a formação de recursos humanos para atuar nesta área e os estudos 
teóricos para tratar do tema não ocorrem com a mesma agilidade.  

Santos Rosa (2009) reforça a importância do papel dos professores, tutores e 
monitores ao apontar que na EaD os estudantes precisam receber orientações sobre 
como organizar seu tempo de estudo, desenvolver suas atividades, interagir com outras 
pessoas do grupo de estudo e fortalecer a sua habilidade de comunicação, embora a 
distância. 

Diante da discussão sobre as questões pedagógicas e a crescente oferta 
tecnológica e a certeza de que as TIC tornam-se ferramentas comuns do processo de 
ensino e aprendizado, percebemos que alguns especialistas apontam para a tendência a 
uma interação entre os modelos como uma resposta para algumas das limitações 
apontadas.  
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Para Morgado (2003, p.22) a EaD esteve desde seu inicio “demasiado prisioneira 

da ideia de se procurar distinguir do ensino presencial, enfatizando a separação entre 
professor e estudante”. Esta constatação dificulta avançarmos para modelos de EaD 
mais híbridos, os quais aproximam fronteiras do ensino presencial e do a distância. 

Morgado, enfatiza a importância de não se conceber a EaD por oposição ao 
ensino presencial, mas inserindo-a numa teoria geral da educação. Para ela, a EaD “As 
alterações econômicas, tecnológicas, sociais e educacionais sugerem que o campo do 
ensino a distância está em transição e que os seus fundamentos teóricos e práticos se 
encontram em progresso” (2003, p. 25). 

Para Belloni (2002), o conceito de EaD tende a se transformar em função do uso 
intensificado das TIC pela sociedade, que afetará sobremaneira o sistema educacional, 
fato que resultará em uma “convergência de paradigmas”  que potencialmente poderá 
unificar o ensino presencial e o a distância.  

Esta situação é visível no crescente número de instituições de ensino superior 
presencial que integram o ensino a distância em seus cursos, fato que corroboram as 
expectativas dessa convergência. Peters (2002), afirma que a universidade do futuro será 
mista, em suas modalidades de ensino, e a EaD será um importante elemento para que 
isso ocorra. 

Moran (2004) corrobora Belloni(2001) e Peters(2002) ao prospectar a educação 
do futuro na qual não haverá distinção entre os cursos presenciais e a distância. Para ele, 
estamos caminhando para esta convergência que está presente nas instituições de ensino 
superior seja em disciplinas totalmente a distância ou nas semipresenciais. Em suas 
prospecções, Moran sugere que tais disciplinas são ou serão conduzidas pelos mesmos 
professores que atuam no ensino presencial. Para ele, a tendência é explorar os 
benefícios de ambas as modalidades em benefício da educação.  

Maia e Mattar (2007) reforçam a tendência ao indicar que instituições de ensino 
superior serão do tipo “brick e click universities”, ou reais e virtuais. Os autores também 
defendem a importância da combinação dos benefícios do ensino presencial e a 
distância.  

Entre os possíveis benefícios que são apontados por alguns autores (Demo 
20006; Mattar e Maia 2007) está a possibilidade dos TIC serem utilizadas como 
ferramentas em projetos educacionais para aumentar a interação ou o diálogo entre 
professores e alunos bem como colaborar para a autonomia, auto-disciplina, gestão do 
tempo e melhoria da habilidade de comunicação escrita. 

Contudo, os autores supracitados, concordam que as dificuldades encontradas na 
práxis do uso das TIC na educação possuem um histórico cheio de dificuldades. Para 
Maia e Matar (2007) estas dificuldades e preconceitos estão muitas vezes relacionados 
ao fato de haver pouco interesse e entendimento por parte dos profissionais da área de 
educação com relação às novas tecnologias de informação e comunicação e dos 
profissionais da área de informática com relação às teorias de educação. Esta falta de 
diálogo e entendimento leva a práticas equivocadas na área de EaD. Entre estas práticas, 
é possível mencionar projetos educacionais em que há uma grande preocupação com a 
linguagem gráfica, mas não existe nenhum cuidado com questões como: a) interação 
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entre os estudantes e entre estudantes e professores, b) abordagem problematizadora que 
instigue o estudante na busca por soluções para um determinado problema.  

Atualmente as universidades e as escolas de ensino fundamental, médio e 
superior têm adotado, cada vez mais, o uso de tecnologias de comunicação digital, 
possibilitando aos estudantes de cursos presenciais ou a distância buscar conhecimento 
através destes recursos, principalmente dos disponíveis na internet. Esta convergência, 
justificada pela necessidade de ampliação do sistema de ensino superior e pela 
necessidade de responder ao indispensável tecnológico, tem evoluído na medida em que 
as instituições têm incorporado recursos da EaD em seus cursos presenciais 
(MORGADO, 2003). 

  Moran (2004, p.07), aponta que este fase de interação entre os modelos é uma 
fase de transição, conforme pode ser visto, a seguir: 

Estamos aprendendo, fazendo. É importante experimentar algo novo a cada 
semestre. Podemos começar pelo mais simples na utilização de novas 
tecnologias e ir assumindo atividades mais complexas. Começar pelo que 
conhecemos melhor, pelo que nos é familiar e de fácil execução e avançar em 
propostas mais ousadas, difíceis, não utilizadas antes.  

 A seguir, apresentamos uma experiência com uma disciplina que foi oferecida 
nas modalidades a distância e semi-presencial.  

3. Estudo de caso: fórum de avaliação da disciplina Recurso Naturais e 
Energia 
 Este estudo foi realizado a partir das participações dos alunos em um fórum 
intitulado “avaliação final” e também, a partir da consulta a documentos inerentes a 
disciplina Recurso Naturais e Energia, com carga horária de 72 horas/aulas, inserida no 
primeiro semestre do Curso de Engenharia de Energia da UFSC, no campus Araranguá.   

Os alunos, participantes deste estudo, pertencem a duas turmas distintas, ambas 
conduzidas pela mesma professora (uma das autoras deste artigo), sendo que: 

 a primeira turma, com 100% das aulas realizadas a distância, ocorreu no 1º. 
semestre de 2010. Inicialmente essa turma possuía 40 alunos, desses, 26 concluíram. O 
número de participantes no “fórum de avaliação da disciplina”, apresentado neste 
estudo, foi de 20 alunos.  Os conteúdos para esta turma foram divididos em 5 módulos 
com atividades  de participação obrigatória, distribuídas em 19 fóruns de discussão, os 
quais tinham diretivas pré-definidas, com o objetivo de orientar o aluno. Dentre essas 
diretivas destacamos: ler textos indicados pela professora e, em seguida, publicar um 
texto próprio (com limitações no número de caracteres (entre 600 e 800), sobre suas 
reflexões acerca do que leu e, em seguida, ler e comentar respostas de um ou dois dos 
colegas.   

 a segunda turma, realizada no segundo semestre de 2011, com 50% das aulas 
realizadas a distância e 50% presencial, iniciou com 49 alunos, e encerrou com 40. 
Desses, apenas 6 participaram do “fórum de avaliação da disciplina”. A disciplina 
permaneceu distribuída em 5 módulos. Porém, houve uma redução no número de fóruns 
de discussão para 5. A obrigatoriedade permaneceu. As diretivas de participação 
sofreram alterações: dos 5 fóruns em apenas um foi definida a quantidade máxima de 
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caracteres dos textos dos alunos, e , ao invés de participações individuais, optou-se pela 
formação de 2 grupos para elaborar um debate sobre um tema polêmico da disciplina, 
sendo que, um grupo defenderia a questão em debate e o outro apresentaria motivos 
contra o mesmo tema. 

A decisão pelo modelo híbrido, para a turma de 2011, foi tomada pela professora 
da disciplina. Esta decisão fundamentou-se em três razões: (1) a falta de uma estrutura 
de apoio para EAD, tanto ao aluno quanto à professora; (2) a consideração de que em 
aulas com momentos presenciais haveria maior chance para discussão das dúvidas ou 
para motivar discussões, dificultadas na aplicação da disciplina 100% a distância, 
devido a sobrecarga de tarefas que lhes eram atribuídas; (3) a prerrogativa de que a  
modalidade semipresencial é uma melhor opção para estudantes entre 18 e 24 anos, 
conforme apontado por Schulmeister (2006) que é o caso de seus alunos, que necessitam 
viver o ambiente social da universidade. 

Nesta seção, inicialmente apresentaremos uma síntese dos resultados detectados 
a partir das respostas dos alunos no “fórum de avaliação da disciplina”, realizados na 
fase final do curso oferecidos na modalidade a distância e hibrida. Em seguida, 
apresentaremos a análise dos dados obtidos.  

3.1 Análise – turma 2010  
 Primeiramente iniciamos com a turma de 2010 que teve a disciplina oferecida na 
modalidade à distância. Os temas avaliados pelos estudantes foram: experiência com o 
ensino a distância, interação com os colegas, pesquisa e autonomia, autodisciplina e 
gestão de tempo, comunicação escrita e local de acesso aos conteúdos da disciplina.   

 Experiência com o ensino a distância: os estudantes apontaram que muitas 
vezes na EaD há mais conteúdos de aprendizagem do que no ensino presencial. De 
acordo com alguns graduandos, eles traziam consigo alguns preconceitos e resistências à 
EAD. Contudo, explicaram que, surpreendentemente, consideraram a experiência 
positiva. Outros, estudante, porém, apesar da avaliação positiva, apontam a preferência 
pelos cursos presenciais.  

 Interação com os colegas: os alunos consideram relevante interagir com seus 
colegas do curso para trocar experiências e informações com seus pares. Para isso, 
utilizaram o ambiente virtual de aprendizagem. De acordo com os estudantes, a troca de 
informação nas atividades realizadas nos fóruns, por exemplo, contribuíram para a 
aprendizagem. 

 Pesquisa e autonomia: os alunos consideraram que a EaD exige muita 
dedicação aos estudos o que inclui, pesquisa, leitura, realização de atividades 
avaliativas. No entanto, compreenderam que desta forma estarão evoluindo com a 
construção de seus conhecimentos e, consequentemente, com a qualidade de sua 
formação profissional, cada vez mais exigente de competências e atitudes relacionadas à 
autonomia e pesquisa. Sendo a EaD fortemente conduzida por meio de  recursos 
disponíveis na web, como por exemplo o Moodle, os alunos encontraram um ambiente 
rico para suas pesquisas . Neste sentido, destacaram que encontraram facilidades, no que 
tange a quantidade e qualidade de textos disponíveis na internet ou indicados por seus 
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professores. Outra dimensão importante citada é da flexibilidade de tempo e espaço 
advinda do uso das TIC alinhadas às atividades assíncronas realizadas na disciplina. 

 Autodisciplina e gestão de tempo: um dos estudantes, que estava há muito 
tempo sem estudar, encontrou muitas dificuldades em gerenciar seu tempo para os 
estudos a distância, sendo esta uma das principais barreiras com a qual se deparou. Há 
aqueles que não conseguiram lidar bem com estas questões e a distribuição do tempo 
entre família, trabalho e estudo tornou-se um fator complicador. Outros, porém, 
apontaram que adquiriram competências em gerenciar seu tempo e conseguiram lidar 
bem com essa questão. 

 Comunicação escrita: Para alguns participantes, a necessidade de 
comunicação constante na EaD por meio da escrita conduz a sua prática frequente e 
consequentemente a uma melhor qualidade textual. Alguns estudantes consideraram que 
a internet facilita a produção de texto, devido às oportunidades de pesquisa que ela 
oferece. Alguns estudantes consideraram mais importante despender tempo na produção 
de textos bem elaborados individualmente do que interagirem com os colegas do curso 
com comentários sobre suas produções individuais. Outro fator apontado pelos alunos 
como ponto frágil da escrita de textos nos fóruns de discussão foi a incidência de 
repetição de assuntos, ou seja, de respostas entre eles, haja vista que todos deviam 
postar respostas ou comentar nos fóruns. 

 Local de acesso aos conteúdos da disciplina: a maioria dos alunos acessa os 
conteúdos da disciplina de suas casas. Porém, há os que conjugam este acesso com 
outros locais como na universidade, em lan house e no trabalho. 

 A avaliação dos estudantes para a modalidade de ensino a distância apontam 
alguns aspectos positivos como o fato da modalidade ter colaborado para a pesquisa e 
autonomia, a interação e a melhoria da comunicação escrita. Isto confirma alguns dos 
benefícios apontados por Maia e Matar (2007) e Demo (2008).  

Para que isto tenha ocorrido, pode-se inferir que estas questões foram 
consideradas no planejamento do curso e que houve preocupação e entendimento do 
professor sobre esta nova prática de ensino. No caso da melhoria da linguagem escrita 
um dado importante é o fato dos estudantes terem sido acompanhados por um 
profissional da área de letras que apontou os aspectos dos textos que poderiam ser 
aperfeiçoados. Esta dedução reforça o que foi apontado por Ramble (2003), Moore e 
Kearsley (2007) e Santos Rosa (2009) sobre a importância do papel do professor e da 
necessidade de uma constante capacitação do mesmo para este possa entender como 
atuar nesta modalidade de ensino.  

3.2 Análise – turma 2011 
 A seguir, apresentaremos os resultados da avaliação da disciplina realizada pela 
turma de 2011 que teve a disciplina oferecida na modalidade semi-presencial. Os temas 
avaliados pelos estudantes foram: experiência com o ensino semi-presencial, aulas 
presenciais e material e tarefas dispostas no moodle. 

 Experiência com o ensino semipresencial: alguns dos alunos da disciplina na 
modalidade híbrida afirmaram que prefeririam ter aulas somente na modalidade 
presencial, pois acreditam que aprendem mais em contato face-a-face com outros 
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estudantes e também com seus professores. No entanto, há alunos que diagnosticaram 
pontos positivos das aulas a distância como, por exemplo, a flexibilidade de tempo e 
espaço. Para alguns, havia um excesso de atividades a distância o que prejudicou a 
qualidade da aprendizagem, devido ao pouco tempo que possuíram para realizá-las. 

 Aulas presenciais, material e tarefas dispostas no Moodle: os alunos 
destacaram a importância das TIC como ferramenta de apoio a distribuição de 
informações e consideraram a plataforma Moodle de fácil utilização instrumental. No 
entanto, de acordo com a maioria dos estudantes, a interação (discussão) sobre os temas 
estudados ao longo da disciplina deve ser realizada nas aulas presenciais. 

Os resultados apontam para a preferência dos estudantes pelo ensino presencial o 
que corrobora Schulmeister (2006) sobre a importância do contato social e da interação 
com o ambiente acadêmico. Pode-se inferir que a oferta das aulas na modalidade semi-
presencial pode dar uma chance de comparação para os estudantes entre os encontros 
presenciais e a distância o que não ocorreu no caso da avaliação de 2010, quando a 
disciplina foi oferecida totalmente a distância.  

O reconhecimento da importância do uso das TIC como ferramenta de suporte 
ao ensino e aprendizado e a facilidade que os jovens costumam ter para utilizá-la ficou 
evidente na avaliação sobre o material e as tarefas dispostas no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem. Este resultado reforça a importância do uso das novas tecnologias em 
educação e da interação entre as modalidades de ensino.  

4. Considerações finais 
            Conforme proposto inicialmente este artigo teve por objetivo contribuir para as 
reflexões sobre a convergência do ensino presencial e não presencial. Aparentemente a 
convergência parece uma resposta adequada para se responder aos desafios enfrentados 
pela EAD entre estes: a falta de recursos humanos - já que tecnologia e pedagogia 
avançam com velocidades diferentes; a falta do contato social e convivência – que é 
proporcionado pelo ambiente acadêmico e é um aspecto importante da educação 
universitária; a necessidade de encontros presenciais exigido para o ensino e 
aprendizado de alguns temas (ex: aulas práticas na área de saúde). A avaliação dos 
estudantes colabora para percebermos que, conforme apontado por Moran (2004), 
estamos participando de um período educacional em “transição” em que precisamos 
reorganizar, repensar, construir em novos moldes e enfrentar novos desafios.   

Um aspecto bastante importante nas discussões sobre o uso de TIC em educação 
é a grande diferença de velocidade entre o desenvolvimento e uso das tecnologias e da 
discussão e uso dos conceitos da pedagogia. Há uma tendência a incorporação das 
novidades tecnológicas, mas o ensino e aprendizado permanecem amarrados ao modelo 
das aulas reprodutivas. A tendência à convergência faz sentido se colaborar para um 
processo de ensino e aprendizado voltado para a educação dialógica, humanista e 
problematizadora. Em outras palavras, a educação que evite aulas reprodutivas. Assim, 
o importante é poder integrar as TIC a propostas educacionais adequadas que possam de 
fato contribuir para aspectos como: produção e construção do conhecimento, capacidade 
de leitura, entendimento e elaboração de textos, capacidade de argumentação e contra-
argumentação entre outros aspectos. 
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Há um esforço muitas vezes nas universidades para a oferta de cursos para que 

os professores aprendam como utilizar as novas plataformas ou ambientes virtuais de 
aprendizagem. Este é um aspecto importante, mas, o que é realmente fundamental é a 
discussão de propostas pedagógicas de qualidade. Para isto, é necessária a existência de 
equipes de apoio multidisciplinares que discutam e implementem projetos que explorem 
os aspectos de cada modalidade em benefício da educação. Caso contrário, o professor, 
ao invés de poder utilizar adequadamente as TIC, estará sobrecarregado e as mídias 
eletrônicas poderão ser vistas como fatores de estresse. Por fim, gostaríamos de apontar 
algumas das limitações deste artigo: a) trata-se de um estudo de caso o que não permite 
generalização dos seus resultados; b) os temas verificados nas avaliações finais da 
disciplina de 2010 e 2011 são diferentes, o que impede uma comparação e discussão 
mais aprofundada de alguns aspectos; c) alguns temas importantes como “interação 
professor-estudantes” não foi avaliado pelos estudantes. Seria recomendável que futuras 
avaliações sejam realizadas, para verificar em que aspectos a convergência dos modelos 
pode colaborar para o processo de ensino e aprendizado.  
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Abstract. Higher education is based on association between teaching, 
research and service. In order to expand, internalize and democratize 
vacancy, government created the Open University of Brazil (UAB), integrated 
by public universities and institutes, which offer online distance courses. Since 
its conception, has obtained coverage with eminence in the national 
educational scene. However, majorities’ courses of UAB limited to teaching, 
not developing research or service. The current paper aims to present 
proposals for the inclusion of research and service in the online distance 
Higher Course of Technology in Public Administration of UAB in IFSC. 

Resumo. A educação superior baseia-se na associação entre ensino, 
pesquisa e extensão para a formação discente. No intuito de ampliar, 
interiorizar e democratizar a oferta de vagas no ensino superior, foi instituída 
a Universidade Aberta do Brasil (UAB), sistema integrado por universidades 
e institutos públicos, que oferecem cursos na modalidade a distância. Desde 
sua criação, obteve abrangência, destacando-se no cenário educacional 
nacional. No entanto, em alguns cursos, sua atuação limita-se ao ensino, não 
desenvolvendo pesquisa ou extensão. Nesse contexto, o atual artigo objetiva 
apresentar propostas para a inserção de atividades de pesquisa e extensão no 
Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública da UAB no IFSC. 

1.  Introdução 
Este artigo aborda a temática da Educação, de sua concepção à contextualização 

da tríade ensino-pesquisa-extensão como justificativa para a inserção de propostas que 
visam associar à prática do ensino, realizado com êxito e baixos índices de evasão 
escolar, atividades de pesquisa e extensão no Curso Superior Tecnológico em Gestão 
Pública - modalidade a distância da UAB ofertado pelo IFSC. 

Para viabilizá-lo, analisou-se a literatura e formulou-se grupo focal para a 
reflexão e produção de soluções que contribuam para alicerçar a proposta didático-
pedagógica do referido curso, considerando suas especificidades [RESSEL et al. 2008]. 

2.  Revisão de Literatura 
Em sua ampla conceituação, a educação abrange os processos de formação nos 

âmbitos familiar, sociocultural, profissional e de ensino e pesquisa. Consistindo em 
“direito de todos e dever do Estado e da família”, visa o pleno desenvolvimento da 
pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, a 



  

qual deve ser promovida e estimulada em colaboração com a sociedade [Brasil 1998 
art205, Brasil 1996]. 

No âmbito escolar, desenvolve-se predominantemente por meio do ensino, 
devendo, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), vincular-se 
ao mundo do trabalho e à prática social, promovidos no ensino superior mediante as 
atividades de pesquisa e extensão universitárias [Brasil 1996]. 

O ensino deve ser ministrado com base, entre outros, nos princípios de 
valorização da experiência extra-escolar; e liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 
divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber [Brasil 1996]. 

Em nível superior, é ofertado em Instituições de Ensino Superior (IES), 
credenciadas como faculdades, centros universitários e universidades, as quais gozam 
de autonomia didático-científica. Constituem-se em estabelecimentos pluridisciplinares 
de: formação dos quadros profissionais de nível superior, pesquisa, extensão, domínio e 
cultivo do saber humano, caracterizadas pela produção intelectual institucionalizada, 
mediante o estudo sistemático dos temas e problemas relevantes, tanto do ponto de vista 
científico e cultural quanto regional e nacional [Brasil 2006a, Brasil 1996]. 

Ao nível superior integra-se a educação profissional e tecnológica, vinculada ao 
trabalho, à ciência e à tecnologia, conduzindo ao desenvolvimento de aptidões para a 
vida produtiva, destacando-se como instituições especializadas os Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia [Brasil 2008, Brasil 1996]. 

No exercício de sua autonomia, às IES são asseguradas: criar, organizar e 
extinguir em sua sede cursos e programas de educação superior previstos na LDB, como 
estabelecer planos, programas, projetos de pesquisa científica, produção artística e 
atividades de extensão, além de outras atribuições [Brasil 2006a, Brasil 1996]. 

Em geral, as instituições devem, entre suas finalidades: estimular a criação 
cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo; 
incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento 
da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura; promover a divulgação de 
conhecimentos culturais, científicos e técnicos e comunicar o saber através do ensino, 
de publicações ou de outras formas de comunicação; prestar serviços especializados à 
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; promover a extensão, 
visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 
pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição [Brasil 1996].   

Nesse sentido, embora se verifique a dissociação da indissociabilidade no ensino 
superior entre o ensino, a pesquisa e a extensão, expressa pela não obrigatoriedade de 
atender ao princípio expresso na Constituição Federal, as instituições de educação 
superior caracterizam-se pela oferta regular dessas atividades, tendo-as entre seus 
princípios, atribuições e finalidades [Brasil 2001, Brasil 1988]1. 

As funções de ensino, pesquisa e extensão foram contempladas pelo Estatuto das 
Universidades Brasileiras, ainda que em distintos patamares, como “marco estrutural da 
concepção de universidade em nosso país”, sendo o ensino responsável pela preparação 

                                                 
1 Cabe ressaltar que o disposto sobre a dissociação entre ensino, pesquisa e extensão consta no Decreto 3860/2001, 
revogado pelo Decreto 5773/2006, que, por sua vez, não dispõe sobre a indissociabilidade ou sua dissociação. 



  

do profissional enquanto a pesquisa e a extensão contribuem conjuntamente para a 
produção de novos conhecimentos [MAGNANI 2012 p3, Brasil 1931]. 

Segundo Magnani (2012), a indissociabilidade reflete o conceito de qualidade do 
trabalho acadêmico, favorecendo a aproximação entre universidade e sociedade, a auto-
reflexão crítica, a emancipação teórica e prática dos estudantes e o significado social do 
trabalho acadêmico, concretizada pela realização de projetos coletivos de trabalho, 
princípio reforçado pela LDB ao estabelecer que o dever do estado com a educação será 
efetivado mediante a garantida de “acesso aos níveis mais elevados do ensino, da 
pesquisa e da criação artística” [Brasil 1996 art4]. 

Entre as ações do governo para expandir, democratizar e interiorizar o ensino 
superior, considerando a demanda de atendimento à população brasileira e a grande 
extensão do território nacional, encontra-se a criação em 2006 da Universidade Aberta 
do Brasil (UAB), sistema integrado por universidades e institutos públicos, que oferece 
cursos superiores a distância [UAB 2012, Brasil 2006b].  

A UAB obteve expressiva abrangência, englobando, nos três primeiros anos, 
mais de: 180 mil alunos, 29 mil cursos e 500 polos de apoio presencial e, portanto, vem-
se destacando no cenário educacional. No entanto, as IES credenciadas proveem os 
cursos basicamente com práticas de ensino e, apenas parte deles, com pesquisas 
referentes a trabalhos de conclusão de curso, não desenvolvendo ou apresentando 
iniciativas isoladas de pesquisa e extensão, possivelmente em vista de ainda alicerçarem 
o arcabouço didático-pedagógico, adequando-o à modalidade a distância. 

À exemplo, analisa-se o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública 
(CSTGP), um dos mais antigos ofertados pela UAB em parceira com o Instituto Federal 
de Santa Catarina (IFSC), o qual objetiva: 

“[...] fornecer uma graduação atualizada e aprofundamento de conceitos técnicos, 
tecnológicos, profissionais e acadêmicos na gestão, no desenvolvimento de 
processos e no treinamento para as técnicas mais modernas nesta área, focadas para 
as organizações públicas” [CSTGP 2012]. 

Em seu projeto pedagógico, o CSTGP não prevê o desenvolvimento de 
atividades de pesquisa, como a elaboração de trabalho monográfico ou o oferecimento 
de ações de extensão, como palestras, seminários e congêneres, não havendo a 
obrigatoriedade de realizar estágio. Por outro lado, exige do aluno para a “conclusão do 
curso e a obtenção do grau de Tecnólogo”, o cumprimento de “no mínimo, 84 horas de 
atividades extracurriculares”, a partir do ingresso no curso, contempladas nas categorias 
de ensino, pesquisa e extensão, as quais são avaliadas conforme critérios de validade e, 
aceitas, são-lhes atribuídas cargas horárias correspondentes [CSTGP 2011 p27]. 

Considerando o contexto, faz-se importante promover, em conjunto ao ensino, a 
pesquisa e a extensão, oferecendo aos alunos oportunidades para vivenciar a 
universidade como um todo. Nesse sentido, o artigo objetiva apresentar sugestões para a 
inserção dessas ações no referido curso, contribuindo para o êxito de seus objetivos2. 

                                                 
2 “Formar profissionais com visão no desenvolvimento de processos de gestão e de novas tecnologias, utilizando 
ferramentas de gerenciamento, controle e avaliação. Atualizar os conhecimentos técnicos, favorecendo a inserção do 
aluno/servidor no novo contexto profissional e de gestão. Proporcionar aos profissionais adquirir visão sistêmica de 
processos e propor soluções alternativas melhores no contexto de trabalho e de atendimento” [CSTGP 2012]. 



  

3. Metodologia 
Este artigo consiste em um estudo qualitativo exploratório, não pretendendo 

esgotar o assunto, mas somente iniciar tal discussão. Baseou-se em revisão de literatura 
e grupo focal3, buscando estimular o pensamento crítico para a resolução das questões 
identificadas e formular propostas para inserir atividades de pesquisa e extensão no 
auxílio à construção da identidade didático-pedagógica do CSTGP, em vista dessa nova 
modalidade de ensino. 

Para sua efetivação, a Coordenadora de Tutoria atuou como moderadora, 
propiciando ambiente receptivo ao compartilhamento de ideias e exposição de opiniões 
entre seus participantes, compostos por tutores a distância interessados no assunto e, 
embora seja método criticado devido à validade de seus resultados, consistiu em 
instrumento útil para a reflexão e sugestão de soluções, apresentadas nesse artigo.  

4. Resultados  
O grupo focal abordou diversas questões, algumas verificadas anteriormente aos 

questionamentos e reflexões do grupo, todas extensamente discutidas. 

4.1. Procura por estágio extracurricular não obrigatório 
Discutiu-se a respeito da procura por estágio extracurricular não obrigatório 

tanto por alunos como por estabelecimentos locais que oferecem vagas para estagiários4.  

4.2. Interessados em compartilhar conhecimentos teóricos e práticos 
Especialistas que se graduaram em nosso curso, tutores especializados5 e alunos 

que atuam na gestão pública6 têm-nos procurado, expressando interesse de compartilhar 
os conhecimentos adquiridos com os alunos de nosso curso. 

4.3. Identificação de oportunidade para capacitar os alunos 
A discussão do tópico anterior contribuiu para a reflexão a cerca da 

receptividade e compromisso de alguns professores, bem como a oportunidade de 
contrapartida a concessões feitas a tutores7 na promoção da capacitação discente. 

4.4. Promoção de ricas discussões nos Fóruns de Debate das UCs 

                                                 
3 Possibilita a diversidade e profundidade de respostas diante do esforço combinado dos participantes, produzindo 
quantidade e qualidade de informações e soluções, por vezes, criativas e inovadoras [RESSEL et al. 2008]. 
4 Houve questionamento por aluna da turma 5 do Polo de Tapejara/RS sobre a possibilidade de realizar estágio 
extracurricular em gestão pública, em uma inédita parceira entre o IFSC e o CIEE do município. De acordo com a 
tutora presencial, há outras IES que firmaram o convênio, onde os alunos têm a oportunidade de vivenciar a formação 
profissional como estagiários. Ainda segundo a tutora, os estabelecimentos públicos frequentemente oferecem vagas, 
procurando possíveis candidatos no CSTGP. Para firmar a parceria, fazia-se necessário ter um orientador responsável, 
devendo ser obrigatoriamente do quadro docente, sendo sugerido o coordenador do curso.  
5 Um tutor a distância defendeu a monografia de especialização sobre a aplicação do Balanced Scorecard, ferramenta 
de gestão estratégica e orçamentária utilizada em instituições públicas e privada, demonstrando interesse em proferir 
palestra aos alunos sobre o tema. O referido tutor também atua na gestão pública. 
6  Um estudante da turma 4 do Polo de Foz do Iguaçu/PR expressou interesse de ministrar oficina com o tema 
“Cidadania e Responsabilidade Social”, devido a sua experiência profissional. Segundo o aluno, além do intuito de 
compartilhar o conhecimento adquirido, há oportunidade de contabilizar o evento como atividade extracurricular aos 
alunos participantes e a ele como palestrante, expressando seu interesse e preocupação. 
7 Houve solicitação de tutor a distância para realizar cursos promovidos pela Fundação Nacional da Qualidade – 
FNQ, entidade privada e sem fins lucrativos, referência em Excelência em Gestão. A autorização foi concedida diante 
do compromisso em ministrar minicurso(s) sobre os temas, compartilhando os ensinamentos com os alunos do 
CSTGP, proposta que interessou o tutor. A Coordenação do Curso aprovou a iniciativa e fornecerá declaração aos 
participantes, a qual será aceita como comprovante de atividade extracurricular. 



  

Refletiu-se sobre ricas discussões que, esporadicamente, são promovidas nos 
fóruns de debate das Unidades Curriculares (UCs) e geram produção de textos 
relevantes, marcados por diversificadas opinião e senso crítico apurado, contribuindo 
significativamente para a construção do conhecimento, o envolvimento nas interações 
via videoconferência e, consequentemente, para o êxito da UC.  

4.5. Cumprimento das atividades extracurriculares obrigatórias 
Abordou-se a obrigatoriedade de cumprimento das atividades extracurriculares, 

incluindo: a contemplação e êxito dessa meta pelos alunos, a oferta e viabilização dessas 
atividades por outras instituições e o oferecimento pelo curso: desde a informação sobre 
eventos externos à efetivação de eventos internos. 

4.6. Interesse em desenvolver atividades de pesquisa e extensão 
Devido aos editais de seleção de tutores para o CSTGP exigirem, do candidato, 

ser servidor público e/ou discente/concluinte de pós-graduação de IES pública 
reconhecida pela CAPES, em sua maioria, o quadro de tutores é formado por pessoas 
com experiência na gestão pública e/ou interesse em pesquisa e extensão, atividades que 
contribuiriam para enriquecer o currículo acadêmico e aproximarem-se dos alunos. 

4.7. Percepção da necessidade de estabelecer maior contato com os alunos  
A discussão anterior evidenciou a necessidade dos tutores a distância em 

aproximar-se dos alunos, estimulando-os nas potencialidades, amparando-os nas 
dificuldades e, sobretudo, motivando-os, desde a realização das atividades, cumprindo 
as obrigatórias e envolvendo-se nas sugeridas, à permanência no curso. A aproximação 
também está relacionada à percepção dos alunos quanto à presença da instituição8.  

4.7. Possibilidade de contar com a infraestrutura existente 
Entre os temas, destacou-se a infraestrutura da UAB no IFSC, composta por: 

ambiente virtual de aprendizagem, salas de videoconferência, equipe e equipamentos 
para a produção de materiais didáticos, videoaulas e programas de rádio, TV IFSC; a 
infraestrutura dos polos de apoio presencial; o corpo docente; a equipe de tutoria, 
disposta a se envolver em pesquisa e extensão e podendo ter outras funções atribuídas 
ao papel do tutor; e a receptividade e apoio da coordenação do curso. 

4.8. Benefícios em instituir uma rede de suporte a professores e alunos 
A tutoria, por administrar questões referentes ao cotidiano acadêmico, vivencia 

os problemas gerados e dificuldades enfrentadas por professores e alunos. Neste 
sentido, discutiu-se sobre a importância de oferecer suporte a docentes e discentes desde 
o ingresso à conclusão do curso e também como a inserção de atividades de pesquisa e 
extensão poderia ser mais um passo para a excelência dessa rede de suporte. 

4.8. Participação em eventos públicos referentes à Gestão Pública  
Ainda que infrequentes ou isoladas, discutiu-se sobre as iniciativas de 

coordenadores de polo e tutores presenciais em convidar e organizar grupos de alunos 
para prestigiar eventos públicos que abordam assuntos relacionados à gestão pública. 

                                                 
8 Verificou-se em relatos de tutores e alunos que o contato com os tutores presenciais fornece aos discentes a 
percepção da presença do polo de apoio presencial enquanto o contato com os tutores a distância e coordenações (de 
tutoria, do curso e da UAB/IFSC) propicia aos alunos a percepção da presença da instituição (IFSC). 



  

5. Discussão  
O grupo focal refletiu sobre as questões identificadas e supramencionadas, 

propondo sugestões, dispostas a seguir. 

5.2.1. Interagir com os alunos e publicar as atividades 
A maioria das sugestões recaía na necessidade de interagir com os alunos. Dessa 

forma, uma das principais propostas foi a criação de um espaço no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA), comum a ambas as turmas, para a elaboração, desenvolvimento, 
execução e/ou divulgação das atividades de pesquisa e extensão formuladas e expressas 
a diante, compondo parte de uma rede de suporte a professores e alunos. 

5.2.2. Oferecer estágios não obrigatórios 
Em sua reflexão, o grupo pontuou a cerca da relevância para o CSTGP e o 

impacto na formação de seus alunos referente ao estabelecimento de convênio com 
instituições para a oferta de estágios não obrigatórios. No entanto, em vista da 
complexidade da ação, responsabilidade pela prática profissional e necessidade de 
envolvimento de docentes como orientadores, concluiu-se pela certificação de interesse 
pelas coordenações do curso e da UAB/IFSC, pelo estudo de viabilidade, pesquisando a 
legislação, os programas que norteiam a extensão universitária e os efetuados por outras 
instituições, bem como pelo encaminhamento do assunto para o departamento 
institucional responsável. 

O AVA seria utilizado para favorecer a supervisão do estágio, promovendo a 
orientação dos alunos, o envio de relatórios entre outras atividade relativas a essa ação. 

5.2.3. Promover eventos 
Entre as atividades extracurriculares de extensão propostas pelo CSTGP estão 

elaboração e/ou participação, como palestrante ou ouvinte, em seminários, oficinas, 
congressos, simpósios, palestras, conferências e/ou encontros e de cursos de extensão, 
capacitação, aperfeiçoamento e/ou atualização. Nesse sentido, sugere-se, ao curso em 
parceria com os polos, promover eventos, seja diretamente, ao elaborá-los e executá-los 
ou, indiretamente, motivando e apoiando os alunos e/ou polos em sua realização.  

Os temas poderão referir-se às UCs do período, à gestão pública ou à gestão em 
geral, a dúvidas correntes dos alunos ou sugeridos por palestrantes e alunos.  

Os eventos poderão ser ministrados no Campus Florianópolis com transmissão 
para os polos via videoconferência; em um polo com transmissão para os demais polos; 
nos polos isoladamente (cursos de maior carga horária ou com aplicação prática); ou 
formulados integralmente online com atividades a serem cumpridas, carga horária 
definida e prazos estipulados para a obtenção do certificado. 

O AVA seria utilizado para: verificar o interesse dos alunos por temas propostos 
pelo CSTGP, obter a sugestão de temas pelos alunos, informar sobre os eventos, avaliar 
os eventos realizados, motivar os alunos a sugerir temas, a elaborar, efetuar e/ou 
participar dos eventos, fornecer notícias dos eventos realizados, disponibilizar os 
arquivos das videoconferências para posterior visualização pelos alunos do curso, entre 
outros. 

5.2.4. Informar sobre eventos 



  

Sugere-se que seja incorporada à função dos tutores as tarefas de pesquisar e 
informar os alunos a respeito de eventos, os quais seriam disponibilizados em um link 
no AVA destinado a essas informações. 

5.2.5. Promover a criação e/ou participação em grupos de estudo/pesquisa  
Para contemplar essa ação, sugere-se: a criação de grupos de estudos virtuais, 

alocados no AVA e presencias, a serem desenvolvidos nos polos de apoio presencial; a 
recomendação por alunos e tutores de grupos virtuais existentes ou grupos de estudo e 
projetos de iniciação científica de outras IES de seu município ou localidades próximas. 

Podem caracterizar-se por serem de assuntos específicos ou gerais relativos à 
gestão pública; ou grupos-tarefa com objetivos pré-estipulados, como a produção de 
material científico. Neste caso, sugere-se que, em um primeiro período, seja feita a 
abordagem dos temas e, em um segundo, os integrantes dediquem-se à elaboração de 
capítulos, os quais irão compor um e-book, ou artigos, compondo revista eletrônica. 

5.2.6. Estimular a publicação de produção científica em periódicos com 
conselho editorial relacionado à área do curso ou de resumo em anais 

Nesse sentido, o grupo sugere que tutores e professores motivem ou mesmo 
orientem9 alunos na elaboração de pesquisas e produção de materiais científicos a serem 
submetidos a periódicos ou eventos, como congressos ou seminários. 

5.2.7. Estimular a produção e/ou compartilhamento de material científico 
Inspirados nas enriquecedoras discussões suscitadas nos fóruns das UCs, o 

grupo sugere: motivar os alunos a participar ativamente dos fóruns; propor questões 
pertinentes e estimular o debate e a discussão no AVA; promover o compartilhamento 
de materiais relevantes às UCs e à gestão pública; criar concursos culturais e científicos 
para a participação dos alunos com produção de textos e/ou material audiovisual. 

5.2.7. Realizar visitas técnicas supervisionadas. 
Sugere-se estimular e apoiar a realização de visitas técnicas supervisionadas a 

instituições públicas promovidas pelos polos de apoio presencial. 

5.2.8. Criar a revista eletrônica do CSTGP 
Instituir, produzir, publicar e divulgar, periodicamente, revista editorada pelo 

CSTGP e elaborada com materiais, como artigos, resenhas, ensaios, resumos, opiniões, 
informações, referências e outros materiais produzidos em resultado a ações de pesquisa 
e extensão ou elaborados por: coordenadores, professores, tutores e alunos10. 

6. Conclusão 
 Verificou-se que o exercício tutorial profissional instigou o pensar e a reflexão a 
cerca do ensino superior a distância e suas formas de atuações institucionais. 

Pode-se perceber que há iniciativas, ainda que isoladas, de promover a pesquisa 
e a extensão enquanto outras ações podem ser implementadas, algumas com facilidade, 

                                                 
9 Na proposta do tutor de palestrar sobre o Balanced Scorecard, foi-lhe sugerido propor aos participantes interessados 
a implantação da ferramenta em seu local de trabalho ou instituição pública local, estimulando-os a desenvolver 
pesquisa e extensão, ações orientadas pelo referido tutor, que se mostrou receptivo e interessado na proposta. 
10 Cabe ressaltar que a UC de Desenvolvimento Ambiental e Sustentável exige a produção de paper como atividade 
obrigatória, os quais poderiam ser publicados na revista, com exceção aos que forem submetidos a revistas indexadas. 



  

bastando contar com a colaboração, envolvimento e comprometimento da equipe de 
tutoria e quadro docente, embora haja ações que exijam maior respaldo da instituição. 

Constatou-se que os tutores interessados na inserção dessas atividades 
dispuseram-se a ampliar suas responsabilidades, assumindo o compromisso com as 
ações de pesquisa e extensão, conforme habilitação para promovê-las, executá-las ou 
respaldá-las. 

 Um aspecto importante reside na regularidade das ações com a periodicidade das 
atividades, o que requer organização. Dessa forma, sugere-se a realização de um 
projeto-piloto, cujas ações sejam, inicialmente, desenvolvidas sob a competência da 
Coordenação de Tutoria com o respaldo da Coordenação do Curso e, quando necessário 
e possível, de demais setores e, em caso de êxito, posterior criação de setor responsável. 

Para futuras pesquisas, sugere-se a diversificação do grupo focal e a realização 
de estudos de viabilidade de implantação das atividades extracurriculares constantes no 
Guia do Aluno ou sugeridas por este artigo, como a criação de grupos de pesquisa e 
projetos de iniciação científicas vinculados à CAPES; oferta de bolsas de pesquisa e 
extensão; estabelecimento de convênios para estágios não obrigatórios, entre outras. 
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Abstract. This paper presents the remote experimentation and 3D virtual 
worlds applied to the process of teaching and learning in distance courses. 
This action aims to diversify the technological elements that make up teaching 
in the distance mode, in order to provide a learning that incorporates 
practical, collaborative, interactive and immersive aspects. It present an 
architecture a virtual learning environment capable of integrating such 
elements. 

Resumo. Este trabalho apresenta a experimentação remota e mundos virtuais 
3D aplicados ao processo de ensino aprendizagem nos cursos a distância. 
Esta ação visa diversificar os elementos tecnológicos que compõem o ensino 
na modalidade a distância, de forma a proporcionar uma aprendizagem que 
incorpore aspectos práticos, colaborativos, interativos e imersivos.  Sendo 
apresentada uma arquitetura de ambiente virtual de aprendizagem capaz de 
integrar tais elementos. 

1. Introdução 
As novas tecnologias da informação e comunicação (NTIC) têm assumido um papel 
fundamental no âmbito educacional, principalmente na Educação a Distância (EaD). As 
inovações tecnológicas tem facilitado a mediação da relação professor-aluno nos cursos 
ofertados na modalidade EaD. Usar apropriadamente as NTIC pode ser chave para a 
melhoria de fatores que influenciam na qualidade da EaD, tal como, a motivação dos 
alunos pelos estudos mediados por aparatos tecnológicos..  

Para Moran (2009) apesar do preconceito de muitos referente à EaD, ela é 
fundamental para poder modificar processos insuficientes e caros de ensinar para muitas 
pessoas. E ao longo do tempo ela vem se consolidando como uma modalidade de ensino 
capaz de levar formação as mais variadas pessoas nos mais remotos lugares. As NTIC 
neste sentido  tem contribuído para a disseminação e modificação dos processos de EaD. 
Podem proporcionar experiências enriquecedoras ao ensino através do uso dos mais 
variados recursos como redes sociais, ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), 
mundo virtual 3D, experimentações remotas. Estes recursos podem proporcionar um 
dinamismo ao processo de ensino-aprendizagem, tornando-o mais prazeroso e 
significativo. 

O uso das NTIC como forma de complementar o processo de ensino-
aprendizagem é capaz de remodelar as interações entre professores e alunos, uma vez 



  

que a aprendizagem já não se limita a sala de aula. Existe na atualidade uma variedade 
de estudos visando o desenvolvimento de novos recursos educacionais. Alguns já 
consolidados como os softwares educacionais (exercício e prática, tutoriais, jogos 
educacionais, simulação), os laboratórios de experimentação remota etc. E outros mais 
emergentes como a utilização de ambientes tridimensionais como AVA. Sendo assim 
compreende o objetivo deste artigo apresentar a utilização de experimentos remotos e 
mundos virtuais 3D integrados ao AVA como forma de proporcionar maior 
interatividade aos alunos de cursos EaD. 

2. Experimentação Remota no Ensino 
A experimentação remota pode ser aplicada nas variadas área do conhecimento, pois 
permite combinar os componentes conceituais e práticos. Os conceituais previamente 
explorados nas aulas teóricas e os práticos através das experiências no laboratório 
remoto, permitindo aos alunos um maior entendimento dos fenômenos estudados. Tal 
tecnologia é caracterizada como uma série de equipamentos conectados na web que 
podem ser acessados de qualquer parte do mundo, onde o estudante pode realizar a 
prática de seu estudo a qualquer horário do dia, pois funciona no sistema 24 horas, sete 
dias por semana [Marcelino, 2010].  

Na EaD a experimentação remota pode ser um importante recurso educacional a 
ser explorado. Observe na figura 1 a exemplificação de um experimento remoto 
disponibilizado pelo Laboratório de Experimentação Remota – RExLab da 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) campus Araranguá. Neste experimento 
são explorados os conhecimentos referentes ao estudo das associações em série, paralela 
e mista em redes AC. 

 

 
Figura 1. Experimento Remoto do Quadro Elétrico.  

 

 Paladini (2008) destaca que a utilização de laboratórios de experimentação por 
instituições de ensino apresenta algumas vantagens como: maior utilização dos 
equipamentos do laboratório por estarem disponíveis 24 horas por dia, 365 dias ao ano, 
seu rendimento é maior; a organização de laboratórios, não é necessário mantê-los 
abertos a todas as horas, basta com que estejam operacionais;  a organização do trabalho 
dos alunos, com os laboratórios remotos os alunos e professores podem organizar 
melhor seu tempo, de maneira similar aos horários de aulas; a aprendizagem autônoma, 
os laboratórios remotos fomentam o trabalho autônomo; abertura a sociedade, podem 
ser colocados a disposição da sociedade; em cursos não presenciais; a inserção dos 



  

usuários em um contexto real, uma vez que elementos hardware passam a ser 
controlados através de um computador e comandados utilizando técnicas 
software/hardware passam os usuários a estarem inseridos em um contexto real de 
aprendizagem. 

Os laboratórios de experimentação remota podem ainda ser incorporados ao 
AVA de forma a integrar diferentes ambientes de ensino-aprendizagem. O aluno ao 
acessar o AVA pode visualizar todo material de fundamentação teórica disponibilizado 
pelo professor, e tem a possibilidade de acessar quaisquer experimentos que o auxiliem 
a compreender o conteúdo abordado em aula ou de sua curiosidade. 

3. Mundos Virtuais 3D 
Os ambientes virtuais tridimensionais, assim também designados os mundos virtuais 3D 
se utilizam da tecnologia dos jogos online multiplayer para criar um mundo virtual 
compartilhado e persistente. Isto possibilita a cada participante controlar seu avatar,  que 
é sua personificação no ambiente e interagir em tempo real com objetos virtuais e com 
os avatares de outros participantes [Tori, 2010]. Podem ser modelados tal qual o real, 
mas com a possibilidade de aumentar as funcionalidades do mundo real através da 
virtualidade. Na figura 2 é possível visualizar a imagem real do campus Araranguá da 
UFSC no lado esquerdo e sua representação no mundo virtual 3D desenvolvida pelo 
RExLab  da mesma instituição. 

 

 
Figura 2. Representação real e virtual da UFSC campus Araranguá. 

 

No que tange a EaD, os mundos virtuais 3D permitem trabalhar questões como 
colaboração, educação on-line e flexível, experiências sensoriais e imersivas bem como 
oferecer um conjunto de ferramentas que possibilitam fazer coisas que não são possíveis 
no mundo real [Valente; Mattar, 2007]. Outra importante característica desses ambientes 
virtuais em educação é o fato de que, “ao controlar seu avatar, o aluno passa a se engajar 
ativamente no processo, sentindo-se mais presente e envolvido” [Tori, 2010]. Por 
explorar aspectos de colaboração, imersão e interação os mundos virtuais tem sido 
considerado por vários autores como uma tecnologia que muito pode contribuir para o 
ensino a distância. Mas é necessário estar atento pois os mundos virtuais na educação 
não podem ser vistos com único elemento de aprendizagem, devem ser analisado como 
mais uma ferramenta de apoio ao ensino [Marcelino, 2010]. 



  

3.1  Elementos para o Mundo Virtual 3D ser utilizado como AVA 
Os AVA consistem em mídias que utilizam o ciberespaço para veicular conteúdos e 
permitir interação entre os atores do processo educativo.  Portanto consiste em uma 
opção de mídia que está sendo utilizada para mediar o processo ensino-aprendizagem à 
distância [Pereira, 2007]. 

Uma ferramenta que tem sido amplamente adotada por universidades que 
ofertam cursos na modalidade a distância como ambiente de aprendizagem para mediar 
a interação entre todos os interessados no processo de ensino- aprendizagem é o 
MOODLE. Este é um Sistema Open Source de Gerenciamento de Cursos - Course 
Management System (CMS), também conhecido como AVA que permite o 
gerenciamento de material pedagógico de cursos ou disciplinas, interação entre os 
participantes, acompanhamento e avaliação do aluno. Podendo ser adaptado e 
customizado conforme as necessidades de cada instituição.  

 

 
Figura 3. Arquitetura implementada no RExLab 

Ao utilizar MOODLE é possível ter interoperabilidade com  os mundos virtuais 
3D através do SLOODLE (Simulation Linked Object Oriented Dynamic Learning 
Environment) que visa unir ferramentas do Second Life / Open Sim e o MOODLE, ou 
seja, com este recurso é possível que as aulas no mundo virtual fiquem mais parecidas 
com a realidade. Avatares representam professores e alunos e painéis representam os 
projetores de imagens e quadro negros, os conteúdos que ficam armazenados e 
organizados no MOODLE podem ser disponibilizados no mundo virtual [Marcelino, 
2010].  Para isso utiliza-se a arquitetura apresentada na Figura 3. 

5. Considerações Finais 
Este artigo apresentou a utilização de experimentos remotos integrados a mundos 
virtuais 3D propostos como suporte ao processo de ensino-aprendizagem na modalidade 
de EaD. Ressaltando que a utilização da experimentação remota e mundo virtuais 3D 
visa ser uma alternativa a alguns cursos de EaD, para estabelecer uma ponte entre os 
aspectos teóricos e práticos. Permitindo ainda a realização de trabalhos em grupo 



  

mediados pela interatividade e imersão proporcionada pelo ambiente tridimensional de 
pessoas geograficamente distantes. 

 A incorporação das mais diversas NTIC a EaD cria condições de ofertar aos 
alunos diferentes formas de explorar os conteúdos curriculares,  que permita-lhes uma 
melhor assimilação e apropriação dos conteúdos expostos. Trazer tecnologias de uso 
habitual desses alunos ao contexto escolar é uma forma de acompanhar o avanço 
tecnológico, sem perder de vista a finalidade do ato de ensinar, o aprendizado. 
Permitindo assim, que os alunos desenvolvam capacidades e habilidades mediadas pelo 
uso de tais NTIC. 
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Abstract. This paper presents pedagogical strategies for including virtual 
students in distance learning environments. The profile editing could be easier 
if the students explore a presentation dynamic before. A crossword, elaborated 
with HotPotatoes JCross software, can encourage the students to explore 
others profiles and discover common interests. The student´s comments about 
the strategy indicate how this strategies could facilitate their inclusion and 
participation in group activities in distance education courses. 

Resumo. Este artigo apresenta algumas estratégias pedagógicas, que 
auxiliam na inclusão dos alunos em ambientes virtuais de aprendizagem. É 
mostrada uma dinâmica de apresentação, que busca facilitar a elaboração do 
perfil do aluno ao ingressar em um curso e uma aplicação do HotPotatoes 
para incentivar os alunos a explorarem os perfis dos colegas e descobrirem 
afinidades. O retorno dos alunos comprova que essas estratégias podem 
facilitar a inclusão dos participantes e a realização das atividades grupais em 
cursos a distância. 

1. Introdução 
Ao iniciarmos um curso a distância, normalmente os alunos são convidados a elaborar 
algum tipo de apresentação (em geral, através do preenchimento do recurso “Perfil” no 
ambiente virtual adotado). Essa é uma ferramenta importante nos ambientes virtuais de 
aprendizagem, pois auxiliam os docentes e tutores a elaborar um perfil de sua turma e 
preparar melhor suas intervenções junto ao grupo. 

 Em muitos cursos, o preenchimento do perfil é a tarefa inicial, mas muitos se 
sentem somente “treinados” no uso da ferramenta e não se preocupam com o que vão 
escrever em sua apresentação. Outros, no entanto, demonstram dificuldades em elaborar 
um texto que reflita suas características e interesses, refletindo cuidadosamente sobre o 
que gostariam de falar de si mesmos e compartilhar com os novos colegas. Há, 
inclusive, alunos que alegam não querer compartilhar suas informações pessoais com 
desconhecidos, esquecendo que sem essa breve apresentação, eles também não se 
tornarão conhecidos aos colegas. 

 Este artigo apresenta estratégias para auxiliar na elaboração da apresentação do 
aluno e preenchimento do seu perfil, bem como para estimular os alunos a navegarem e 
conhecerem os perfis dos colegas.  



  

2. A apresentação em cursos a distância e o recurso Perfil 
O recurso Perfil está normalmente presente nos ambientes virtuais de aprendizagem e 
todos os participantes (alunos, tutores e docentes) são convidados a preenchê-lo. O 
objetivo fundamental do Perfil é fornecer um mecanismo para que os participantes 
possam se "conhecer a distância" visando ações de comprometimento entre o grupo. 
Além disso, favorece a escolha de parceiros para o desenvolvimento de atividades do 
curso (formação de grupos de pessoas com interesses em comum). 

 Segundo Rocha, a ferramenta Perfil do ambiente virtual Teleduc é “usada para o 
aluno se apresentar ao grupo de forma bastante pessoal, colocando sua foto, dizendo 
quem é, do que gosta, o que faz, seus hobbies, sua família, sua cidade etc.”. (ROCHA, 
2002, p. 207).   

 No MOODLE, há um campo “Descrição”, de preenchimento obrigatório quando 
o usuário edita seu Perfil, mas não há nenhuma recomendação específica sobre como 
deve ser preenchido. Carneiro (2009, p.16) sugere que o aluno utilize o espaço 
Descrição para apresentar-se ao grupo, “contando um pouco sobre sua formação, 
interesses e hobbies”, seguindo a mesma proposta do TelEduc. 

 As questões que surgem então são: “o que escrever?” e “como estimulo meus 
alunos a conhecerem-se uns aos outros?”. 

3. A questão da identidade  
Quem é você? Quem sou eu? Estas são perguntas nem sempre simples de serem 
respondidas e acompanham a história da humanidade. Como afirmam Bock, Furtado e 
Teixeira (2008), conhecer o outro é um desafio constante, porque nós mudamos e os 
outros se modificam ao longo do tempo.  

  Para compreender como o sujeito (o ser humano que pensa e se reconhece como 
alguém único) se constitui, é a que a Psicologia construiu o conceito de identidade. Esse 
conceito tem várias compreensões e Carlos Brandão traz a ideia de sentimento pessoal e 
“consciência da posse de um eu, de uma realidade individual que torna cada um de nós 
um sujeito único diante de outros eus”, destacando que essa consciência traz consigo o 
reconhecimento individual de nossa exclusividade  e a  consciência de nossa 
continuidade em nós mesmos. (BRANDÃO, 1986 apud BOCK; TEIXEIRA; 
FURTADO, 2008, p. 208). 

 Ciampa (1984, p. 59-60) diz que “Quem é você?” é uma pergunta que muitas 
vezes fazemos uns aos outros e a nós mesmos, mas que não é fácil de ser respondida. E 
observa que ao respondermos a esta pergunta, nossa identidade “se mostra como a 
descrição de um personagem ... cuja biografia aparece numa narrativa” e destaca que 
“todos nós ... somos os personagens de uma história que nós mesmos criamos, fazendo-
nos autores e personagens ao mesmo tempo”.   

 Essa reflexão nos ajuda a pensar sobre como elaboramos um texto para o 
“Perfil” de um ambiente virtual de aprendizagem. Seguindo a ideia de Ciampa, somos 
sempre autores de uma história onde somos os personagens, pois costumamos dizer “Eu 
sou a Mára, sou professora, gosto de tecnologia...”, como se a Mára não fosse a mesma 
pessoa que está elaborando a apresentação. Ao mesmo tempo, as questões apresentadas 



  

apontam as dificuldades que normalmente os alunos iniciantes se deparam ao ter de 
decidir sobre o que escrever. As dinâmicas e atividades propostas a seguir podem ser 
utilizadas como disparadoras desse processo, reduzindo a ansiedade inicial e 
despertando a curiosidade dos alunos sobre os colegas. 

3. Dinâmicas de apresentação e inserção do aluno virtual no curso a 
distância 

3.1 Quem sou eu? 
Essa dinâmica tem por objetivo facilitar a elaboração desse texto de apresentação e 
compartilhamento com os colegas. Nos encontros presenciais, ela é realizada através da 
apresentação de um desafio aos participantes: eles devem buscar em sua bolsa (mochila 
ou pasta) três objetos que julgam que os representam neste momento. A partir dessa 
seleção, cada aluno é convidado a elaborar uma apresentação por escrito a partir dos 
objetos selecionados e depois todos são instigados a lerem seus textos perante os 
colegas, de forma que eles possam ir se apresentando ao mesmo tempo que podem 
esclarecer eventuais dúvidas do grupo. 

 O objeto de aprendizagem  “Quem sou eu?”  simula essa dinâmica. A Figura 1 
mostra a tela de apresentação. 

 

 
Figura 1 – Tela inicial do objeto “Quem sou eu?” 

 Ao clicar em Entrar, o usuário tem acesso à tela inicial (Figura 2), onde 
encontra uma explicação sobre o objetivo do objeto de aprendizagem.  Ao clicar em 
Continuar, ele será solicitado a se identificar, informando seu nome, endereço de 
correio eletrônico e sexo. 

 Além disso, no canto superior direito ele pode ter acesso às Instruções, onde o 
aluno encontra em Instruções para o aluno as orientações sobre como realizar a 
dinâmica e o professor encontra em Instruções para o professor uma breve 
fundamentação teórica e sugestões para a continuidade da dinâmica no ambiente virtual. 



  

 
Figura 2 – Orientações iniciais e convite para o uso do objeto “Quem sou eu?” 

 Na sequência, o aluno terá acesso à Mochila (Figura 3) para escolher, dentre um 
conjunto de objetos usuais, quais que ele considera que os representa melhor. É 
interessante destacar que o conjunto de objetos proposto foi organizado a partir de 
levantamento realizado nas diversas dinâmicas presenciais, onde a atividade foi testada. 

 
Figura 3 – Selecionando os objetos na Mochila 

 Ao concluir a seleção, o aluno finalmente escreverá seu texto de apresentação, 
que será visualizado no formato de um cartão de visitas (a cor da borda é função da 
seleção inicial pelo gênero masculino ou feminino), como mostrado na Figura 4.  O 
cartão e o texto serão enviados para o endereço de correio eletrônico informado 
inicialmente e poderão ser utilizados posteriormente como apoio ao preenchimento do 
seu Perfil. 

 O professor poderá então utilizar o texto produzido pelos alunos para realizar 
uma dinâmica de apresentação virtual. Uma sugestão é convidá-los a publicar os textos 
em um fórum de discussão. Este recurso permite que os colegas façam questionamentos 
sobre o texto apresentado e os alunos possam refletir, reformular e ampliar sua 
apresentação original. Após essa atividade, o professor pode sugerir que os alunos 



  

compartilhem o texto reformulado, preenchendo seu Perfil no ambiente virtual de 
aprendizagem adotado.  

 
Figura 4 – Elaborando a apresentação 

 Esta animação foi elaborada pela equipe do Núcleo de Apoio Pedagógico à 
Educação a Distância (NAPEAD), órgão vinculado à Secretaria de Educação a Distância 
da UFRGS, com o apoio do Edital CAPES nº 15 - Fomento ao uso das Tecnologias de 
Comunicação e  Informação nos Cursos de Graduação. O objeto está disponível para 
uso no endereço http://thor.sead.ufrgs.br/edital13/02Mara/. 

3.2 Conhecendo os colegas 
Esta dinâmica surgiu a partir da observação da dificuldade dos alunos ingressantes em 
constituir-se como grupo (ou “turma”) no curso “Formação continuada de Professores 
em Tecnologias da Informação e Comunicação Acessíveis”1, promovido pela UFRGS, 
sob a coordenação do Núcleo de Informática na Educação Especial – NIEE e o Centro 
Interdisciplinar de Novas Tecnologias na Educação CINTED, onde os autores atuaram 
como formador ou tutor.   

 O desafio  foi então pensar em uma atividade que propiciasse o estabelecimento 
de vínculos que unisse os alunos e os aproximasse do próprio curso. Surgiu então a ideia 
de criar “palavras-cruzadas” a partir do que havia sido publicado pelos próprios alunos 
em seu “Perfil”. O software HotPotatoes (http://hotpot.uvic.ca/) inclui seis aplicações, 
permitindo criar atividades interativas de escolha múltipla, respostas diretas, 
preenchimento de lacunas, palavras cruzadas, combinação de colunas e ordenamento de 
sentenças.  Dentre os aplicativos disponíveis do HotPotatoes, o JCross permite a criação 
de palavras cruzadas e pode ser utilizado como recurso para despertar a curiosidade dos 
alunos de um curso para ler os perfis dos colegas.  

 O tutor ou docente, a partir da leitura dos perfis de seus alunos, pode selecionar 
uma ou duas características mais específicas, compondo a partir daí o conjunto de pistas 
para que as palavras cruzadas possam ser preenchidas. Mas para tornar a atividade mais 
interessante, o proponente selecionou, como “pistas” para as respostas das palavras 
cruzadas, características pessoais (ao invés de acadêmicas ou profissionais), informadas 
pelos próprios alunos durante a elaboração e publicação dos seus perfis, tais como: 

                                                 
1 http://www.cinted.ufrgs.br/niee/FormacaoContinuada/ 



  

possuir filhos ou netos, tempo de casamento, passatempos preferidos, onde havia 
nascido...  A figura 5 mostra um exemplo de palavras cruzadas produzidas com o suporte 
do JCross. 

 
Figura 5 – Interface do JCross (Hotpotatoes) 

  O software então gera uma página HTML que pode ser acessada pelos alunos, 
como na Figura 6. 

 
Figura 6 – Exemplo de palavras cruzadas elaboradas com o JCross 



  

  O resultado foi extremamente positivo, comprovado pelas mensagens de retorno 
dos alunos após a conclusão da atividade: 

Olá Ricardo, de onde surgiu essa idéia . Adorei, busquei algumas estratégias 
antes de começar: contar letras dos nome para ir eliminando entre outras, mas 
pensei bem e percebi que era una forma de ler e conhecer as colegas. 
Inclusive retomei a leitura após a atividade. Muito legal mesmo!O mais 
interessante é que eu demorei para descobrir o nome de uma amigona de 
Curitiba,a XXX eu convivo com ela diariamente e não falamos de família só 
de trabalho e eu não sabia que a filha dela ia casar. (ES, 26/08/2011, 00h58). 

Olá Ricardo.  Realmente o exercício foi muito interessante, instigante e fez 
com que eu fosse rever os perfis e conhecer um pouco mais todas as colegas. 
Parabéns e aguardarei novos exercícios de descontração. Abraços. (MBS, 
26/08/2011, 08h54). 

Adorei a idéia, confesso que não tinha conseguido prestar muita atenção nos 
perfis das colegas, com este exercício, conheci melhor cada uma, adorei. 
(MDF, 26/08/2011). 

Colegas a criatividade faz a diferença... Mais uma vez vejo o potencial que 
envolve e desperta para novas ações pedagógicas.  
Ricardo, vc contemplou o elemento essencial no nosso cotidiano: a 
criatividade. Essa atividade de descontração deu uma leveza importante no 
nosso aprendizado. (MVS, 26/08/2011, 10h54). 

Vocês já fizeram o quebra-cabeça? Adorei... e já passei a ideia para umas 
colegas minhas que amaram e vão fazer com os alunos. (NMD, 
25/08/2011 23h34) 

 A atividade não só despertou o interesse pelos perfis dos colegas, mas permitiu 
descobertas de vínculos e estabelecimento de outras relações, que certamente facilitaram 
a realização das atividades na sequência do curso.  

4. Considerações Finais 
A inserção dos alunos em um ambiente virtual deve envolver mais do que o treinamento 
no uso do ambiente adotado, principalmente naqueles casos onde não é possível realizar 
algum encontro presencial inicial.  

 Estratégias e dinâmicas que propiciem uma reflexão sobre sua presença no 
curso, sobre como quer se apresentar aos colegas e com eles conviver e como conhecer 
uns aos outros podem ser simples e muito eficientes. 

 Estão em estudo outras dinâmicas de integração e trabalho em grupo, como as 
propostas por Campos e Silveira (2010, 2011), para que possam ser implementadas no 
formato de animações, permitindo o acesso a vários professores em seus cursos. 
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Resumo. Na Educação a Distância online é fundamental o planejamento e a avaliação das 
atividades para que a distância geográfica e temporal não seja um fator negativo e sim um 
elemento de motivação ao diálogo e a autonomia na aprendizagem. Nosso objetivo é relatar o 
processo de implementação da modalidade a distância online numa instituição de ensino 
superior através de componentes curriculares optativos ofertados no período das férias de 
verão 2010- 2011. O relato se apresenta através das respostas do questionário de avaliação 
proposto aos acadêmicos (12 questões). As percepções dos estudantes, expressada nas 
respostas, foram divididas em três dimensões: diálogo, estrutura e autonomia. A base material 
desta percepção se encontra numa amostra de 25% da avaliação realizada pelos estudantes. 
Uma parte dos estudantes manifestou dificuldade em lidar com o ambiente virtual de 
aprendizagem (AVA) e solidão no dia-a-dia do componente curricular. Contudo, a maioria 
dos estudantes percebeu satisfatoriamente cada uma das três dimensões. A predominância de 
pontos positivos na avaliação é, sem dúvida, um bom sinal de que a instituição está no 
caminho certo. Entretanto, não podemos tomá-la como uma certeza porque os acadêmicos não 
tem experiência suficiente para fazer uma avaliação rigorosa, já que é a primeira vez que 
desenvolvem atividades a distância online. 
 
Palavras-chave: educação a distância, aprendizagem, avaliação. 
 

The 1st time one never forgets: report of the implementation process 
of the online distance education mode 

 
Abstract. In online distance education the planning and the evaluation of the activities are 
fundamental to prevent the geographical and temporal distance from becoming a negative 
factor, but instead, makes these elements the motivation for dialogue and autonomy in 
learning. Our goal is to report the process of implementation of the online distance mode at an 
institution of higher education through optional curriculum components offered during the 
summer holidays from 2010 to 2011. The report is presented through the answers to a 
questionnaire for evaluation proposed to academics (12 questions). The perceptions of 
students, expressed in the answers, were divided into three dimensions: dialogue, structure 
and autonomy. The basis material of this perception is a sample of 25% of the evaluations 
made by students. One of the students expressed difficulty in dealing with the virtual 
environment for learning (AVA) and expressed loneliness in day-to-day subjects of the 
curriculum. However, most student felt satisfied in each of the three dimensions. The 
predominance of positive points in the evaluation is without doubt a good sign that the 
institution on the right track. Nevertheless, we can not take it as a certainty because the 
students do not have enough experience to make a strict evaluation, since it is the first time 
they developed online distance activities. 
 
Keywords: distance education, learning, evaluation. 
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1 Introdução  
 

O desenvolvimento de novas Tecnologias Digitais, a partir da década de 1990 e, 
principalmente, de 2000, conduziu à difusão das oportunidades, no que concerne à 
aprendizagem, através da combinação de recursos tecnológicos e humanos. A sua presença no 
sistema educacional faz com que seja necessário refletir sobre pontos intrínsecos à educação, 
como: didática, metodologia, planejamento, avaliação, plataformas digitais e programas.  

O foco deste trabalho é analisar os dados de uma avaliação solicitada a um grupo de 
estudantes sobre a utilização da Educação a Distância online, em quatro componentes 
curriculares optativos de cursos de Administração (2) e Ciências Contábeis (2) de uma 
instituição de ensino superior que atende a região de Santa Rosa - Noroeste do Estado do Rio 
Grande do Sul denominada Fundação Educacional Machado de Assis (FEMA). Esta avaliação 
foi inicialmente pensada para contribuir no planejamento pedagógico, no processo de seleção 
e uso dos recursos tecnológicos apropriados as atividades EAD online da instituição.  

 
2 Interface entre EAD e presencial 
 

A generalização do uso dos recursos da informática no cotidiano educacional promove 
outra fonte de informação (além das tradicionais: livros e professores), porque os novos meios 
de comunicação mudam as formas de interação entre as pessoas e o seu uso cotidiano 
influencia a metodologia de ensino-aprendizagem. A arquitetura da web 2.0 tem vocação para 
desenvolver comunicação e interação e a EAD online, ancorada numa plataforma digital 
interativa e ou em ferramentas disponíveis na web, acumula demandas que se beneficia desta 
interação. Meu foco é sobre componentes curriculares em EAD online que se desenvolveram 
em ambiente virtual de aprendizagem (plataforma Moodle), como experimento numa 
instituição de ensino superior. E é a percepção dos estudantes sobre esta experiência que nos 
interessa mostrar. 

A definição mais lembranda para a EAD tem como base a comparação com a 
modalidade presencial tradicional, tomando-a como referência. Este procedimento dificulta 
a percepção das particularidades da EAD como modalidade pedagógica, pois seu conjunto 
de características é considerado como um adorno à modalidade presencial. Assim pensada, as 
modalidades presencial e a distância são contrapostas entre si e contraditórias em si; como se 
a modalidade presencial e a modalidade a distância fossem excludentes e conflitantes entre si. 

Todavia, não é o que diz a legislação brasileira. Como a  educação a  di s tância faz 
parte do contexto educacional, tem bases legais definidas. No Decreto n.º 2.494, de 
10/02/1998, a EAD é definida assim “Art. 1º - Educação a distância é uma forma de ensino 
que possibilita a autoaprendizagem, com a mediação de recursos didáticos sistematicamente 
organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou 
combinados, e veiculados pelos diversos meios de comunicação” (Brasil, 1998). 

O termo Educação a Distância não significa apenas ensino-aprendizagem pela web. A 
rede mundial de computadores interconectados é uma estrutura “a distância”, porém, existem 
outras estruturas como o correio postal e mídias digitais offline. A definição do MEC (1998) 
abre a perspectiva de ver a EAD realizar-se tanto na forma mais antiga – a correspondência 
escrita – quanto por rádio e televisão e, mais recentemente, pela web, ou seja, com o suporte 
de computadores e pessoas interconectados.  

Observa-se que o foco principal, nesses modos de realização da EAD, pressupõe a 
“autoaprendizagem”, pois o estudante de educação a distância, na maior parte do tempo, 
encontra-se sozinho, o que não é sinônimo de estar isolado. O conceito também evidencia os 
“diversos meios de comunicação”, contudo, neste trabalho, evidencia-se a EAD online, na 
qual os meios de comunicação são os recursos tecnológicos da web e, no caso considerado, 
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usa-se uma plataforma digital com seus recursos, os programas de conversação e o correio 
eletrônico.  

É no sentido de fortalecer a ideia de que a EAD online pode ser uma modalidade 
educacional autônoma e não apenas figurante da modalidade presencial que se apresenta este 
relato de experiência de implementação da EAD online numa instituição de ensino superior. 
 
3 Educação a distância na FEMA 

 
A Fundação Educacional Machado de Assis (FEMA), está localizada no município de 

Santa Rosa, região Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, com 68.587 habitantes (IBGE, 
2010). Sua abrangência regional atende 20 municípios totalizando, aproximadamente, 230 mil 
habitantes. Esta região tem sua base econômica na agricultura (soja, milho e trigo), na 
indústria metal-mecânica (colheitadeiras) e na pecuária (leite e carne). A FEMA têm 
acadêmicos de todas as cidades da microrregião. Como a maioria dos acadêmicos trabalha, os 
cursos são noturnos na modalidade presencial. A partir de 2010, com a criação do Setor de 
Projetos EAD, começou-se a planejar e sistematizar a implementação da modalidade a 
distância online e é sobre esta experiência que se propôs fazer o relato.  
 
3.1 Implementação da modalidade EAD online 

 
No período de férias de verão 2010-2011 foi ofertado aos acadêmicos do 4º ao 8º 

semestres, dos cursos de Administração e Ciências Contábeis componentes curriculares na 
modalidade a distância online. Antes da oferta dos quatro componentes curriculares (CCs) 
foram ministrados dois cursos de curta duração para todos docentes interessados na 
modalidade de educação a distância. 

No momento que as coordenações dos cursos aptos para ofertar vinte por cento (20%) 
da grade curricular a distância (Brasil, 2004) decidiram quais seriam os componentes 
curriculares ofertados na modalidade a distância online foi ministrado um curso mais 
detalhado de formação docente para a utilização didática da plataforma Moodle. 

A modalidade a distância online foi desenvolvida em quatro componentes curriculares 
optativos: (1) Empreendedorismo e Criatividade Empresarial; (2) Sociologia do curso de 
Administração; (3) Contabilidade de Pequenas e Médias Empresas e (4) Contabilidade 
Internacional do curso de Ciências Contábeis. Os dois primeiros componentes iniciaram em 
dezembro de 2010 e outros dois em janeiro de 2011. O término dos CCs foi em janeiro e 
fevereiro de 2011, antes do início do período letivo. A Tabela 1 mostra a situação dos 
estudantes por componente curricular. 

 
Tabela 1 - Situação por Componente Curricular Optativo 

 
Componente Curricular Optativo Matrículas Evasão Aprovação Reprovação 
Empreendedorismo e 
Criatividade Empresarial 75 00 72 03 

Sociologia 46 01 45 00 
Contabilidade de Pequenas e 
Médias Empresas  89 03 82 04 

Contabilidade Internacional  56 01 55 00 
Total 266 05 254 07 
Fonte: Relatório de Avaliação EAD FEMA (Lorençatto, 2011).  

 
O planejamento pedagógico de cada componente curricular, a distância online, 

construiu-se a partir de encontros entre o professor do componente e o coordenador de 
Projetos EAD da FEMA. Cada professor desenvolveu seu plano de ensino para 10 encontros 
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(4h/a por encontro) e cada componente curricular teve um dia diferente da semana para 
facilitar a realização das atividades online, especialmente, para os acadêmicos que se 
inscreveram em dois componentes (o máximo possível). 

Na plataforma digital Moodle os professores utilizaram, com maior ou menos 
intensidade: fórum, chat, questionário, wiki (texto colaborativo), envio de Arquivo (produção 
acadêmica) e mensagens, além da biblioteca (textos, vídeos, materiais multimídia). Como 
parâmetro para a estrutura didática e o futuro melhoramento da modalidade, cada componente 
curricular online seguiu alguns critérios metodológicos, tais como: (1) do total de 10 
aulas/atividades, 03 devem ser presenciais, sendo obrigatória a primeira aula (familiarização 
com o ambiente virtual: login, dinâmica das aulas e recursos) e a última (avaliação). Dentre as 
oito restantes, mais uma aula presencial deveria ser incluída. A sugestão é que as quinta e 
sexta aulas abordassem uma revisão e encaminhamentos; (2) dos 10 pontos que compõem o 
total da avaliação, três devem ser destinados à participação nas atividades online (fórum, 
questionários e wiki; (3) cada atividade proposta deve ter um feedback aos acadêmicos; (4) no 
dia da semana destinado à abertura e ao fechamento de atividades online, o professor deve 
permanecer online das 19h20min às 21h para sanar sincronamente eventuais dúvidas dos 
acadêmicos; (5) além deste dia, é aconselhável que o professor acesse o ambiente virtual em 
outros dois dias semanais para dinamizar e focalizar o andamento das discussões propostas e; 
(6) cada componente curricular deve abrir no primeiro encontro (presencial) o fórum das 
dúvidas.  

Estes encaminhamentos esclarecem parcialmente a estrutura da EAD online na 
instituição e tem consequências na avaliação dos estudantes.  

 
3.2 Avaliação dos acadêmicos 

 
Após a realização dos quatro componentes curriculares optativos, foi proposto aos 

acadêmicos um questionário composto por doze (12) questões: dez (10) são objetivas e duas 
(2) descritivas que retratam o processo de aprendizagem dos acadêmicos. O questionário foi 
disponibilizado por 14 dias na plataforma moodle. No total dos quatro componentes 
curriculares, 261 estudantes estavam aptos a realizar a avaliação. Deste total, 47 (18%) 
responderam ao questionário online. Entretanto, 71 acadêmicos se matricularam e 
participaram de dois componentes curriculares e, portanto, responderam somente uma vez a 
avaliação. Computando esta situação, o percentual de respostas alcança aproximadamente 
25% do total dos estudantes.  

Para análise do resultado serão apresentadas as respostas das questões objetivas em 
percentuais e as respostas descritivas por amostragem. As dez questões objetivas foram 
divididas em 3 dimensões, de acordo com o foco delas. São eles: diálogo, estrutura e 
autonomia devido a influência da Teoria da Distância Transacional na elaboração e aplicação 
das atividades a distância online da FEMA. 

As questões mais relacionadas com a dimensão do diálogo são: As atividades 
propostas pelo/a professor/a estavam claras e adequadas ao conteúdo? Como foi a interação 
com o professor/a? Como foi a interação com os colegas? Você sentiu solidão em relação a 
não-presencialidade corporal dos colegas e do professor/a no dia-a-dia do Componente 
Curricular? (Tabelas 2 e 3). 

As questões mais diretamente relacionadas com a dimensão da estrutura em razão do 
foco no suporte das atividades desenvolvidas no ambiente virtual são: A dinâmica do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) ajuda no estudo? Você teve dificuldade para 
utilizar os recursos do AVA? Como foram elaboradas as atividades online (exercícios)? Como 
foram elaboradas as avaliações presenciais? (Tabela 4). 
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E, por fim, as questões mais relacionadas à dimensão do esclarecimento da autonomia 
são: foco na realização pessoal - Você atingiu suas expectativas em relação a Educação a 
Distância no Componente Curricular? e foco na liberdade de escolha - Você cursaria outro 
Componente Curricular na modalidade a distância online na FEMA? (Tabelas 5 e 6). 

Considerando que os níveis: “bom” e “ótimo” configuram uma avaliação positiva, e a 
soma destes varia entre 75% e 96%, o resultado geral da perspectiva dos estudantes é positivo. 
Entretanto, uma questão chama atenção para seu alto índice do nível “regular”. É a questão 
que trata da interação entre os colegas. Para as demais questões, o nível “regular” varia entre 
2% e 10%, à exceção da terceira pergunta na Tabela 2 que atinge o valor de 23% e requer 
atenção especial.  

 
Tabela 2 - Distribuição da avaliação dos estudantes - dimensão do diálogo % 

 
Questão / Avaliação Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo 
As atividades propostas pelo/a professor/a estavam claras e 
adequadas ao conteúdo? - - 8,5 40.5 51,0 

Como foi a interação com o professor/a? - 2,0 6,0 30,0 62,0 
Como foi a interação com os colegas? - 2,0 23,0 43,0 32,0 
Fonte: Relatório de Avaliação EAD FEMA (Lorençatto, 2011).  

 
Tabela 3 - Distribuição da avaliação dos estudantes - dimensão do diálogo % 

 

Questão / Avaliação Sim Às 
vezes Não 

Você sentiu solidão em relação a não-presencialidade corporal dos colegas e do professor/a 
no dia-a-dia do Componente Curricular? 6,5 19,0 74,5 

Fonte: Relatório de Avaliação EAD FEMA (Lorençatto, 2011).  
 

Uma porcentagem expressiva de estudantes (25,5%) manifestou sentir solidão no dia-
a-dia do componente curricular, sendo 6,5% “sempre” e 19% “às vezes” (Tabela 3), mesmo 
considerando que a maioria respondeu não se sentir só. Esta é uma das observações mais 
frequentes dos estudantes que realizam cursos em EAD. Dentre as razões que esclarecem o 
fator solidão, encontram-se: (1) o projeto pedagógico não previu assistência suficiente capaz 
de fazer frente a esta situação; (2) a limitação de recursos financeiros impede a contratação de 
mais professores/tutores ou a ampliação da carga horária dos mesmos para fazer o 
atendimento necessário; (3) o estranhamento dos estudantes, a sua inexperiência com a 
modalidade a distância (1ª vez) e, sobretudo, a sua imaturidade quanto ao trabalho autônomo 
são fatores que explicam a solidão.  

Tão importante quanto ter presente os fatores acima é considerar que os professores da 
instituição estavam utilizando pela primeira vez o ambiente virtual de aprendizagem, portanto, 
eles não se encontravam suficientemente preparados para fazer um atendimento mais sólido 
aos estudantes. Considere-se, principalmente, que a primeira experiência na proposição de 
cursos ou CCs na modalidade a distância online exige maior investimento de tempo de todos 
os agentes educacionais até que se consolidem modos efetivos de atuar em EAD online. Isso 
também é parte do processo de uma instituição que investe em atividades na modalidade EAD 
online. A própria instituição aprende com a experiência e poderá responder mais 
adequadamente, no futuro, a demanda desta modalidade de ensino. 

 
Tabela 4 - Distribuição da avaliação dos estudantes - dimensão da estrutura % 

 
Questão / Avaliação Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo 
A dinâmica do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) ajuda 
no estudo? - - 8,5 51,0 40,5 

Você teve dificuldade para utilizar os recursos do AVA? - - 10,0 38,0 52,0 
Como foram elaboradas as atividades online (exercícios)? - 2,0 6,0 54,0 38,0 
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Como foram elaboradas as avaliações presenciais?  2,0 2,0 58,0 38,0 
Fonte: Relatório de Avaliação EAD FEMA (Lorençatto, 2011).  

 
Ainda que a maioria dos estudantes avalie positivamente (bom e ótimo) a estrutura 

(Tabela 4), convém segurar o ímpeto que os números apresentam, pois os estudantes ainda 
não têm condições suficientes - por ser a primeira experiência - para credenciar tais 
percentuais como uma certeza absoluta. Claro que a avaliação tem seu valor, porém, limitado 
a uma referência de “primeira viagem”. 

O fato de que 8,5% dos estudantes considerarem insuficiente (regular) a dinâmica do 
AVA para seus estudos e 10% terem manifestado dificuldade em lidar com o AVA nos faz 
supor: a) o AVA não é tão intuitivo como poderia ser; b) os estudantes não se apropriaram do 
AVA; c) o AVA tem limitações e por isso uma porcentagem dos estudantes registra que este 
não fez diferença nem os ajudou nos estudos; d) o AVA, por si só, é insuficiente se deseja-se 
que ele seja muito mais que um repositório de atividades. Neste caso, o projeto de uso do 
AVA exigirá integração substantiva com a pedagogia proposta pelo professor, tanto quanto 
exigirá maior investimento de tempo dos professores/tutores no acompanhamento e interação 
com os estudantes e, mais, exigirá investimento no aperfeiçoamento da sua arquitetura. 

 
Tabela 5 - Distribuição da avaliação dos estudantes - dimensão da autonomia % 

 
Questão / Avaliação Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo 
Você atingiu suas expectativas em relação ao Ensino a Distância 
no Componente Curricular? - - 8,5 51,0 40,5 

Fonte: Relatório de Avaliação EAD FEMA (Lorençatto, 2011).  
 

Tabela 6 - Distribuição da avaliação dos estudantes - dimensão da autonomia % 
 

Questão / Avaliação Não Sim 
Você cursaria outro Componente Curricular na modalidade a distância na FEMA? 4,0 96,0 
Fonte: Relatório de Avaliação EAD FEMA (Lorençatto, 2011).  

 
Entretanto, percebe-se que a expectativa da maioria dos acadêmicos com a modalidade 

a distância foi alcançada devido ao alto percentual de respostas nos níveis bom e ótimo 
(Tabela 5). Tal expectativa reflete-se na quase totalidade da resposta quanto a cursar outro 
componente curricular na modalidade a distância online (Tabela 6).  

Estes altos níveis de expectativa atingida e de interessa dos estudantes pela 
modalidade a distância online devem aguçar a instituição a investir na qualificação da 
modalidade EAD online: na formação dos agentes educacionais, nas ferramentas digitais, na 
arquitetura do ambiente virtual de aprendizagem e nos projetos pedagógicos que se 
endereçam a esta modalidade. 

 
Tabela 7 - Qual(is) componente(s) curricular(es) você já cursou na FEMA e pensa que 

teria sido bom ter feito na modalidade a distância? 
 

Componente Curricular Nº de Indicações 
Filosofia 12 
Sociologia 10 
Todos os CCs Optativos (férias de verão e inverno) 6 
Psicologia 6 
Ética Profissional 5 
Contabilidade Ambiental 5 
Empreendedorismo e Criatividade Empresarial 3 
Marketing 3 
Fonte: Relatório de Avaliação EAD FEMA (Lorençatto, 2011).  
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Dentre as 42 respostas da primeira questão descritiva do questionário de avaliação 
(Tabela 7), os acadêmicos deram várias respostas, sendo que destacamos aquelas que tiveram 
pelo menos três (3) indicações. Podemos perceber que dois CCs despontaram como os 
preferidos: Filosofia com 12 e Sociologia com 10 indicações. Em seguida, está a indicação de 
“Todos os CCs Optativos” e Psicologia com 6 indicações cada. E assim seguem os demais 
indicados na Tabela 7. Além destas, formam mencionados outros 11 componentes 
curriculares uma ou duas vezes. Enfim, foram indicados 18 CCs mais a opção “Todos”. Esta 
mostragem, na nossa visão, corrobora o elevando nível de aceitação da modalidade a distância 
online na instituição. 

A segunda questão descritiva do questionário de avaliação foi a seguinte: “Você tem 
alguma dica para melhorar o Ensino a Distância na FEMA?” A questão pede por dicas, 
porém, as respostas trazem elogios, reclamações e dicas. Da mesma forma que houve 42 
respostas na primeira questão descritiva, houve 42 respostas nesta. Abaixo, apresentamos 
algumas das respostas mais destacadas por categoria: elogio, reclamação e dica. 

 
Referente aos Elogios 

 
“Foi minha primeira experiência com esse modelo de educação e gostei muito, acho 

que otimiza o processo e tira, de certa forma, o comodismo que muitas vezes acomete o aluno, 
pois traz a necessidade de maior busca na solução das dúvidas que surgirem, bem como, 
desenvolve o pensamento crítico” (acadêmico A). 

“O recurso foi muito bem utilizado, é uma ferramenta maravilhosa para o mundo 
atual, pois de casa podemos participar da aula, e fazer mais coisas ao mesmo tempo. Só a 
elogiar! Parabéns pelo desenvolvimento dessa experiência” (acadêmico B). 

“Acho que está bom, pois isso vai nos ajudar muito, pois evita de termos que nos 
deslocarmos de nossas cidades todas as noites em períodos de férias. Desta forma podemos 
ficar ligado nas aulas, mas também aproveitando nossas férias e sem contar que diminui 
nossos gastos” (acadêmico C). 

 
Referente às Reclamações 

 
“O ensino a distância é viável para quem mora fora da cidade, ou que precisa se 

descolar. Como é durante as férias possibilita aos acadêmicos a fazer as disciplinas (CCs) 
optativas. Particularmente prefiro o ambiente de aulas presenciais, pois o contato com os 
colegas e professores possibilita a visão diferenciada de cada situação, onde podemos debater 
e ter novas conclusões a partir da visão geral de todos” (acadêmico D). 

“Maior divulgação, melhor preparação e organização das aulas presenciais” 
(acadêmico E). 

“Deveria ser estimulado mais a interação entre o professor e os alunos, e entre os 
alunos, a fim de poder aproveitar ao máximo essa ferramenta, ou seja, faltou um pouco de 
interatividade” (acadêmico F). 

 
Referente às Dicas 

 
“Mais contato com o professor; trabalhos menos extensos” (acadêmico G). 
“Ao invés de somente conteúdo para ler, poderia ter mais vídeos e estudos de casos 

para tornar a disciplina (CC) mais dinâmica e prática” (acadêmico H). 
“Alguns componentes curriculares poderiam ser disponibilizados durante o semestre e 

não apenas nas férias” (acadêmico I). 
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Tanto os elogios e as reclamações quanto as dicas constituem objetos de reflexão séria 
e cuidadosa dos coordenadores de Projetos EAD e dos cursos envolvidos das Faculdades 
Integradas Machado de Assis. 

 
Conclusão 

 
A Educação a Distância online é uma modalidade com características específicas de 

ensino-aprendizagem. Através dela se busca ampliar o acesso ao conhecimento, desde que a 
produção de conhecimento científico seja oriunda da reflexão sobre o conteúdo que o diálogo 
proporciona e não apenas o derramamento de informações ou a transferência dos modos do 
presencial na estrutura do ambiente de ensino-aprendizagem a distância. 

Para que se possam oferecer, nesta modalidade, cursos com qualidade cada vez maior 
é necessário buscar o equilíbrio entre as dimensões que envolvem o diálogo, a estrutura e a 
autonomia dos estudantes. Esta visão deve ser levada em consideração no planejamento, no 
desenvolvimento e na avaliação de componentes curriculares e ou cursos a distância online. 

Neste relato, a maioria dos estudantes percebeu satisfatoriamente cada uma das 
dimensões e isto é bom; é um bom começo e uma referência. Contudo, o fato de uma parte 
dos estudantes manifestarem dificuldade em lidar com o AVA, considerarem insuficiente a 
dinâmica do AVA para seus estudos e manifestarem sentir solidão no dia-a-dia do 
componente curricular nos leva a considerar que o ambiente virtual da FEMA necessita de 
uma arquitetura mais amigável e condizente com os interesses e necessidades deles.  

O registro das percepções dos estudantes em avaliações institucionais contribui para 
que a instituição pense sobre si mesma, ou seja, sobre a estrutura da modalidade a distância 
online. A instituição entende que precisa ampliar a arquitetura do AVA para facilitar a 
interação entre professores e acadêmicos e, principalmente, entre acadêmicos. Todavia, além 
deste investimento, se faz necessário o investimento em capital humano, isto é, nos agentes 
educacionais, proporcionando-lhes mais formação específica e aumento das horas de trabalho.  

Um passo foi dado. O processo de ação pós-reflexão já começou com a realização de 
uma das dicas da avaliação dos acadêmicos. Trata-se de ofertar alguns CCs optativos na 
modalidade a distância online durante o período letivo e não apenas nos períodos de férias de 
verão e inverno. Outro passo está por ser dado: a aplicação dos 20% prevista em lei nos 
demais cursos já reconhecidos: Serviço Social e Direito. 

 
Referências  
 
BRASIL. Ministério da Educação. Decreto n.º 2.494, de 10 de fevereiro de 1998. Disponível em: 
<portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/dec_2494.pdf>. Acesso em: 23 set. 2011. 
 
______. Portaria nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/nova/acs_portaria4059.pdf>. Acesso em: 23 set. 2011. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo de 2010. Disponível 
em: < http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=431720>. Acesso em: 11 
out. 2011. 
 
LORENÇATTO, Mauro. Avaliação Docente e Discente dos Componentes Curriculares Optativos 
de Verão 2010-2011. Santa Rosa-RS: FEMA, 2011. Relatório. 



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - RECURSO 
PEDAGÓGICO PARA O EXERCÍCIO DA GESTÃO EM 

UM CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA 
Francisca Maria de Almeida, Fabíola Bagatini, Fernanda Manzini, Kaite Cristiane 
Peres, Marcelo Campese, Guilherme Daniel Pupo, Raphaela Cardoso de Oliveira, 
Eliana E. Diehl, Luciano Soares, Rosana I. dos Santos, Silvana Nair Leite, Mareni 

Rocha Farias 

Programa de Pós Graduação em Farmácia, Farmácia Escola/ Universidade Federal de 
Santa Catarina - UFSC 

almeidafmd@gmail.com,suportegaf@gmail.com, elianadiehl@hotmail.com, 
rosanadossantos17@gmail.com, silvana.nair@hotmail.com 

 

RESUMO: 

O trabalho tem como objetivo relatar a concepção e desenvolvimento do 
exercício de planejamento como ferramenta de gestão proposto pelo curso de 
especialização em Gestão da Assistência Farmacêutica na modalidade à distância. 
Trata-se de um estudo de caso que relata o desenvolvimento de um exercício: O plano 
Operativo, proposto a partir dos conceitos do Planejamento Estratégico Situacional 
considerando a vivência do especializando no território em que atua. O Plano Operativo 
é constituído de 4 etapas: momentos explicativo, normativo, estratégico e tático-
operacional. O exercício proposto exigiu que os estudantes exercitassem, na prática, o 
planejamento, e desenvolvessem habilidades como: gestão participativa, criatividade, 
autonomia e liderança. 

 
ABSTRACT 
 
The study aims to report the design and development planning exercise as a management tool 
proposed by the Specialization Course in Pharmaceutical Care Management in distance mode. 
This is a case study that describes the development of an exercise: The Operating Plan, 
proposed the concepts of Situational Strategic Planning considering the experience of 
specializing in the territory in which it operates. The Operating Plan consists of four steps: time 
explanatory, normative, strategic and tactical-operational. The proposed exercise required the 
students exercitassem in practice, planning, and develop skills such as participative 
management, creativity, autonomy and leadership. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 INTRODUÇÃO 
O curso de Especialização de Gestão da Assistência Farmacêutica na 

modalidade à distância, foi proposto pelo Ministério da Saúde para capacitar cerca de 
2.000 profissionais farmacêuticos que trabalham no âmbito da Assistência Farmacêutica 
do Sistema Único de Saúde em todas as regiões do Brasil. O Módulo de Gestão da 
assistência farmacêutica propõe um exercício de Planejamento Estratégico Situacional, 
com a construção de um Plano Operativo que pretende desenvolver a capacidade destes 
profissionais, nos processos de gestão. O referencial teórico do curso supõe, gestão 
como um fenômeno técnico, político e estratégico e social, conforme Barreto e 
Guimarães (2010). 

 
2 OBJETIVO: 

Relatar a concepção e desenvolvimento do exercício de planejamento como 
ferramenta de gestão proposto pelo curso de especialização em Gestão da Assistência 
Farmacêutica na modalidade à distância.  
 
3 METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo de caso que relata o desenvolvimento de um exercício, proposto a 
partir dos conceitos do Planejamento Estratégico Situacional proposto por Matus, 
(1993), considerando a vivência do especializando no território em que atua.  
3.1 Desenvolvimento 
Inicialmente é proposto um exercício de reconhecimento/descrição do território onde o 
especializando trabalha. Na sequência, o especializando define o local e o foco para o 
desenvolvimento do trabalho. No Momento Explicativo identifica, prioriza e explica os 
problemas, para isso o especializando programa uma oficina para discussão com outros 
atores. Para esta etapa foi desenvolvida uma ferramenta para o Moodle, a qual permite 
elaborar um diagrama de Ishikawa online. Na sequência é realizado o momento 
normativo, onde são estabelecidos objetivos, ações e operações para que se alcance a 
imagem-objetivo (situação ideal). No momento estratégico, as ações e operações são 
analisadas quanto à operacionalidade. No momento tático operacional se decide quem, 
quando e como as ações e operações serão executadas. 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A experiência realizada na região nordeste demonstrou que a maioria dos estudantes 
realizou o exercício de planejamento proposto, desenvolvendo, na prática, habilidades 
como: gestão participativa, criatividade, autonomia e liderança. 
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Abstract. This extension course Reading Mediators in Bibliodiversity in Open 
and Distance Education modality was promoted between 2010 and 2011 by 
Information Science Department of School of Library and Documentation of 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FABICO/UFRGS) in agreement 
with Brasil Open University  through the Centers for Presential Supporting of 
eighteen small cities of Rio Grande do Sul with objective of capability basic 
education teachers in reading mediation in all media. 

Resumo. O curso de extensão Mediadores de Leitura na Bibliodiversidade na 
modalidade Educação Aberta e  a Distância (EAD) foi promovido entre 2010 
e 2011 pelo Departamento de Ciência da Informação, da Faculdade de 
Biblioteconomia e Documentação da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (FABICO/UFRGS), em convênio com a Universidade Aberta do Brasil 
(UAB), através dos Polos de Apoio Presencial  de dezoito municípios do 
interior do Rio Grande do Sul, com o objetivo de capacitar professores do 
ensino básico na mediação da leitura em todos os suportes. 

 

1. Mediando a Leitura pelo Interior do Rio Grande do Sul 
 
Este relato de experiência visa refletir sobre os processos de ensino e de aprendizagem 
realizados na modalidade da Educação Aberta e a Distância (EAD), mediada por 
computador, durante a realização do Curso Mediadores de Leitura na Bibliodiversidade, 
organizado pelo Grupo de Pesquisa LEIA (Leitura, Informação e Acessibilidade) da 
FABICO (Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação) da UFRGS (Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul) em convênio com a Universidade Aberta do Brasil 
(UAB) e seus Polos de Apoio Presencial, distribuídos por todo o Estado do Rio Grande 
do Sul (RS). Para o desenvolvimento dos cinco módulos deste curso de extensão, com a 
duração de três meses, foi utilizada a plataforma Moodle/UFRGS, em especial nas 
cidades de Restinga Sêca e Camargo, ambas no Estado do Rio Grande do Sul. 

Como se dá a comunicação de forma síncrona (através dos chats) e assíncrona 
(outras formas de produção textual nos vários ambientes do Curso)? De que forma as 
comunicações da equipe incentivam os alunos a permanecerem e a buscarem a 
qualidade em suas reflexões e produções textuais e em ferramentas (como os blogs) 



produzidas tanto individual quanto colaborativamente? Estes são alguns pontos focais 
de nossa abordagem. 
 
2. EAD: Características desta Modalidade de Ensino 
 
A EAD é uma modalidade de ensino utilizada, preferencialmente, para o processo 
educacional de adultos - denominado de andragogia [Litto; Formiga, 2009; 2012] - 
diferenciando-a do processo da pedagogia. Também está muito ligada à filosofia do 
longlife learning - aprendizado para toda a vida, ao longo da existência [idem, 2009]. 
Há um longo histórico da EAD, que iniciou através do ensino por correspondência, para 
comunidades próximas geograficamente, ainda no século XVIII [Azevedo, 2004].  

Atualmente, a EAD utiliza-se das Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TICs) e dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) para a construção da 
aprendizagem, sendo fundamental um bom planejamento pedagógico, objetivos bem 
definidos e metodologia clara para que a integração das diversas ferramentas oferecidas 
pelo AVA promova a interação dos participantes e diversifiquem as atividades ao longo 
do curso [Behar, 2009]. A realização de um curso em e-learning exitoso dependerá 
também, dentre outros fatores, do comprometimento, disciplina e responsabilidade do 
aluno, uma vez que essa modalidade viabiliza outras formas de interação e de trabalho 
conjunto, pois a colaboração é uma das principais características das comunidades 
virtuais. A EAD tem como características a separação temporal (na maior parte das 
atividades) e espacial entre o(s) formador(es) e os alunos. Behar (2009, p. 23) considera, 
também, a separação transacional, “pedagógica” entre os atores da EAD. Os 
formadores, ao utilizarem as TICs, que exercem a função de mediadoras do processo de 
construção colaborativa da aprendizagem, tem a função de diminuir esta distância, 
aproximando os interagentes, através da escrita e de técnicas pedagógicas diferenciadas 
daquelas utilizadas na educação presencial. 

Pucci (2010, p. 65) destaca quatro fatores básicos que constituem o processo de 
educação na modalidade a distância: [...] “a docência, a aprendizagem, a gestão e a 
mediação tecnopedagógica” [...], dimensões que, segundo o estudioso, devem ser 
contempladas e bem acompanhadas pelas instituições promotoras. Os Polos de Apoio 
Presencial dos Municípios assumem também papel fundamental para que as propostas 
de formação sejam bem-sucedidas. Nesta mesma linha, segundo Iahn [apud Bentes, p. 
166], os componentes da EAD, tomam a forma de uma estrela de cinco pontas, sendo 
esta imagem constituída pelos elementos: aluno, professor, tutor, material didático e 
avaliação. No entanto, acrescentamos uma sexta ponta a esta forma, pois acreditamos 
que a metodologia empregada, diferenciada dos cursos presenciais, também se insere - 
sendo igualmente importante - na modalidade em foco (figura1): 

                                                     professor 

 
                            aluno                                    avaliação 
 
                              tutor                                 material  
                                                                        didático        
                                               metodologia 



Figura 1. Componentes da EAD -  elaborado pelas autoras, adaptado de Iahni 
[2002, p. 27 apud Bentes, R. F., 2009, p. 166]  

 
3. A Escrita na EAD: Estilos e Cuidados 
 
De acordo com Santarosa (2010, p. 83), [...]“mais do que apontar as ferramentas 
disponíveis no ambiente, é preciso conhecer a funcionalidade, usabilidade e 
acessibilidade de cada recurso, como, também prever o contexto de sua utilização”. 
Assim, não basta digitalizar as informações: o processo de concepção ou de 
transposição de um curso online agrega novos critérios e deve contar com a 
disponibilização de novos elementos pouco comuns no ensino presencial como 
simuladores, jogos, podcasts, mobile learning e outros. [Litto; Formiga, 2009]. Neste 
caso específico, os blogsii foram construídos em grupos, na plataforma blogger (Google) 
já no início do primeiro módulo, fora do AVA Moodle e serviram de instrumento 
importante de interação entre professor/tutor/aluno. Na medida em que os participantes 
mantiveram esses blogs, foi possível também um diálogo constante para produção e 
postagens colaborativas de tarefas como textos, imagens, vídeos, projetos, além do 
compartilhamento de conhecimentos e aprendizagens entre os envolvidos.  
 

Segundo Vygotsky (2005, p. 176), [... ]“a escrita exige uma reorganização maior 
do pensamento que a fala” [...], e na EAD, a comunicação escrita entre os atores é o elo 
que deve unir os formadores e os alunos, portanto, deve haver um cuidado especial com 
o uso da palavra quanto às explicações necessárias, precisão, incentivo ou cobranças. 
Além destes aspectos, deve-se atentar para a diversidade de estilos: o chat é mais 
informal e coloquial, não exige uma correção gramatical e ortográfica, havendo 
interação mais direta entre os participantes, como no exemplo a seguir:   

Exemplo 1 - Chat  (terça, 3 maio 2011, 18:44 --> terça, 3 maio 2011, 20:06) 
19:38 F.: C. seria interessante os alunos seu, da J., da B., apresentarem-se entre 
eles mesmos nas sua salas de aula, não ó na hora civica. Quando produziu algo 
interessante mostrar para as outras turmas das séries iniciais 

Já as mensagens dos formadores devem primar pela clareza e correção, podendo 
complementar o tutorial ou esclarecer dúvidas quanto à atividade a ser elaborada. 

Exemplo 2 – Mensagem da tutora pedagógica – sábado 30 outubro 2010 K. C. [12:26] 
* Os gadgets que ficam na Barra Lateral (side bar) são colocados sempre da mesma 
maneira: copiar/colar o código disponível (nos sites) como se fossem para Orkut - no 
formulário "Adicionar Funcionalidades de Terceiros <javascript>". Se não der certo, é só 
deletar. […] 
 

Por ocasião do desenvolvimento do módulo V, foi também oportunizado aos 
participantes a produção de texto colaborativo por meio da releitura do conto de 
Machado de Assis (A Cartomante), para posterior publicação no respectivo blog. Na 
oportunidade, os cursistas usaram elementos atuais, subjetivos, de histórias vividas nas 
comunidades e trouxeram relatos interessantes envolvendo desastre ambiental que 
rompeu a Ponte do Rio Jacuí em janeiro de 2010, dando também voz a que uma das 
professoras/alunas relatasse a sua versão de outros acontecimentos reais, assumindo 
[...]“caráter inusitado e autobiográfico” [MORO, 2012, p. 187]. 
 
 
4. Polos de Restinga Sêca e Camargo: Experiências Gaúchas  



A equipe de formadores esteve com alunos de dois municípios do Rio Grande 
do Sul, cada um com suas características próprias. Os Encontros Presenciais 
ocorreram ao final do curso, nos Polos UAB de Restinga Sêca e de Camargo. 
 
4.1. Restinga Sêca 
 
O grupo de alunos do Polo UAB de Restinga Sêca desenvolveu suas atividades entre os 
dias 25 de outubro de 2010 e 31 de janeiro de 2011, com intervalo durante as 
festividades de final de ano. O grupo de professores/alunos dessa cidade chamou a 
atenção para o fato de demonstrarem, em geral, certa facilidade no uso das ferramentas 
tecnológicas. Embora, pontualmente, houvesse pessoas com muitas dificuldades no 
início do curso, ou seja, desde as mais simples - contatos iniciais, como: cadastro no 
AVA, inserir perfil, interagir nos chats; às mais elaboradas, portanto, de maior 
complexidade (produção e postagem de vídeos, imagens, sons, comentários e arquivos 
no blog).  

Exemplo 3 - (9/11/2010): mensagem de aluna para a tutora pedagógica: 
Ok, K. Obrigada  Fiz contato por e-mail, por não poder acessar o ambiente. 
Abraço. V. 
 
Exemplo 4 - (8/11/2010): mensagem da professora para um dos alunos: 
Caro D.! 
É com preocupação que percebo que não tens participado das atividades do curso Mediadores 
(postagens, bate-papos). Gostaria de saber se estás com problema de acesso ou outras 
dificuldades para que possamos ajudá-lo. Estou à disposição assim como as tutoras (J., K., C.). 
Ficarei muito feliz em contar com tua participação e contribuições educativas. 
Abraços 
Prof. M.  

Percebe-se aqui que, diferentemente da educação presencial, na modalidade 
EAD o contato é diferenciado, colocando em evidência outros aspectos que garantirão a 
permanência, aproveitamento e real efetividade de resultados. Para isso, vivencia-se e 
nota-se que o incentivo, as mensagens constantes e o estímulo à participação integral à 
realização das atividades propostas são fundamentais, numa verdadeira comunicação 
bilateral e educativa. É importante a atenção, acompanhamento e diálogo permanente 
(além dos simultâneos) entre os interagentes, a fim de garantir a promoção de um fluxo 
de aprendizagem como experiência exitosa e de efeito produtivo. 
 
4.2. Camargo  
 
Os alunos do Polo UAB de Camargo, ao contrário, quanto ao período, tiveram uma 
sequência única, iniciando o curso em 27 de março de 2011 com encerramento em 13 de 
junho de 2011.  

O grupo, apesar de apresentar mais dificuldades no uso das TICs, respondia 
prontamente às solicitações enviadas, refazendo suas tarefas, arrumando as postagens 
dos blogs e compensando, com empenho e esforço, suas limitações iniciais, solicitando, 
inclusive, auxílio dos filhos, como evidenciado na primeira atividade do AVA/Moodle 
(“Crie um arquivo no Word com uma Imagem que exemplifique EAD e escreva uma 
frase sobre a mesma” – destaques do AVA/Moodle): 

Exemplo 5 - Um casal de cursistas enviou suas tarefas:  



trab_pai.doc                                                           trab_mae.doc 
sábado, 2 abril 2011, 20:55                       sábado, 2 abril 2011, 20:52 
 
5. A Visão da Equipe de Formadores  
 
A equipe que mantém contato via EAD com o grupo de alunos tem que estar coesa nos 
seus propósitos, manter-se firme nas suas decisões e compreender inteiramente o 
objetivo principal do curso, seja este qual for: formar com qualidade o maior número de 
alunos possível, evitando possíveis evasões provocadas por sentimento de abandono ou 
de incapacidade de vencer os desafios iniciais devido ao desconhecimento das TICs. 
 

Cada equipe do Curso Mediadores de Leitura na Bibliodiversidade, gerenciada 
por um dos professores conteudistas contou, ainda, com três tutores: pedagógico, 
tecnológico e presencial, com responsabilidades bem definidas, mas há flexibilidade 
para que as aptidões individuais sejam aproveitadas em prol do melhor desempenho 
possível do grupo de alunos. Assim, conforme o estilo individual de cada tutor, a 
comunicação escrita vai se configurando, os alunos vão recebendo seus avisos, 
lembretes, elogios e orientações. Quando oportunos, relatos individuais, de dificuldades 
já superadas, auxiliam na identificação necessária para que aconteça o reconhecimento 
do apoio recebido de longe/perto. O que se quer é que a distância física se torne 
irrelevante, pois o aluno tem que sentir a presença afetiva e efetiva dos formadores.  

 
Exemplo 6 - (9/11/10): mensagem de boas vindas (AVA/Modle) – tutora pedagógica: 
9/11/2010 - Olá, A.! 
Bom te conhecer um pouquinho mais, através da tua foto e de teu perfil! 
Abraços carinhosos da K. (tutora pedagógica) 
 

A disciplina e responsabilidade do docente em EAD não é diferente daquela do 
professor presencial, associando-se a isso o exercício da capacidade de negociar 
conteúdos, atividades, emoções, sentimentos e carências demonstrados durante todo o 
processo virtual de trocas e aprendizagem. Na posição de formador em EAD, o 
professor se vê inserido num espaço interligado virtualmente, onde estabelece laços de 
interação participativa para a ampliação e enriquecimento do conhecimento, respeitando 
e valorizando conhecimentos e vivências individuais que os participantes trazem 
consigo. O estímulo é fundamental, a partir de estratégias e conteúdos bem planejados e 
disponibilizados na ferramenta Moodle, para a qual o aluno retorna com atividades 
realizadas. 

O momento em que mais se percebe esse perpassar de vivências e aprendizagens 
visando à potencialização de conhecimento é nas atividades síncronas (conversação em 
chats, também chamada sala de bate-papo). Percebe-se que esta modalidade de ensino e 
de curso de extensão propiciou aos dois grupos-foco (Restinga Sêca e Camargo) a 
reflexão e o rever das práticas educativas de sala de aula e a atualização de novas 
possibilidades de ensinar e aprender, mediadas por suportes tecnológicos. Durante os 
momentos de contatos simultâneos, se constatou a necessidade que esses participantes 
tiveram de refletir e de reavaliar um conteúdo que já haviam desenvolvido, ou mesmo 
de avançar em suas práticas educativas, ao valorizar cada detalhe, cada texto, vídeo, 
apresentação e leitura que lhes eram disponibilizados. Essa constatação poderá ser 
exemplificada por vários depoimentos dos alunos, tomamos como indícios o registro 
abaixo: 



Avaliação Presencial - respostas às expectativas e avaliação do curso:   
Exemplo 7 – (D. - 1 nov. 2010, 18:35) 
[...] “a fundamental importancia da  EAD é o acesso ao conhecimento ofertado de forma que muitas 
pessoas que antes não se viam mais em bancos escolares, hoje podem interagir e compartilhar novas 
experiencias através deste ''recurso''. [...] o ensino a distância também veio ao nosso encontro colaborando 
para o desenvolvimento não só humanalmente mas socialmente”.  
Exemplo 8 – (S. - 31 out. 2010, 16:08) 
“Minha expectativa tem sido positiva, pois imaginava algo sem sentimento, frio com pouca 
aprendizagem, porém a cada recado ou troca com colegas e professores vejo que a aprendizagem vai 
acontecendo, as atividades nos remetem a analisarmos nossas realidades e vivências para com nossos 
alunos, e sermos naturais, e também vem surgindo novas perspectivas futuras.”  

O trabalho foi mesclado por momentos individualizados que envolviam, de um 
lado, cobrança de tarefas/complementações ou correções e, de outro, incentivo e apoio 
para desafios que deviam ser vencidos e superados, momentos embalados por boa dose 
de afetividade; aliás, é esse olhar permanente de atenção mediando atividades e 
comportamentos dos cursistas que define a efetiva conclusão de proposta a distância. 
Neste contexto, não há como dissociar a carga de relações emocionais e sentimentais 
que muitas vezes deve ser administrada e levada em consideração. Para Primo (2008, p. 
116), as ações e atuações dos interagentes definem seus relacionamentos, ações e 
reações. Acrescenta que “novas ações terão a possibilidade de redefinir o 
relacionamento, mas só podem ser criadas e ganhar sentido durante a interação”. 
 
6. Encontrando os Alunos: a Presença ao Final da Caminhada 
Os Encontros Presenciais são o momento mais aguardado do Curso, já que a interação 
face a face e o conhecimento de todos, principalmente entre o professor e o tutor 
pedagógico - que até então haviam atuado somente à distância - e o grupo de alunos é 
responsável por muitos momentos de descontração, trocas e compartilhamento de 
saberes – desta vez, contando com a presença física de todos os atores envolvidos. Neste 
Encontro Presencial, composto de dois momentos onde os professores-cursistas 
apresentam no primeiro turno, um projeto já aplicado ou a ser desenvolvido com suas 
turmas e, posteriormente, os blogs - desenvolvidos em grupo, com as postagens mais 
interessantes e as dificuldades enfrentadas ao longo do percurso, um dos projetos mais 
gratificantes foi a criação da paródia do “Canto Alegretense”, letra elaborada pelo grupo 
do casal citado em 4.2, que foi postada no blog e, posteriormente, no YouTube:  

Exemplo 9 – Canção dos Mediadores: <http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_PpXafcluDo>  

Também é solicitada individualmente uma avaliação global que contempla o 
curso em si (estrutura, conteúdos, ferramentas como fóruns, chats e qualidade dos 
demais objetos de aprendizagemiii) e as atuações do professor e dos tutores (presencial, 
pedagógico e tecnológico), além de uma autoavaliação de seu percurso, proatividade, 
interação e compartilhamento de saberes com os demais atores. Foi de grande 
importância o feedback realizado pela Coordenação do Curso junto à Coordenação de 
cada Polo UAB e a alguns cursistas, após a realização do Encontro Presencial, nos 
respectivos municípios onde foram encerrados o referido curso.  

Esta atenção especial da parte dos organizadores do curso em que tivemos a 
experiência reitera a ideia dos novos tempos em que [...] “a educação é um fenômeno 
humano no contexto de uma sociedade cada vez mais tecnológica” [Calixto e Braga, 
2012, p. 133], exigindo de parte dos professores a atualização/capacitação constante e o 
acesso à dinâmica das informações. Para isso, destacamos a importância de se adquirir 
competência para diferentes possibilidades, a fim de atingir determinados objetivos, já 



que o próprio professor é levado a repensar seu ambiente de ensino e aprendizagem, 
buscando avançar e ampliar seus saberes.  

Assim, esse curso ministrado em EAD objetivou, também, instrumentalizá-los a 
utilizar de forma proveitosa os suportes tecnológicos/digitais e ambientes virtuais de 
aprendizagem, num processo de renovação e remodelação de suas práticas docentes. A 
experiência do curso com os dois grupos (Restinga Sêca e Camargo) permitiu avaliar 
que a EAD pode ser uma ferramenta valiosa e positiva, no contexto deste relato. Na 
oportunidade, procurou-se levar conteúdos em diferentes linguagens de leituras, de 
maneira a possibilitar atividades - individuais e coletivas - envolvendo texto escrito, 
vídeo-textos (animação, som), diferentes imagens, desenhos, fotos e o acesso a diversos 
links – para entrelaçamento de informações. Foram, assim, trabalhados conceitos sobre 
texto literário, poesia, figuras de linguagem, mediação da leitura em vários suportes, 
intertextualidade, imersão cultural e outros mais, que atendessem às necessidades e 
interesses de um grupo heterogêneo, valorizando sempre o diálogo e a participação de 
todos os envolvidos.  Proposições que tiveram como objetivo capacitar multiplicadores, 
facilitadores e mediadores do processo de leitura junto de seus educandos. 

É importante destacar também outros propósitos do curso, como o de estimular a 
conscientização desta mediação de leitura em todos os espaços e tempos, iniciando na 
família, continuando na escola e estendendo-se à comunidade - perpetuando-se ao longo 
da vida, trazendo prazer estético e consciência crítica. Além disso, entende-se que há a 
necessidade da mobilização em torno de políticas públicas que contemplem ações de 
criação e manutenção de bibliotecas tanto escolares como públicas, salas de leitura, 
projetos e programas como feiras de livros, encontros com escritores, hora do conto e 
outras mais, como bem destaca a participação da professora/aluna M. a seguir: 

Exemplo 10 – (Fórum/AVA Moodle) Re: Mediação e Espaços de Leitura 
por M. - sábado, 4 junho 2011, 21:44 
“Refletindo […] sobre a realidade das bibliotecas de nossa 
cidade/região, o que posso acrescentar é que, infelizmente, a grande 
maioria delas permanecem no modelo tradicional A Biblioteca […] possui 
um grande acervo, mas ainda não aderiu às novas tecnologias. […] Me 
admira que o poder público ainda não tenha investido nisso.[…]” 

Valorizar a leitura e a escrita em todos os suportes, utilizando a EAD como 
facilitador e viabilizador para a inserção social e digital em comunidades distantes dos 
grandes centros, foi o principal objetivo deste curso [UFRGS, 2009, digitado], que - 
graças ao retorno avaliativo positivo, aos blogs disponibilizados na Internet e aos 
promissores projetos apresentados nos Encontros Presenciais – pode ser considerada 
uma experiência exitosa.  

Referências 
Azevedo, D. R.; Fensterseifer, L. e Nunes, M. M. de S. (2004) “EAD: o Tutor no Curso 

de Especialização em Psicooncologia”, In: Psicooncologia e Interdisciplinaridade: 
Uma Experiência na Educação a Distância, PUCRS, Porto Alegre, p. 39-46. 

Behar, P. A. e colaboradores  (2009)  “Modelos Pedagógicos em Educação a Distância”, 
Porto Alegre, Artmed, 311 p. 

Bentes, R. F. (2009) “A Avaliação do Tutor”, In: Educação a Distância: o Estado da 
Arte, Organizado por Litto, F. M. e Formiga, M., São Paulo, Pearson Education, p. 
166-170. 



Calixto, A. C. e Braga, B. C. (2012) “Novas tecnologias e a mesma pergunta: como 
fazer para que os alunos aprendam?” In: Educação a Distância no Brasil: a pedagogia 
em foco, Organizado por Eucídio Pimenta Arruda. Uberlândia, EDUFU, p.119-135. 

Litto, F. e Formiga, M. (2009) “Educação a Distância: o Estado da Arte”, São Paulo, 
Pearson Education, 461 p. 

Litto F. e Formiga, M. (2012) “Educação a Distância: o Estado da Arte; v. 2”, São 
Paulo, Pearson Education, 443 p. 

Moro, E. L.,  Estabel, L. B. e Fontana, L. S. (2012) “Mediadores de Leitura na 
Bibliodiversidade: Narrativas Que Vão Muito Além do Currículo”, In “Mediadores 
de Leitura na Bibliodiversidade, Organizado por Neves, I. C. B.; Moro, E. L. S.; 
Estabel, L. B.,  Evangraf, Porto Alegre, p. 185- 198. 

Primo, A. (2008) “Interação Mediada por Computador: Comunicação, Cibercultura, 
Cognição”, Porto Alegre, Sulina. 

Pucci, B. (2010) “Da Ambivalência da Educação a Distância: Reflexões”. In: Silva, M.; 
Pesce, L.; Zuin A. (orgs.). Educação Online: Cenário, Formação e Questões 
Didático-Metodológicas, Wak, Rio de Janeiro, p. 49-71.  

 
Santarosa, L. M. C. e outros (2010) “Tecnologias Digitais Acessíveis”, Porto Alegre, 

JSM Comunicação Ltda. 
  
UFRGS. Secretaria de Educação a Distância. Faculdade de Biblioteconomia e 

Comunicação (2009) “Projeto de Curso Oferecido no Âmbito do Sistema 
Universidade Aberta do Brasil – UAB: Mediadores de Leitura na Bibliodiversidade – 
Curso de extensão dos Polos da UAB do Estado do Rio Grande do Sul” Porto 
Alegre, FABICO/UFRGS, digitado. 

 
UFRGS. Secretaria de Educação a Distância. Faculdade de Biblioteconomia e 

Comunicação   (2010-2011)    “Curso de   Extensão  Mediadores   de   Leitura   na  
Bibliodiversidade”, Porto Alegre, LEIA/FABICO/UFRGS, 
http://www6.ufrgs.br/mediadoresde leitura. 

 
Vygotsky, L S. “Pensamento e linguagem” (2005), São Paulo, Martins Fontes, 3a ed. 
 
    
                                                 
i Iahn, L. F. (2002) “Concepções em Políticas e Educação a Distância”, In: Polak, Y, N. S. A Construção 
do Percurso em Educação a Distância: formação de tutores, Curitiba, edição própria. P. 27. 
 
ii Acesse o link abaixo para visualizar os 6 blogs de Restinga Sêca e os 8 de Camargo, em um total de 132 
blogs  construídos  colaborativamente  nos  18  Polos  UAB  que  participaram  do  Curso  Mediadores  de 
Leitura na Bibliodiversidade: 
<http://www6.ufrgs.br/mediadoresdeleitura/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=56>. 
 
iii Objeto de Aprendizagem (OA): “qualquer material digital, [...] textos, animação, vídeos, imagens, 
aplicações, páginas web de forma isolada ou em combinação, com fins educacionais. [...] podem ser 
utilizados como módulos de um determinado conteúdo ou como um conteúdo completo” [Behar, P. A. e 
colaboradores, 2009, p. 67]. 
  



  

Acessibilidade e usabilidade no contexto da EaD: estudo de 
caso do ambiente virtual do curso “Aluno Integrado” 

Andreza Regina Lopes da Silva1, Carolina Schmitt Nunes1, Sabrina Bleicher1, 
Marina Keiko Nakayama1 

1 Programa de Pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC) – Florianópolis, SC – Brasil  

{andrezalopes.ead, nunes.carolinas, sabrinableicher}@gmail.com, 
marina@egc.ufsc 

 

Abstract. The Distance learning as an education for everyone proposal raises 
questions about the usability and accessibility of the educational media. Faced 
with this concern, this article aims to analyze the aspects of usability and 
accessibility in a educational learning environment based on a qualification 
course named “Aluno Integrado”. In order to do that, it was made a literature 
review and interviews with members of the technical development team of the 
“Aluno Integrado” project. As a result, it was observed that the application of 
usability and accessibility principles in virtual learning environment can 
promote distance learning for everyone because it allows adapting it for 
different types of students needs. 

Resumo. A Educação a Distância, como proposta de educação formal para 
todos, levanta questionamentos acerca da usabilidade e da acessibilidade das 
mídias educacionais. Diante dessa preocupação, o presente artigo buscou 
analisar os aspectos de usabilidade e acessibilidade do ambiente virtual de 
aprendizagem do curso de capacitação “Aluno Integrado”. Para isso, fez-se 
uma revisão bibliográfica e entrevistas com membros das equipes técnicas do 
projeto. Como resultado observa-se que a aplicação de princípios de 
usabilidade e a acessibilidade em ambientes virtuais de aprendizagem 
promovem a educação a distância enquanto educação para todos, uma vez 
que podem ser adaptadas às diferentes necessidades dos alunos. 

1. Introdução 
A Educação a Distância (EaD) apresentou, a partir da década de 1990, um crescimento 
significativo que foi alavancado por diferentes razões. Dentre estas, destaca-se a 
evolução das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), que vêm sendo 
adotadas pela educação por meio de diferentes tipos de mídias. Com base neste contexto 
midiático, Moore e Kearsly (2008) afirmam que na EaD o aprendizado ocorre em 
diferentes local o que exige técnicas especiais de comunicação possível por várias 
tecnologias.  Moran (2002) numa perspectiva similar, defende que a EaD é o processo de 
ensino-aprendizagem, mediado por tecnologias, onde professores e alunos não estão, 
normalmente, fisicamente juntos, mas podem estar conectados, interligados por 



  

tecnologias, como o correio, o rádio, a televisão, o vídeo, o CD-ROM, o telefone, o fax, 
e atualmente principalmente pela internet.  

Sendo assim, pode-se enfatizar, a relevância da EaD como modalidade de 
educação pois, conforme relata Litto (2010) ela permite o acesso ao conhecimento e à 
certificação profissional para pessoas que antes não tinham a possibilidade de 
aperfeiçoamento, ou por serem portadoras de necessidades especiais, ou por morar longe 
de grandes centros de educação, ou ainda por falta de condições econômicas para se 
dedicar aos estudos. O referido autor aponta que as modificações tecnológicas 
contribuem para a relevância e crescimento da EaD ao permitir que pessoas, sem sair de 
casa, tenham a condição de estudar com renomados docentes, das mais prestigiadas 
instituições acadêmicas, dos mais diferentes locais do mundo.  

Moore e Kearsly (2008) apontam que o acesso é o fator educacional mais 
importante para determinados tipos de alunos, tais como: deficientes, idosos ou aqueles 
que moram em áreas rurais ou remotas. Os autores destacam também que, neste cenário, 
as mídias fazem a diferença entre um processo educacional mais rico e outros mais 
limitados. Logo, pode-se afirmar que a EaD tem, portanto, se consolidado e ampliado 
por ser capaz de garantir, em um contexto global, o desenvolvimento, o progresso e a 
capacitação da sociedade. A consequência deste crescimento da EaD concretiza-se na 
melhoria e na inovação dos projetos educacionais que passam a ter como objetivo 
atender um número cada vez maior e mais diverso de estudantes [Silva; Castro, 2009].  

Com base no exposto, destaca-se que discutir a EaD implica em refletir sobre a 
contribuição do uso de diferentes mídias no processo educativo. Assim sendo, pode-se 
afirmar que, na EaD, as mídias potencializam o processo de aprendizagem. Através das 
mídias, de acordo com Possari e Neder (2009), os processos de significação são 
materializados em signos que, sendo verbais (oral ou escrito) ou não-verbais (visual, 
estático ou dinâmico), permitem a interação a distância por meio de diversas formas. 
Vale apontar que, na conjuntura brasileira, as mídias mais utilizadas nos cursos de EaD, 
de acordo com o censo EaD de 2010 [ABED, 2011], são, em ordem descrescente: 
Material impresso (87,20%) – conteúdo ministrado por meio de livros, apostilas e 
outros materiais impressos; E-learning (71,50%) – cursos mediados por tecnologias e 
aplicado por meio virtual, Video (52%) – aulas e materiais gravados em VHS; e 
Videoconferência (52%) – reuniões síncronas por meio de videoconferência. 

Ampliando a discussão e considerando que cada mídia tem características 
diferentes e pode ser aplicada em situações variadas, Litto (2010) destaca uma reflexão 
pertinente ao tema tratado neste estudo: até que ponto se faz, atualmente, um bom uso 
das mídias que temos a disposição na EaD para atender as necessidades de adquirir 
conhecimento em nossa sociedade atual? Ou, em outras palavras: como saber se o uso 
que atualmente se faz das mídias nesta modalidade educacional é eficaz? É nesta 
perspectiva mídiática e de acessibilidade na EaD que centra-se o foco deste estudo. 

Com o objetivo de discutir as reflexões expostas, foi escolhida para análise a 
mídia tipo e-learning (utilizada, conforme o censo realizado em 2010 pela ABED, em 
71,50% dos cursos de EaD) e como forma de delimitar o estudo e a reflexão trabalhou-
se nesta pesquisa com os ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs) já que, de acordo 
com Litto e Formiga (2009), ao simular os ambientes presenciais de aprendizagem com 
o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), são cada vez mais 



  

utilizados no âmbito acadêmico e corporativo como uma opção tecnológica para atender 
esta nova realidade educacional. 

Como estudo de caso, adotou-se o estudo do ambiente virtual de aprendizagem 
do curso “Aluno Integrado”, curso realizado na modalidade EaD. A escolha do estudo 
justifica-se devido a sua necessidade de ser inclusivo, pois teve abrangência nacional 
(envolvendo alunos com as mais variadas necessidades e características) e porque foi 
um curso ministrado essencialmente através de um ambiente virtual de aprendizagem.  

2. Metodologia 
Este estudo caracteriza-se como descritivo, bibliográfico e estudo de caso com 
abordagem qualitativa. Em um primeiro momento realizou-se um levantamento 
bibliográfico sobre acessibilidade e usabilidade na EaD para embasar teoricamente o 
estudo. Posteriormente, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com membros da 
equipe técnica do laboratório responsável pelo desenvolvimento do AVA do curso 
“Aluno Integrado”.  

 Por fim, foi realizada uma análise a luz dos conceitos inicialmente pesquisados. 
A análise do estudo de caso foi desenvolvida com base em critérios definidos a partir de 
diretrizes de acessibilidade e de usabilidade. A escolha justifica-se porque ambos os 
conceitos são concebidos de modo a contribuir com a concepção de produtos capazes de 
serem utilizadas pelo maior número possível de pessoas, de forma confortável e 
intuitiva, atendendo, desta forma, as necessidades de adquirir conhecimento da 
sociedade contemporânea. 

3. Acessibilidade e Usabilidade 
Uma interface que considera as diretrizes de acessibilidade e usabilidade proporciona, 
segundo Cybis et al. (2007), interações eficazes, eficientes e agradáveis. Para os autores, 
é uma interface adaptada aos seus usuários e às maneiras como eles realizam suas 
tarefas. Os usuários se sentem confiantes e satisfeitos pelas facilidades que encontram 
durante o uso do sistema porque este lhes permite atingir seus objetivos com menos 
esforço, em menos tempo e com menos erros.  

 Sob esta perspectiva, em que se considera a especificidade de cada usuário e, ao 
mesmo tempo, procura-se atender ao maior número deles, é que são inseridas as 
concepções de acessibilidade e usabilidade. Muito embora, este pensamento ainda não 
tenha lugar-comum nos projetos de interfaces e produtos, especialmente na EaD, 
segundo Cybis et al. (2007), pode-se afirmar que, nos últimos anos, a acessibilidade e 
usabilidade considerada nos sistemas e produtos tem evoluído efetivamente.  

 No Brasil, no ano de 2000, por meio da Lei nº 10.098, as normas gerais e os 
critérios básicos para a acessibilidade foram regulamentados. Contudo, diante da 
relevância e das crescentes discussões a cerca da acessibilidade, no ano de 2004, foi 
aprovado o Decreto-lei nº 5.296 que determinou legalmente a prioridade ao atendimento 
às pessoas com deficiências. O referido Decreto-lei, em seu artigo 8, define o conceito 
acessibilidade como sendo a condição para utilização, com segurança e autonomia, total 
ou assistida, dos espaços, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa 
portadora de necessidade especial ou mobilidade reduzida [Brasil, 2004]. Ainda 
segundo o referido decreto a prática de acessibilidade implica na análise das barreiras a 



  

fim de garantir: acesso, liberdade de movimento e possibilidade de comunicação e 
acesso à informação às pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, 
aplicando-se neste caso, o conceito de sociedade inclusiva.  

De acordo com Nicholl [apud Ferreira; Nunes, 2008, p. 133], acessibilidade é “o 
termo geral usado para indicar a possibilidade de qualquer pessoa usufruir todos os 
benefícios da vida em sociedade, entre eles o uso da internet”. Segundo Queiroz [apud 
Ferreira; Nunes, 2008, p. 133], essa definição, proposta inclusive pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), “apesar de muito rigorosa é fundamental, pois a 
acessibilidade só existe de fato quando todos conseguem ter acesso a esses benefícios”.  

A acessibilidade digital, considerada no âmbito da EaD, é mais específica e 
refere-se apenas ao acesso aos recursos computacionais e de internet. Faz-se relevante 
destacar que as mídias digitais, neste caso, são orientadas pelas recomendações contidas 
no WCAG (Web Content Acessibility Guidelinse) da W3C (World Wide Web 
Consortium)1. 

As diretrizes para a acessibilidade recomendadas pela W3C têm como principal 
objetivo fazer com que o conteúdo da Web se torne de mais fácil acesso para todos os 
utilizadores, independentemente do respectivo suporte tecnológico do usuário e de 
quaisquer que sejam as limitações associadas à respectiva utilização (ambientes 
barulhentos, divisões mal iluminadas ou com excesso de iluminação, utilização em 
modo mãos-livres, etc.). Estas diretivas não visam de modo algum restringir a utilização 
de imagem, vídeo, etc., por parte dos elaboradores de conteúdo; antes explicam como 
tornar o conteúdo de multimídia mais acessível a um público mais vasto. Em linhas 
gerais, a W3C recomenda as seguintes diretrizes para a acessibilidade do conteúdo da 
Web2, são elas: Fornecer alternativas equivalentes ao conteúdo sonoro e visual; Não 
recorrer apenas à cor; Utilizar corretamente anotações e folhas de estilo; Indicar 
claramente qual a língua utilizada; Criar tabelas passíveis de transformação harmoniosa; 
Assegurar que as páginas dotadas de novas e diferentes tecnologias sejam transformadas 
harmoniosamente; Assegurar o controle do utilizador sobre as alterações temporais do 
conteúdo; Assegurar a acessibilidade direta, de interfaces, do utilizador de modo 
integrado; Pautar a concepção pela independência face aos dispositivos; Utilizar 
soluções de transição; Fornecer contexto e orientações; Fornecer mecanismos de 
navegação claros; Assegurar a clareza e a simplicidade dos documentos; e Utilizar as 
tecnologias e as diretivas do W3C. 

Já a usabilidade refere-se à qualidade que caracteriza o uso de um sistema 
interativo. Assim, ela não é uma qualidade intrínseca de um sistema, mas depende de 
um acordo entre as características de sua interface e as características de seus usuários 
ao buscarem determinados objetivos em determinadas situações de uso. A essência da 

                                                 
1 Empresa de tecnologia responsável por padrões para a web. A WAI (Web Accessibility Initiative) caracteriza-se 
como a área da W3C responsável pelas ações de promoção da acessibilidade na web a fim de permitir que pessoas 
com necessidades especiais tenham acesso a web  (SANTAROSA et al., 2007). 
2 Segundo a W3C, ao serem construídas pretendia-se que as diretrizes fossem duradouras, e por isso não são 
fornecidas informações específicas sobre suporte de navegadores para as diferentes tecnologias, já que seriam 
informações necessariamente sujeitas a constantes alterações.  

 



  

usabilidade é, portanto, o acordo entre interface, usuário, tarefa e ambiente [Cybis et al., 
2007]. Ampliando o entendimento, segundo a norma ISO 9241, tem-se a usabilidade 
como sendo a capacidade que um sistema interativo oferece a seu usuário, em 
determinado contexto de operação, para a realização de tarefas de maneira eficaz, 
eficiente e agradável. Ela é, assim, uma composição flexível de aspectos objetivos, que 
envolvem a produtividade na interação, e subjetivos, ligados ao prazer do usuário em 
sua experiência com o sistema [Cybis et al., 2007]. 

Jakob Nielsen, um dos maiores especialistas em usabilidade nos Estados Unidos, 
é autor de um livro clássico sobre o assunto, Usability engineering, de 1994, no qual 
propõe um conjunto de dez heurísticas de usabilidade [Nielsen apud Cybis et al., 2007] 
explicadas da seguinte forma: Feedback: o sistema deve informar continuamente ao 
usuário sobre o que ele está fazendo; Falar a linguagem do usuário: a terminologia 
deve ser baseada na linguagem do usuário e não orientada ao sistema; Saídas 
claramente demarcadas: o usuário controla o sistema e pode, a qualquer momento, 
abortar uma tarefa, ou desfazer uma operação e retornar ao estado anterior; 
Consistência: um mesmo comando ou ação deve ter sempre o mesmo efeito; Prevenir 
erros: conhecer as situações que mais provocam erros e modificar a interface para que 
estes erros não ocorram; Minimizar a sobrecarga de memória do usuário: o sistema 
deve mostrar os elementos de diálogo e permitir que o usuário faça suas escolhas; 
Atalhos: para execução das operações com mais rapidez; Diálogos simples e naturais: 
deve-se apresentar exatamente a informação que o usuário precisa no momento, nem 
mais nem menos; Boas mensagens de erro: linguagem clara e sem códigos com o 
objetivo de ajudar o usuário a entender e resolver o problema; e Ajuda e 
documentação: o ideal é que um software seja tão fácil de usar (intuitivo) que não 
necessite de ajuda ou documentação.  

De acordo com Torres e Mazzoni (2004) a usabilidade visa satisfazer um usuário 
específico. A usabilidade trabalha com as peculiaridades adequadas a determinado 
público-alvo, como, por exemplo: faixa etária, nível socioeconômico, gênero e outros. A 
acessibilidade, por sua vez, permitirá que a base de usuários projetada seja alcançada em 
sua máxima extensão e que os usuários que se deseja conquistar com o produto tenham 
êxito em iniciativas de acesso ao conteúdo digital.  

As diretrizes de usabilidade e acessibilidade, quando desenvolvidas em um 
contexto midiático, tornam o conteúdo disponível para um maior número de usuários, 
ainda que com diferentes características e particularidades [Nilsen; Loranger, 2007]. 
Contribuem, consequentemente, com a disseminação de informações, e por isso são 
aspectos que devem ser especialmente considerados quando no âmbito da educação e da 
aprendizagem  

4. Experiência na prática pedagógica: resultado e discussão 
Como forma de avaliar o uso da acessibilidade e usabilidade no contexto da EaD 
adotou-se como estudo de caso o ambiente virtual do curso denominado “Aluno 
Integrado”. Este curso faz parte do Programa Nacional de Formação Continuada em 
Tecnologia Educacional criado pelo Ministério da Educação e foi desenvolvido visando 
a capacitação, no âmbito das TIC, de alunos entre 13 e 19 anos e de professores da rede 
pública. A coordenação do curso foi compartilhada entre a Universidade Federal de 



  

Góis, Universidade Federal de Ouro Preto e Universidade Federal de Santa Catarina. O 
curso teve duração de 180 horas e sua abrangência foi nacional. 

O curso teve como principal objetivo aprimorar a qualidade do aprendizado e o 
desenvolvimento pessoal, de modo a tornar o aluno apto a monitorar diferentes 
ambientes informatizados, ajudar outros alunos, professores, e comunidade em geral a 
utilizar as tecnologias digitais e cooperar no aprendizado de seus pares. O projeto 
caracterizou-se por sua interdisciplinaridade e a abordagem de temas relacionados a 
educação básica e as TIC. Nessa abordagem foram contemplados tópicos como: 
conceitos básicos de informática; comunicação e produção de conhecimentos via web; 
projetos educacionais apoiados pelas TIC; redes de computadores; pesquisa na web; 
softwares de produtividade; educação, tecnologia, sociedade e trabalho. 

Como AVA, o curso utilizou a plataforma e-Proinfo que se utiliza da internet 
como tecnologia meio e permite a concepção, administração e desenvolvimento de 
diversos tipos de ações, como cursos a distância, complemento a cursos presenciais, 
projetos de pesquisa, projetos colaborativos e diversas outras formas de apoio a 
distância e ao processo ensino-aprendizagem (MEC, [200-?]). 

O referido AVA do curso “Aluno Integrado”foi desenvolvido pelos técnicos da 
Secretaria de Educação a Distância (SEED) em conjunto com Secretaria de Educação 
Básica (SEB) e com a Universidade Federal de Goiás, por meio do Laboratório de 
Tecnologia da Informação e Mídias Educacionais (LabTime). O ambiente virtual, 
segundo os desenvolvedores do LabTime, teve, desde o seu planejamento e concepção, 
a preocupação com os aspectos de acessibilidade e usabilidade. O objetivo foi fazer com 
que o curso e as respectivas atividades propostas pudessem ser acessados pelo maior 
número possível de pessoas em qualquer computador, sistema operacional e navegador.  

Segundo membros da equipe técnica, a usabilidade foi considerada no projeto de 
todas as interfaces enquanto a acessibilidade foi levada em conta no desenvolvimento de 
todas as páginas desde a primeira versão do ambiente. No entanto, houve limitações 
técnicas e temporais no desenvolvimento do ambiente que impediram a total 
acessibilidade e usabilidade do mesmo.  

Para a análise de como os princípios de acessibilidade e usabilidade foram 
adotados no desenvolvimento do AVA do curso, considerou-se a participação de um 
aluno cego na edição 2010. De acordo com os desenvolvedores, a execução do curso por 
um aluno com limitações visuais foi possível, sem prejuízos de aprendizagem, porque o 
AVA possuía um software de leitura de telas, em acordo com as diretrizes de 
acessibilidade de fornecer alternativas equivalentes ao conteúdo sonoro e visual, pois o 
conteúdo, ao ser apresentado ao usuário reproduzido por sintetizadores de voz, 
provavelmente transmitiu ao aluno cego, as mesmas informações que o conteúdo textual 
transmitiu aos demais alunos. 

Além disso, outros aplicativos possibilitavam que o cursista fizesse alterações 
nas páginas do ambiente de acordo com a sua necessidade, por exemplo, aumentando e 
diminuindo o tamanho das letras e alterando o contraste em acordo com as das diretrizes 
de usabilidade. Por meio destes recursos, o ambiente foi capaz de oferecer ao aluno mais 
prazer em sua experiência com o sistema uma vez que lhe foi permitido fazer 
asadaptações necessárias para a melhor realização de suas tarefas. 



  

Em contrapartida, uma das falhas de acessibilidade que o ambiente apresentou 
foi o fato de que muitos alunos declararam ter dificuldades em conectar e carregar a 
página do ambiente durante o curso. Em virtude disso, houve forte desmotivação dos 
alunos em participar porque frequentemente não conseguiam acessar a página ainda que, 
quando conseguiam, o AVA atendesse as mais diversas necessidades.  

6. Conclusões 
Toda pessoa tem direito a educação (artigo XII da Declaração Americana dos Direitos e 
Deveres do Homem) e neste sentido a EaD, por princípio e definição, favorece a 
execução deste direito porque é capaz de permitir o acesso a educação para pessoas que 
por limitações físicas, temporais ou mesmo geográficas não podem estar diariamente em 
uma sala de aula tradicional, presencial. As mídias, neste contexto, adquirem uma 
função pedagógica importante. Isto porque, na EaD onde o professor e o aluno 
encontram-se fisicamente distantes, a aprendizagem se dá por meio de sistemas 
midiáticos capazes de promover a interação e a troca de informações. Mas como saber 
se o uso que atualmente se faz das mídias nesta modalidade educacional é eficaz? Este 
artigo procurou apontar orientações no sentido de esclarecer dúvidas como essa.  

No âmbito das mídias utilizadas na EaD, os AVAs têm como particularidade a 
capacidade de permitir a construção de estruturas e programas capazes de habilitar 
diferentes usuários a um uso efetivo, eficaz, eficiente do sistema. O estudo de caso 
desenvolvido através da análise do AVA do curso “Aluno Integrado”, mostrou-se 
pertinente devido a referida potencialidade que a mídia utilizada apresenta. Constatou-
se, a partir da análise do curso, a importância de se considerar, nos projetos para a EaD, 
critérios de acessibilidade e usabilidade. 

A preocupação, por parte dos desenvolvedores do ambiente do curso “Aluno 
Integrado”, com a usabilidade e a acessibilidade permitiu avanços, uma vez que alunos 
com diferentes necessidades puderam participar e adequar o ambiente a sua maneira de 
aprender. No entanto, constatou-se também que o curso não atendeu aos referidos 
critérios com rigor e teve, provavelmente como consequência disso, a desmotivação, 
fato que parece estar diretamente ligado a evasão dos cursos de EaD.  

Considera-se importante destacar que as questões de inclusão na EaD são, 
atualmente, foco de estudos que, como este, visam concretizar mudanças no sentido de 
promover uma educação para todos e, ao mesmo tempo, adaptada às diferentes 
necessidades dos alunos. A acessibilidade e a usabilidade apresentam-se como boas 
alternativas para promover tal objetivo. Por fim, pode-se afirmar com base no estudo 
feito que o uso adequado de suas concepções e diretrizes atuam como ferramenta 
estratégica na concepção de projetos para a EaD, facilitando a aprendizagem, 
promovendo a inclusão e contribuindo para a socialização do conhecimento para todos, 
sem distinção. 
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Abstract The communication between people is a challenge that is present in 
different social contexts. In the distance education mode, the Virtual Learning 
Environment – VLE has the same challenge with one more element, virtuality. 
The article is intended to evaluate the interaction process asynchronous 
interaction between students and teachers in VLE. This research is 
characterized by a qualitative analysis of data, with records of asynchronous 
interaction of two graduate institutions VLE. The results find that 
asynchronous communication contributes to the existence of 'noise' of 
communication between senders and receivers, highlighting the weaknesses of 
the process of remote communication, mediated by tools of the VLE. 

Resumo A comunicação entre sujeitos é um desafio está presente nos 
diferentes contextos sociais. Na modalidade de ensino a distância, o Ambiente 
Virtual de Aprendizagem – AVA tem o mesmo desafio com um elemento a 
mais, a virtualidade. O artigo tem o objetivo de avaliar o processo de interação 
e interatividade assíncrona entre alunos e professores no AVA. Esta pesquisa 
caracteriza-se pelo viés qualitativo, com análise de registros de interação 
assíncrona do AVA de duas instituições pós-graduação. Os resultados obtidos 
constatam que a comunicação assíncrona contribui para a existência de 
‘ruídos’ de comunicação entre receptores e emissores, destacando as 
fragilidades do processo de comunicação a distância, mediado por ferramentas 
do AVA.  

 



  

1. Introdução 
O sistema educacional atual evidencia um conjunto de transformações, estando 

essas atreladas ao material didático utilizado, as capacitações propostas aos educadores, 
as diferentes faixas etárias atendidas, bem como a possibilidade de estudar 
presencialmente ou a distância. 

Este artigo apresenta como principal objetivo avaliar o processo de interação e 
interatividade assíncrona entre aluno e professor, pela linguagem escrita no ambiente 
virtual de aprendizagem (AVA). Como questões que norteiam esse objetivo, temos a 
identificação da comunicação assíncrona; descrever o processo de ensino e 
aprendizagem na Educação a Distância (EaD) com base na comunicação assíncrona; 
caracterizar os sujeitos que compõem o AVA; analisar a linguagem escrita no processo 
de interação e interatividade assíncrona no AVA. 

No que tange ao sistema educacional, observa-se a diversidade dos modelos 
propostos, das metodologias empregadas, os programas de capacitação, a possibilidade 
de estudo na modalidade presencial e/ou a distância. Dentro dessas modalidades, ainda é 
possível englobar o modelo semi presencial, bem como telepresencial. 

Dentro das diversidades apresentadas, destaca-se o comprometimento com a 
educação que está intimamente ligada à realidade, ao contexto social em que vivem o 
professor e o aluno e onde o ato de conhecer não está separado daquilo que se conhece. 
Laoni (2009) afirma que “o conhecimento está sempre dirigido para alguma coisa”. 

2. O Processo de Ensino Aprendizagem na Educação a Distância 
O processo de ensino e aprendizagem ocorre na interação entre educador, 

educando e a mediação dos ‘instrumentos’ metodológicos como livros, atividades de 
pesquisa, relato de vivências, exploração do contexto sócio histórico e cultural presente, 
dentre outros. Atrelado a esses elementos, encontramos a disponibilidade das 
modalidades de ensino presencial e/ou a distância. 

Por ensino presencial, entendemos o modelo ‘tradicional’, onde ocorre o 
encontro visual, presencial entre educadores e educandos, no período e espaço pré 
determinados. Apresenta como característica, a relação direta entre os sujeitos 
envolvidos nesse processo, tendo como interatividade as variadas expressões de 
linguagem, seja essa corporal, escrita e/ou oral.  

Quanto ao ensino a distância, a relação entre educador e educando é mediada por 
ferramentas de comunicação como as correspondências, rádio, filmes didáticos, 
televisão, e nas últimas décadas, fortemente pelo computador e via internet. 

O advento da internet permitiu o acesso a diferentes fontes de conhecimento, 
bem como possibilitou o desenvolvimento de AVA dinâmicos. “Aliando-se à 
tecnologia, a educação estará proporcionando ao docente e ao educando uma 
interpretação do mundo mais abrangente, permitindo que tanto um quanto o outro 
transformem o conhecimento adquirido em competência” (BOHN, LUZ e LUZ FILHO, 
2010, p. 27). 

Na EaD é essencial que haja o comprometimento contínuo entre os sujeitos 
envolvidos nesse processo, estes representados por  professores, alunos, equipe técnica, 



  

equipe de tutoria. Além da garantia da apresentação de materiais didáticos e ambientes 
virtuais completos e motivadores. 

No processo educacional, seja ele presencial e/ou a distância, a comunicação é 
um elemento essencial. 

3. O Papel da Comunicação no Processo de Aprendizagem Virtual 
O homem é um sujeito comunicador enraizado historicamente num contexto 

sociocultural. A partir desse existir ocorre a elaboração das autorias comunicacionais em 
diferentes graus e modos de consciência, de saber, de atuação como pessoas, ao mesmo 
tempo emissoras e recebedoras, nas tramas do processo comunicacional da cultura. 
(FUSARI, 1994 apud BELLONI, 2009, p. 13). 

A comunicação é fundamentada pela existência de dois elementos essenciais, o 
transmissor e o receptor. Mediando essa relação temos a mensagem e as informações a 
serem difundidas. Essa relação deve ir além da transmissão de uma mensagem, pois a 
comunicação deve possibilitar o “partilhar sentido.” (LÉVY, 1993 apud OKADA e 
SANTOS, 2003, p. 1). 

Os estudos de Possari (2009) e Lévy (1999) apontam três diferentes formas de 
comunicação identificadas, são elas: de uma pessoa para uma pessoa de forma 
presencial, via telefone ou e-mail; de uma pessoa para milhões devido aos processos de 
comunicação engendrados pelos meios de comunicação de massa como jornal/revista 
impressos, rádio, TV e de milhões para milhões com o advento da internet. 

Na educação presencial a comunicação ocorre no mesmo espaço e tempo, no 
feedback pessoal, nas gesticulações realizadas entre professor e aluno. De acordo com 
Kenski (2004), a escola presencial é polifônica onde os sons se espalham por todo o 
ambiente e dão significado ao espaço educativo. Desta forma o educador tem contato 
direto com o aluno reduzindo a possibilidade de incidência de confusão na 
comunicação, ou seja, de que a mensagem, a informação compartilhada duvidosa 
demore a ser revista, contextualizada. 

Já na educação virtual a comunicação é feita sem o contato corporal, sem a 
presença física do indivíduo. Na EaD a comunicação ocorre sem espaço definido, como 
explicita Kenski (2004, p. 55),  

A educação virtual (...) está exposta na tela do 
computador (...) local em que se partilham fluxos e 
mensagens para a difusão dos saberes (...) 
construindo novas formas de comunicação, o espaço 
da escola virtual se apresenta pela estruturação de 
comunidades on-line em que alunos e professores 
dialogam permanentemente, mediados pelos 
conhecimentos.  

Dentre as formas de comunicações ocorridas no meio pedagógico, destaca-se a 
comunicação não verbal para o ensino presencial e comunicação verbal para educação a 
distância. A comunicação não verbal composta por elementos, como gestos, posturas, 
expressões faciais, silêncio, vestuário, objetos diversos, relação estabelecidas. Essas 



  

formas de comunicação indicam sentimentos e emoções que reforçam a linguagem 
verbal, e em alguns casos a substituem. 

A comunicação verbal possibilita a expressão através da escrita e/ou da 
oralidade. Essas possibilidades compõem diferentes espaços de manifestação, podendo 
ser um diálogo entre duas ou mais pessoas, livros, rádio, cartazes, jornais, cartas, 
telefones, e-mails, bem como os AVAs.  

No que tange ao AVA, a comunicação verbal apresenta duas variáveis, sendo a 
sincrônica e a assincrônica. 

Na comunicação sincrônica ocorre a sincronia de idéias e de informações. Essas 
ocorrem com o suporte de ferramentas como os chats, os fóruns onde, os 
questionamentos podem ser respondidos imediatamente, pela comunicação escrita 
fundamentada na sintonia entre os receptores e os emissores, em um mesmo espaço de 
tempo. Segundo Menezes e Santos (2002), a comunicação sincrônica ocorre 
simultaneamente e, dessa forma, as mensagens emitidas por uma pessoa são 
imediatamente recebidas e respondidas por outras pessoas. 

A comunicação assíncrona ocorre com um intervalo de tempo entre o envio da 
mensagem (emissor) e o acesso à mesma (receptor). Essas mensagens compõem os e-
mails, os correios internos, as mensagens postadas no AVA – espaço de mensagens, 
fórum, mural. De acordo com Menezes e Santos (2002), a comunicação assíncrona não 
acontece exatamente ao mesmo tempo, é não-simultânea. Dessa forma, a mensagem 
emitida por uma pessoa é recebida e respondida mais tarde pelas outras. 

Nessa comunicação, como o intervalo de tempo entre uma mensagem e outra é 
maior, portanto existe a possibilidade de que ocorra dupla interpretação da mensagem 
e/ou a comunicação ficar ‘truncada’ e, em alguns casos, o emissor ter escrito algo e o 
receptor relacionar o texto a outro significado.  

Essa pesquisa tem como foco a comunicação assíncrona, com base em registros 
presentes em AVAs. O aprofundamento desse estudo está fundamentado nas mensagens 
encaminhadas aos educandos pelo professor e/ou do estudante para o professor onde, 
muitas delas representam a falta de possibilidade em esclarecer o que a mensagem 
realmente pretendia transmitir, na comunicação estabelecida entre esses sujeitos.  

A comunicação assíncrona necessita que os sujeitos envolvidos recorram a uma 
linguagem clara, pontual, acolhedora e pautada no conjunto de elementos que reforcem 
o resultado esperado a partir dessa interação. 

As inferências inadequadas provocam os ruídos da comunicação. Com destaque 
para a linguagem escrita, essas inferências sustentam as possibilidades de interpretação 
equivocada da mensagem registrada, podendo essas alimentar o conflito entre os 
sujeitos protagonistas da comunicação. 

Esse conflito, num primeiro momento, sinaliza uma relação de atrito, 
desconforto e, em algumas situações, provoca o ‘rompimento’ da comunicação. Mas, 
existe a possibilidade do conflito ser acompanhado sobre outro enfoque onde, “o 
conflito (...) previne a estagnação decorrente do equilíbrio constante da concordância, 
estimula o interesse e a curiosidade pelo desafio da oposição” (MOSCOVICI, 2008, p. 
213). 



  

Nessa perspectiva o conflito promove a contextualização, a reflexão sobre a 
mensagem pertinente. O modo como essa ‘não estagnação’ é registrada, mesmo que 
represente ‘protesto’, deve ser composto por uma linguagem clara, coerente e polida. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Com o objetivo de compreender o processo de interação e interatividade, entre 
aluno e professor focado na linguagem escrita que sustenta o AVA, optou-se pela 
realização da pesquisa qualitativa.  A pesquisa qualitativa é realizada com 
coparticipação entre pesquisador e pesquisado que constroem a realidade que 
interpretam em conjunto (ALEXANDRE, 2009). 

Quanto à natureza da análise dos dados, identifica-se a pesquisa como descritiva 
onde, “a interpretação dos resultados surge como uma totalidade de uma especulação 
que tem como base a percepção de um fenômeno num contexto. Por isso não é vazia, 
mas coerente, lógica e consistente” (TRIVIÑOS, 2011, p. 128). Nesse caso o fenômeno 
está atrelado à comunicação no AVA, entre professor e aluno. 

O que tange essa pesquisa, a fonte documental é representada pelo registro 
escrito das interações estabelecidas entre professor e aluno no AVA. Esses registros 
foram selecionados e analisados, com base nas interações assíncronas. Quanto ao AVA, 
a sua representatividade compreende as plataformas Moodle e Webct, que exercem o 
suporte para os cursos de especialização e mestrado, vinculados a instituições federais 
de ensino. 

A seleção dos discursos envolveu a dificuldade do estabelecimento de 
comunicação entre o transmissor e o receptor onde, a mensagem postada apresentou um 
retorno não coerente com o esperado, ou seja, a interpretação dos sujeitos envolvidos 
fluiu por vertentes distintas. 

Dentro das plataformas citadas, do AVA, limitou-se o acesso aos grupos que 
estavam no processo de conclusão dos cursos. Após a verificação dos discursos, 
pontuou-se a análise em três alunos e cinco professores. Essa distribuição diferenciada 
entre alunos e professores, decorreu do fato de uma aluna interagir com duas professoras 
e um aluno interagir com três professoras. 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

Com base nos registros documentais presentes nos AVAs estudados, foi possível 
identificar as fragilidades de comunicação presentes na interação assíncrona entre 
professor e aluno. 

Um dos aspectos destacados envolve a dificuldade de compreensão, por parte 
dos alunos, quanto ao estabelecimento de novas propostas didáticas e/ou regimentais, 
decorrentes da revisão da metodologia empregada, pelos professores e as pelas 
coordenações de curso e geral de ensino. 

Essas alterações provocaram manifestações enfáticas dos alunos e, em alguns 
momentos, agressivas e ameaçadoras. 

O processo presente nessa comunicação assíncrona estabelecida nos remete a 
subjetividade que compreende cada um desses sujeitos, sendo esses transmissores e/ou 
receptores da mensagem em foco. “Todo o processo de subjetividade leva a um sistema 



  

de construção de significados que são inerentes ao próprio indivíduo” (LAPOLLI et.al., 
2011, p. 233). 

No registro de uma dessas interações, o aluno utilizou palavras, como: 
“esdrúxula”; “exijo”; “isso é um absurdo”; “vou às últimas instâncias”. Esse conjunto de 
palavras representa o registro de uma interação que, inicialmente, mostrava-se 
contestadora e no segundo momento firmou-se como agressiva e, em alguns pontos, 
ameaçadora. 

Como a comunicação estabelecida foi assíncrona, não foi possível um 
esclarecimento instantâneo quanto a apresentação de uma nova proposta metodológica. 

O modo como o aluno recebeu a mensagem foi compreendido como um 
desrespeito a atividade por ele já realizada. Por outro lado, a professora que lançou a 
mensagem e depois respondeu ao aluno, ateve-se a uma atualização geral da proposta 
metodológica, sem focar no aluno em questão. 

Como uma das características da comunicação assíncrona está atrelada ao 
estabelecimento de diferença de tempo entre a mensagem postada e o acesso a mesma 
pelo leitor, existe o risco das informações serem interpretadas de modo incoerente. 

Outro registro destacado tem como foco o questionamento sobre o modelo da 
metodologia de interação entre a instituição e os alunos, na modalidade a distância. 

A aluna apontou duas possibilidades, sendo: I) o modelo sem o estabelecimento 
de interação entre o aluno e o professor onde o material didático era disponibilizado, o 
aluno decorava os conteúdos e realizava as avaliações; II) o modelo colaborativo onde, o 
desenvolvimento do conhecimento ocorre com as diferentes manifestações culturais dos 
alunos e as fontes de estudo são exploradas no acesso a internet. Com esses 
apontamentos manifestou a crítica quanto à disponibilidade de uma ferramenta de 
interação – o Fórum, mas pouco explorada. 

O retorno da professora destacou que a instituição possuía um terceiro modelo 
de organização e que, com a futura mudança da plataforma a ser utilizado no AVA, as 
ferramentas de interação seriam exploradas com maior frequência. 

Foi possível perceber a inquietação da aluna e a solicitação de um 
acompanhamento mais ativo do grupo nesse processo virtual de aprendizagem. Em 
outro ponto, houve a preocupação da professora em acolher a demanda da aluna, mas 
também permaneceu neutra quanto a afirmação ou negação de que havia falha no 
modelo atual disponibilizado. 

As situações aqui apresentadas atentam para o cultivo de manifestações de 
conflito onde há “uma situação que revela desentendimento, confronto de opiniões, 
entre duas ou mais pessoas, situação essa que não tem de ser necessariamente negativa.” 
(AZEVEDO, 2011, p. 3) 

Com a permanência desse conflito, a predominância da insatisfação dos sujeitos 
envolvidos com a educação a distância pode resultar numa resistência coletiva a essa 
modalidade de ensino. 



  

Sobre outra perspectiva, essas manifestações podem contribuir para a revisão 
constante dos recursos metodológicos, ferramentas de interação disponibilizadas, 
valorizando assim as diferentes representatividades desse processo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O processo de ensino e aprendizagem nacional passou por grandes 
transformações, desde a determinação de que classe social poderia acessá-lo, até a 
reformulação do período de permanência nas escolas. 

Essas alterações também compreendem a modalidade a distância no que tange a 
oferta de diversos cursos, em diferentes níveis de titulação, bem como a disponibilidade 
de amplas plataformas de composição do AVA. 

Norteando esse movimento, encontramos a comunicação assíncrona alimentando 
a educação a distância. 

O desenvolvimento dessa pesquisa buscou avaliar o processo de interação e 
interatividade, na comunicação assíncrona entre professor e aluno, no AVA. Foi 
possível perceber que essa comunicação possibilita a manifestação de “ruídos” entre a 
mensagem postada e a interpretação e, posteriormente, o retorno registrado.  

Esse atrito foi configurado pela diferença de tempo estabelecido entre a 
postagem da mensagem, o acesso do aluno ou professor e a postagem da resposta. Esse 
processo é característico da comunicação assíncrona. 

Destacamos a importância da utilização de uma linguagem clara, detalhada e 
acolhedora no espaço do AVA. 

É possível evitar o cultivo de trechos conflituosos, mas não se pode garantir o 
fim da manifestação dos mesmos. Uma palavra pode apresentar variações quanto ao 
significado e sentido, sendo essas variações atreladas ao contexto em que a palavra está 
inserida, bem como é interpretada por cada sujeito envolvido no processo. 

O modelo de educação a distância possui elementos essenciais à disponibilidade 
de um AVA funcional , que são compostos por materiais de qualidade, 
comprometimento dos professores e dos grupos de suporte e o acesso contínuo dos 
alunos, bem como o cumprimento das atividades propostas. 

Com o cultivo de uma relação progressiva e reflexiva entre esses elementos, é 
possível contribuir para a conquista de novas propostas de cursos e, também, 
compreender cada vez mais as diversas possibilidades de comunicação atreladas ao 
AVA. 
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Abstract. This paper presents partial results of the Project: Development of 
Letras-Libras Glossary – hosted in the virtual environment of the Letras-
Libras Course – coordinate by UFSC in partnership with over 17 institutions 
of higher education. The current phase of the project is developed through a 
partnership between the graduate program in translation studies and graduate 
in Letras-Libras and has as main objective to provide a glossary of 
terminology units in Brazilian Sign Language - on separate page - made up of 
videos produced by deaf translators, seeking to provide relevant teaching 
resource for students, translators and researchers. 

Resumo. Este artigo apresenta resultados parciais do Projeto: 
Desenvolvimento do Glossário Letras-Libras hospedado no ambiente virtual 
do Curso Letras-Libras sob coordenação da UFSC em convênio com mais 17 
instituições superiores de educação. A fase atual do projeto desenvolve-se 
através de parceria entre o programa de pós-graduação em Estudos da 
Tradução e a graduação em Letras-Libras e tem como principal objetivo 
disponibilizar um glossário de unidades terminológicas em Libras – em 
página independente – constituído de vídeos produzidos por tradutores 
surdos, buscando oferecer recurso didático relevante para estudantes, 
tradutores e pesquisadores da área. 

1. Apresentação 
 O curso de Letras-Libras na modalidade a distância teve sua primeira turma 

iniciada em 2006. Desde então um considerável volume de materiais acadêmicos vem 



  

sendo traduzido para Língua Brasileira de Sinais (Libras) e disponibilizado para os 

estudantes. O processo de tradução destes materiais gerou e continua gerando extensa 

lista bilíngue (Português – Libras) de unidades léxicas especializadas da área acadêmica 

de letras e linguística. 

Como resultado deste trabalho vem sendo disponibilizado um glossário no 

ambiente virtual do curso Letras-Libras, modalidade EaD. A proposta do projeto atual é 

ampliar este glossário para disponibilizá-lo (online e em página independente) 

implementando novas ferramentas de busca baseadas nos parâmetros da Libras – os 

principais aspectos ou parâmetros fonológicos da Libras são: configuração de mão, 

locação e movimento, para mais detalhes ver Ferreira-Brito (1995) e Quadros (2004, 

2008) – e não só na busca por ordem alfabética em português já consolidada em 

materiais semelhantes, que não satisfazem as necessidades dos estudantes surdos. 

2. Justificativa 
 Tanto o professor bilíngue quanto o intérprete de Libras necessitam conhecer 

termos específicos da área em que atuam para que a comunicação, principalmente 

acadêmica, seja efetivada.  

 O glossário Letras-Libras inicialmente era acessado somente por estudantes do 

curso na modalidade EaD, pois estava em área protegida por login e senha. Mas, a partir 

do momento que a participação de estudantes surdos se ampliou no contexto acadêmico 

o vocabulário do curso Letras-Libras passou a ser utilizado em diversos eventos 

institucionais evidenciando a necessidade de disponibilizar o glossário Letras-Libras aos 

pesquisadores e estudantes da área, principalmente aos estudantes do curso presencial da 

UFSC. 
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Resumo: O contexto complexo e dinâmico das tecnologias indica um caminho 
além do tradicional modelo de aprendizagem. A evolução das mídias viabiliza 
novas estruturas educacionais, deixando de ser apenas inovação tecnológica 
para se tornar um movimento cultural. Emerge assim, questionamento tal 
como: qual a perspectiva para orientar processos de aprendizagem que permita 
o diálogo entre os referenciais internos e externos, considerando a interação do 
indivíduo e o contexto no qual está inserido? Nessa perspectiva, o presente 
artigo investiga conceitos emergentes para orientar processos de aprendizagem 
em ambientes virtuais. Conclui-se que, a visão geral de aprendizagem 
preconizada pela Teoria da Cognição Situada adquire contornos mais precisos 
quando nela são inseridos os pressupostos da Pedagogia Simbólica Junguiana. 
A convergência teórica indica que processos colaborativos e compartilhados 
mostram-se adequados na formação de comunidades de prática ou self grupal 
em ambientes virtuais de aprendizagem. 
Palavras-chave: Conhecimento, perspectiva pedagógica, relações, identidade 
de grupo. 
 
Abstract. The complex and dynamic context of technology suggests a way 
beyond the traditional model of learning. The evolution of media enables new 
educational facilities, no longer just technological innovation, to become a 
cultural movement. Therefore, some questions emerge, such as: what is the 
perspective for guiding learning processes that enable dialogue between the 



 

 

 

internal and external benchmarks, considering the interaction of the individual 
and the context in which it is inserted? In this perspective, this paper 
investigates emerging concepts to guide learning processes in virtual 
environments, as well as ways to manage educational relationships when 
supported by technology resources. It is concluded that the overview of 
learning advocated by the Situated Cognition Theory acquires more accurate 
contours when assumptions of Jungian Pedagogy Symbolic are inserted in it. 
The theoretical convergence indicates that collaborative and shared processes 
prove to be adequate in the formation of communities of practice or group self 
in virtual learning environments. 
Keywords: Knowledge, pedagogical perspective, relationships, group identity 

 

1. Introdução 

A partir da evolução das mídias, uma das questões essenciais na sociedade está centrada 
na difusão da informação e do conhecimento, através de processos de compartilhamento 
estruturados de forma clara, expressiva e produtiva. Assim, a pujança das conexões em 
rede desenha um cenário de alternâncias nos sistemas de implementação da Educação a 
Distância – EaD - online. Questões relacionadas a processos de explicitação, gestão e 
disseminação de informações e conhecimentos se tornam relevantes (VANZIN, 2005). 

              Nesse contexto, complexo e dinâmico das tecnologias emerge uma mudança 
paradigmática, indicando um caminho além do tradicional modelo de aprendizagem 
pautado na lógica da transmissão (FILATRO, 2008). As Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC) têm um papel importantíssimo no sentido de viabilizar novas 
estruturas educacionais, deixando de ser apenas inovação tecnológica para se tornar um 
movimento cultural (FIALHO, 2008). Essas tecnologias são direcionadoras de 
mudanças, permitindo, uma revolução nos processos de aprendizagem dos seres 
humanos (OBREGON, 2011). Considerando o conhecimento como precedente da ação 
e a ação específica a um dado contexto, enraizamos essa reflexão no papel que os 
Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) assumem na mobilização de potenciais 
criadores e transformadores do futuro. 

         Desta forma, emergem desafios no sentido de compreender os processos de 
aprendizagem, tais como: Qual a perspectiva para orientar processos de aprendizagem 
que permita o diálogo entre os referenciais internos e externos, considerando a interação 
do indivíduo e o contexto no qual está inserido? O que difere na natureza da mediação 
propiciada pelo virtual? Como gerir as relações de forma a criar uma identidade de 
grupo? Nesse contexto, propomos este artigo com o intuito de aprofundar os estudos 
sobre a perspectiva pedagógica para orientar os processos em AVA. Como contribuição, 
este estudo explora a convergência conceitual entre a Teoria da Cognição Situada e a 
Pedagogia Simbólica Junguiana. 
 

2. Teoria da Cognição Situada (TCS) 

Jean Lave (1988), antropóloga com forte interesse na teoria social, define a cognição 
como um verdadeiro fenômeno social e concebe o processo de aprendizagem como 



 

 

 

elaboração do ambiente sócio-cultural interativo. Ao olhar de perto a atividade diária, 
Lave e Chaiklin (1993, p. 5) argumentam: “É claro que a aprendizagem é onipresente 
em atividade contínua, embora muitas vezes não reconhecida como tal”. Nesta 
perspectiva, propõe a Teoria da Cognição Situada (TCS) que destaca os relacionamentos 
entre os agentes (humanos ou informáticos) e os elementos da situação (os objetos 
presentes no ambiente, incluindo as informações disponíveis). Assim, a teoria estabelece 
um diálogo entre os referenciais internos e externos, considerando a interação do 
indivíduo e o contexto no qual está inserido, como o elo articulador de toda ação 
humana (SUCHMAN, 1987). A cognição nesta vertente teórica, corresponde a um 
processamento individual e social, onde a ênfase situa-se no “processo”, e o “como” 
ocupa papel de destaque. Aproveita a dinâmica das pessoas, a interação e explicitação 
do conhecimento. Quanto maior o compartilhamento de ideias, maior o potencial 
criador, e, consequentemente, maior produção de conhecimento (ROGOFF et al 2001). 
A reflexão está centrada no “processo”, na riqueza das trocas entre os indivíduos, 
esclarecendo que são os olhares plurais, que sustentam e direcionam a construção 
coletiva (OBREGON, 2011). 

Para Vanzin (2005, p. 26) esta teoria “[...] permeia as diversas teorias de 
aprendizagem estabelecendo com elas um diálogo de mínimos conflitos em função da 
orientação social que adota”. Rézeau (2001) afirma que a aprendizagem é resultante de 
um processo progressivo de participação coletiva.  

2.1 Comunidade de Prática 

Lave e Wenger (1991) estenderam o trabalho de Cognição Situada para um construto 
melhor formalizado chamado de Comunidade de Prática, concebida em torno da 
atividade. Essas comunidades, que constituem o tecido social da aprendizagem, estão 
mais direcionadas ao conteúdo do que à forma e assumem que a aprendizagem é uma 
questão essencialmente ligada ao fato de pertencer e participar. Um grupo de indivíduos 
com interesses comuns em um dado domínio compartilham práticas mutuamente 
negociadas, crenças, compreensões, opiniões, valores e comportamentos. A matriz de 
interdependência que se estabelece favorece as iniciativas de investigação, exploração e 
discussão que resultam nas descobertas e no aprendizado (OBREGON, 2011).  

Wenger (1998) considera que a questão essencial para o aprendiz é sentir-se 
participante e exercer essa participação. Assim a comunidade torna-se ativa como grupo 
de pessoas que interagem, aprendem conjuntamente, constroem relações e desenvolvem 
um sentido de engajamento, possibilitando que o aprendizado seja mais bem sucedido. 
Entretanto, para Lave (1988) cada pessoa tem a capacidade de aprender, porém, as 
estruturas e sistemas organizacionais, muitas vezes não propiciam o compartilhamento e 
o engajamento, ocasionando desta forma, barreiras psicológicas para a aprendizagem. 
Nesse sentido, buscando aprofundar a análise, foi possível identificar o aporte teórico da 
Pedagogia Simbólica Junguiana desenvolvida por Byington (2003). 

 
3. Pedagogia Simbólica Junguiana (PSJ) 

A convergência cultural do movimento holístico que abriu este século representa um 
movimento dinâmico de reação à fragmentação e a disciplinarização do saber, buscando 



 

 

 

resgatar uma visão interdisciplinar de conjunto das diversas atividades humanas. A 
matriz da Pedagogia Simbólica Junguiana (PSJ) proposta por Byington (2003) está 
enraizada, principalmente, na obra de Carl Jung, cuja dimensão simbólica inspirou sua 
teoria. A PSJ transfere o foco tradicionalmente centrado na abstração, na razão, em 
favor do desenvolvimento da personalidade e da cultura, tornando o aprendizado lúdico, 
emocional, estimulante e emergente da relação transferencial entre todos os envolvidos 
no contexto educativo.  

3.1 Aprendizagem baseada em relacionamentos 

O arcabouço teórico da PSJ é uma concepção pedagógica centrada no “[...] processo 
emocional, cognitivo e existencial do indivíduo, da cultura, do Planeta e do Cosmos” 
(BYINGTON, 2003, p. 15). Destaca-se assim, um referencial pedagógico que busca 
inter-relacionar aprendizado, utilidade, trabalho e fontes de produção com os conteúdos 
ensinados. Para Furlanetto (1997, p. 94) “a relação que o indivíduo estabelece com o 
conhecimento percorre o mesmo caminho que as outras relações estabelecidas por ele, 
com pessoas e objetos”. Portanto, uma concepção pedagógica centrada em 
relacionamentos. 
 
3.2  Self Individual e Self Grupal 
 
O conceito junguiano de Self individual “[...] abrange a interação dinâmica de todas as 
estruturas conscientes e inconscientes da personalidade [...]” (BYINGTON, 2003, p. 
21). Byington ampliou esse conceito para o contexto educativo, propondo o Self 
Pedagógico, Grupal, Familiar, Cultural, Institucional, Planetário e Cósmico, entre 
outros. Caracteriza uma pedagogia pautada em relacionamentos, enraizando o 
conhecimento na interdisciplinaridade. 

       O Self grupal/pedagógico inclui todos os conteúdos psíquicos, subjetivos e 
objetivos atuando num grupo. As diversas vivências do indivíduo estão conectadas com 
seu Self individual, operando a partir de suas raízes, ou seja, sua ação original e única 
tem seu próprio estilo, sua característica pessoal. Entretanto, os conteúdos vivenciados 
são compartilhados por aqueles que fazem parte desse espaço de articulação individual e 
social (Figura 1). Através do movimento do Self individual, outras relações são 
estabelecidas e o conectam com manifestações mais amplas realizadas pela cultura, 
retratando vivências e experiências subjetivas e objetivas, que acontecem num 
determinado espaço e tempo, com os quais o ser se encontra (FURLANETTO, 1997). 

                                      
 Figura 1: Self Individual, Self Grupal/Pedagógico 

Fonte: OBREGON, 2011. 



 

 

 

       Os autores ressaltam que o Self poderá ser formado ou não, em sua totalidade, 
dependendo para tanto, da interação, das relações estabelecidas (Figura 2). Quanto 
maior interação, diálogo, parceria, construção conjunta, maior fortalecimento e 
estruturação do Self grupal. As pessoas se sentem irmanadas e acolhidas em um espaço 
de aprendência, se organizam e constroem uma identidade, que não é um aglomerado de 
pessoas. (OBREGON, 2011). É válido destacar que o fazer educativo com inúmeras 
exigências, autoritarismo e educação bancária, dificulta a construção do Self grupal.  
 

                                  
                                      Figura 2 - Dimensões sociais do Self 
                                                      Fonte: OBREGON, 2011 
 

4. Comunidades de Prática e Self Grupal: relações colaborativas e 
compartilhadas 

A convergência conceitual entre a Teoria da Cognição Situada (TCS) e a Pedagogia 
Simbólica Junguiana (PSJ), permite teorizações relevantes, no sentido de buscar 
responder aos questionamentos formulados nesse estudo. É possível fazer as seguintes 
inferências: Na aprendizagem temos, por um lado, o conhecimento no sentido de 
conhecimento socialmente aceito e, por outro lado, a criação desse conhecimento 
através de processos individuais e coletivos. Assim, para o estabelecimento de uma 
pedagogia colaborativa e compartilhada, conforme preconiza a TCS e a PSJ é preciso 
definir como princípio, que a aprendizagem é um processo que depende de modo 
fundamental das ações do sujeito, que inclui a realidade psíquica e, de forma similar, 
pelo campo fértil propiciado pelas relações estabelecidas no self grupal ou na 
comunidade de prática. Nessa direção, estratégias de aprendizagem colaborativa baseada 
no aprendizado compartilhado se caracterizam pelo engajamento coordenado, pela 
existência de esforços pessoais na realização de trabalhos em grupo e do respeito às 
diferenças individuais, características que definem a comunidade de prática/self grupal. 

        Na atividade colaborativa cada participante reconhece a existência do grupo do 
qual ele faz parte e o grupo (composto pelos demais indivíduos) reconhece a existência 
desse indivíduo. Ou seja, cada pessoa do grupo tem a consciência de que existem muitos 
outros indivíduos caracterizados e reconhecíveis, sendo cada um deles essencial e único 
em importância para o grupo. Os integrantes do grupo têm a dupla responsabilidade de 
desenvolverem-se e de auxiliar os demais membros do grupo a alcançarem o 
aprendizado respeitando as respectivas individualidades. As necessidades individuais 
que ocorrem durante o processo de aprendizagem são supridas a partir da ajuda que 
ocorre entre parceiros que, fortalecidos pela ideia de união do grupo, importam-se uns 



 

 

 

com os outros. É a primazia das relações que favorece a aprendizagem colaborativa e 
compartilhada: o indivíduo precisa explicar o que pensa aos demais membros do grupo, 
tendo a oportunidade de verbalizar e elaborar o seu próprio conhecimento, realizando 
não somente o seu próprio aprendizado, como auxiliando no aprendizado dos seus 
colegas. O aprendiz reflete e experimenta, ajustando ou modificando suas concepções. 
Nesse sentido, o Self grupal ou comunidade de prática, tornam-se veículos de 
materialização de ideias, pensamentos e, principalmente, de vivências potencialmente 
efervescidas de símbolos. As demandas situacionais regem as interações que 
proporcionam o compartilhamento e a distribuição do conhecimento, potencializando a 
elaboração simbólica das atividades propostas. 

        Constata-se, que ambas as abordagens, TCS e PSJ, permitem a instrumentalização 
tecnológica na criação de ambientes interativos. Adicionalmente, o substrato teórico 
potencializa os espaços virtuais explorando as capacidades individuais e coletivas 
através das diferentes ferramentas e recursos disponibilizados na modalidade da 
educação a distância baseada na web. Por conseguinte, as redes que emergem nos 
ambientes virtuais viabilizam a inteligência coletiva, ampliando por sua vez a 
consciência individual e grupal. Esta afirmação está ancorada nos princípios da TCS, a 
qual indica que o contorno de uma atividade em grupo, resulta de trocas e tentativas 
ininterruptas dos indivíduos de criar e de manter uma concepção compartilhada dos 
problemas. Por conseguinte, a PSJ preconiza que a relação de interdependência gerada 
pelo Sel grupal favorece a elaboração simbólica dos conteúdos, potencializando os 
processos de aprendizagem em nível de Self individual. Mediante a permanente 
colaboração e compartilhamento, obtém-se a identidade do grupo através do 
engajamento mútuo dos participantes em um esforço coordenado para juntos resolverem 
o problema.     Resumindo, a comunidade de prática, caracterizada pela formação do 
Self grupal, se forma e se fortalece quando o grupo é envolvido em atividades 
contextualizadas, práticas reflexivas e ações baseadas em um repertório de 
conhecimento, expressivamente simbólico e, principalmente, efervescido pelo diálogo, 
pelas trocas e pelo mútuo reconhecimento entre seus pares. 

       No encaminhamento situado do aprendizado, assume especial relevância o 
entendimento de que o uso de métodos condutistas, de práticas de fixação de conteúdos, 
de procedimentos engessados e isolados compromete e fragiliza o indivíduo, impedindo 
relações interativas com o meio. Por outro lado, as evidências de que a adoção de uma 
metodologia baseada em situações desafiadoras, questionadoras e, que estimulem o 
diálogo democrático e a postura filosófica diante dos problemas propostos, são mais 
adequadas porque favorecem a mobilização de grupos. O planejamento de ensino 
baseado em pesquisa, que exige a reflexão, a interpretação, a análise e síntese 
promovem processos colaborativos e compartilhados, potencializando a emergência da 
ação coletiva nas comunidades de prática/self grupal. Em adição, essas práticas são 
adequadas ao aprendizado baseado em descobertas e propiciam maior envolvimento dos 
aprendizes facilitando a elaboração simbólica dos conteúdos, conforme sinaliza a PSJ. 
Nesse processo, embora a solução aconteça de forma compartilhada, o resultado da 
aprendizagem se dá em dois níveis: aquele de aquisição individual de conhecimento, em 
nível de realidade psíquica, ou seja, de Self individual e, aquele da apropriação coletiva 
do saber, ou seja, em nível de Self grupal ou de comunidade de prática. Nessas 
condições não há lugar para o aprendizado de uns em detrimento de outros. Todos 



 

 

 

indistintamente precisam aprender segundo o caminho da periferia para o centro da 
comunidade, do não saber para o saber. Ou seja, não há uma rígida condução do 
aprendizado passo a passo, mas deve haver uma programação consciente e responsável 
do conteúdo a ser conhecido, de forma a garantir a interação voluntária e participativa 
dos membros da comunidade. 

       Adicionalmente, o professor ao planejar os conteúdos necessita organizar um 
trabalho pautado em atividades pedagógicas desafiadoras que estimulem o 
questionamento, a exploração de problemas, a busca de soluções, e, principalmente, 
estratégias que promovam a participação coletiva. Considerando que os aprendizes não 
se tornam ativos por acaso, mas por desafios projetados e estruturados, o método 
simbólico preconizado pela PSJ, mostra-se adequado para orientar a aprendizagem e 
criação de conceitos e saberes, na medida em que permitem a vivência simbólica das 
dificuldades, superando obstáculos epistemológicos. A transformação dos conteúdos em 
símbolos se faz necessária, pois quando desvinculados da realidade, compromete o 
desenvolvimento e a formação da consciência dos aprendizes. Nesse enfoque, o 
professor precisa dominar o aporte teórico da cognição situada e da PSJ, para assim, 
desenvolver procedimentos pedagógicos que propiciem uma aprendizagem coletiva 
efervescida pela colaboração e compartilhamento entre todos os envolvidos no grupo, 
ou seja, na comunidade de prática/self grupal. 

       Essas teorizações indicam que, muitos dos fracassos de aprendizagem, que tentaram 
sair da dominância tradicional nos métodos alternativos de ensino ainda estão pautados 
em processos individuais, em detrimento de ações coletivas. Nessa perspectiva, 
aprender e compartilhar conhecimento em ambiente virtual colaborativo resulta em 
ganhos superiores à aprendizagem individual. 

5.  Considerações Finais 

Tecendo considerações acerca das potencialidades dos processos ensino aprendizagem, 
baseados na colaboração e compartilhamento de conhecimento em ambientes virtuais, o 
estudo aqui proposto, não se constitui em uma condição suficiente na compreensão da 
abordagem pedagógica que possa garantir a qualidade da educação à distância. 
Entretanto, representa uma contribuição para aprofundar a análise, permitindo 
teorizações, como, a mudança de concepção, de individualista para mais grupal, de 
utilização predominantemente isolada, para utilização participativa, em grupos. Sob essa 
ótica, a aprendizagem autônoma deixa de ser solitária para passar à condição solidária. 
Ou seja, segue na direção das diretrizes da Teoria da Cognição Situada onde os efeitos 
positivos das relações interpessoais nos ambientes sóciointerativos são capitalizados 
imediatamente. De forma similar, a abordagem da Pedagogia Simbólica Junguiana 
permite compreender, em nível mais profundo, o papel que a realidade psíquica 
desempenha na formação do Self grupal e, consequentemente, na promoção da 
aprendizagem em comunidades de prática. 
       Portanto, os paradigmas aqui analisados, além de não terem criado conflitos com as 
demais teorias psicológicas, valeram-se tanto dos princípios cognitivistas ortodoxos 
quanto de princípios do sócio-interacionismo, o que demonstra a sua possibilidade de 
trânsito franco entre essas diferentes linhas de pensamento. Conclui-se que, a visão geral 
de aprendizagem colaborativa preconizada pela Teoria da Cognição Situada adquire 



 

 

 

contornos mais precisos quando nela são inseridos os pressupostos da Pedagogia 
Simbólica Junguiana, permitindo melhor compreender os processos de aprendizagem 
colaborativa e compartilhada de conhecimento no domínio das redes complexas 
apoiadas pela tecnologia. 
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Abstract. This paper presents a literature review in order to discuss the 
possibility of mobile device tablet as a tool to instructional design and mobile 
learning (m-learning). This device was chosen due to portability and 
interactive content availability. To this end, concepts and previous studies 
from different authors were investigated to do possible connections between 
use of tablet mobile device and resources, instructional design and mobile 
learning. 

Resumo. Este artigo apresenta uma revisão de literatura a fim de discutir a 
possibilidade do dispositivo móvel tablet como ferramenta ao design 
instrucional e ao aprendizado móvel (m-learning). Escolheu-se esse 
dispositivo devido às suas características de portabilidade e disponibilização 
de conteúdos interativos. Para tanto, foram examinados conceitos e estudos 
prévios de diferentes autores, buscando realizar possíveis ligações entre uso 
de dispositivo móvel tablet e recursos, design instrucional e aprendizado 
móvel.  

1. Introdução  
As tecnologias de comunicação e informação no cotidiano das pessoas/usuários têm se 
tornado comum, sendo representadas por aparatos tecnológicos digitais, internet, 
computadores de mesa, laptops, netbooks, smartphones, telefones celulares, tablets, 
entre outras. Podem ser consideradas ferramentas comunicacionais e produtivas que 
vêm a auxiliar os usuários no desenvolvimento de muitas tarefas nos diversos âmbitos 
de suas vidas, tais como social, profissional, pessoal, educacional.  

Dentre essas tecnologias se destacam, para este estudo, os chamados dispositivos 
móveis considerados computadores de mão (handheld devices), por possuírem 
portabilidade, permitirem a mobilidade do usuário e conexão sem fio [uso do fio para 
recarregá-lo ou sincronizá-lo com computador de mesa], além de não necessitarem um 
apoio fixo para serem acessados [Cybis; Betiol; Faust 2010]. Exemplos desses 
dispositivos seriam “telefones celulares, pagers, PDAs [assistentes pessoais digitais]” 
[Cybis; Betiol; Faust 2010 p. 261], “smartphones” [Traxler 2005 p. 262], “tablets” 
[Quinn 2011 p. 39].  

O objetivo deste artigo é discutir a possibilidade do dispositivo móvel tablet 
como ferramenta ao design instrucional e ao aprendizado móvel (m-learning), 
apresentando uma revisão de literatura com o propósito de apoiar futuras pesquisas, 
com função de atualização e baseada em abordagem bibliográfica [Noronha; Ferreira 
2000 apud Jung; Amaral 2011] a fim de coletar conceitos e averiguar estudos anteriores 
que possam tentar responder ao objetivo proposto.  



O presente artigo encontra-se estruturado do seguinte modo: Seção 2, Utilizando 
o dispositivo móvel tablet – considerações sobre o dispositivo e sobre nativos digitais; 
Seção 3, Contextualizando design instrucional – definições, atuação, relações com 
projeto de materiais didáticos, recursos interativos e multimídia; Seção 4, 
Compreendendo aprendizado móvel (m-learning) – conceitos, características, 
limitações; Seção 5, Considerações finais. 

2. Utilizando o dispositivo móvel tablet 
O dispositivo móvel tablet ou prancheta eletrônica digital ou leitor digital híbrido 
(possui outras funcionalidades além de leitor de livro digital) é um computador de mão 
no qual a interação do usuário com esse dispositivo ocorre por meio da manipulação 
direta em sua tela sensível ao toque (touchscreen). Caracteriza-se por ser um dispositivo 
pequeno suficiente para ser carregado o tempo todo, mas ainda assim suficiente para 
preencher a lacuna entre o smartphone e o laptop; incorporar recursos de leitor digital e 
ainda acrescentar cor e interatividade, promovendo aos usuários outro grau de interação 
com os conteúdos [Quinn 2011].  

Possui tela em tamanho relativamente grande (variando entre 7 e 10 polegadas), 
se comparada aos smartphones e celulares e sensível ao toque, o que pode proporcionar 
uma interação mais livre e intuitiva (LOPES, 2011); apresenta imagens coloridas e 
recursos interativos. Por meio de aplicativos educacionais interativos, o que já vem 
sendo realizado por algumas empresas (americana PBS Kids, voltada a aplicativos 
didáticos para crianças e adolescentes, por exemplo), o dispositivo pode oferecer 
experiência profícua aos usuários que buscam suporte ao aprendizado, além de 
possibilitar a pesquisa, a leitura de livros digitais, o uso de ferramentas comunicacionais 
e sociais, etc.  

Alguns exemplos mais comuns de dispositivos móveis e portáteis disponíveis no 
mercado são telefones celulares, smartphones, assistentes pessoais digitais (PDAs), 
pagers, tablets. Para Quinn (2011), um dos motivos do tablet fazer parte desse grupo de 
dispositivo, é ser otimizado para execução de aplicativos desenvolvidos ao uso móvel. 
Traxler (2009) considera a possibilidade dos laptops [os netbooks podem ser incluídos 
também] e seus periféricos fazerem parte desse universo, porém outros autores 
discordam dessa possibilidade. Conforme Cybis, Betiol e Faust (2010), tanto o usuário 
quanto o equipamento devem estar fixos durante o seu uso [o que já pode perder a 
característica de mobilidade] e Quinn (2011), considera que netbooks bem como laptops 
são apenas uma duplicação do modo de acessar o desktop, porém em movimento.  

O usuário do tablet pode desempenhar várias atividades paralelamente, como 
ler, navegar na internet, assistir a um vídeo, deixar os aplicativos abertos, pesquisar, 
acessar aplicativos didáticos. Isso pode elucidar algumas características do usuário 
móvel, que realiza multitarefas, necessita dividir sua atenção entre elas, o meio em que 
se encontra e a interação com o dispositivo.  “Eu usei o tablet para apresentar minha 
palestra, tomei notas em reuniões e mapeei ideias centrais, respondi e-mails” [Quinn 
2011 p. 6, tradução dos autores]. Os tablets são voltados para o consumo de conteúdos 
[Quinn 2011, Lopes 2011).  

Porém, uma questão precisaria ser pensada, qualquer usuário teria essa 
facilidade na interação com o dispositivo e no acesso às informações e aplicativos? 
Haveria uma diferenciação no modo de disponibilização e absorção de informações 



desse aparelho pelos usuários jovens comparados aos mais velhos? Conforme a 
literatura pesquisada, ainda não se pode afirmar que o processamento de informações é 
diferente das gerações anteriores, pois “a extensão e a natureza da absorção de 
tecnologias bem como transformações cognitivas que elas trazem, especialmente entre 
adolescentes e adultos jovens, estão longe de ser claras” [Margaryan; Littlejohn 2008 p. 
2, tradução dos autores]. Uma leitura online, por exemplo, requer diferentes habilidades 
cognitivas, motoras, visuais do usuário, porém não quer dizer que seja mais desafiadora 
intelectualmente que ler um livro impresso [Tapscott 2008].    

Esse usuário experto em novas tecnologias possui uma denominação específica 
de acordo com alguns autores. São os nativos digitais (digital natives), também 
conhecidos como N-Gen (N para Net), D-Gen (D para Digital) [Prensky 2001]; Geração 
Net (Net Generation) [Tapscott, 2008]; pessoas nascidas (entre 1977 e 1997 segundo 
Tapscott, 2008 ou partir de 1980 conforme Margaryan; Littlejohn, 2008) e crescidas 
durante o advento e avanço das tecnologias de informação e comunicação e aparelhos 
digitais, que cresceram em meio a essas inovações tecnológicas e as usam como parte 
integrante de suas vidas. Prensky (2001) assim como Margaryan; Littlejohn (2008) 
referem-se aos nascidos anteriormente, ou as gerações anteriores, que tiveram de se 
adaptar às novas tecnologias como imigrantes digitais (digital immigrants). Os nativos 
digitais evitam argumentos lineares, tratam facilmente com a variedade de conexões de 
informação e comunicação na tela, transformam, produzem e compartilham conteúdos, 
buscariam pela interatividade [Silva 2009]; gostam de processo simultâneo e 
multitarefa, preferem gráficos, acessos aleatórios como hipertextos, funcionam melhor 
em rede [Prensky 2001].  

Logo, a partir dessa contextualização, seria o nativo digital o usuário 
preferencial ou o público-alvo do tablet? Poderiam estar ocasionando novas formas de 
pensar e agir na educação e no projeto de materiais educacionais?  O projeto desses 
materiais pode ser uma preocupação do design instrucional, aliado a outras áreas do 
conhecimento. 

3. Contextualizando Design Instrucional 
O termo design instrucional é um termo composto, formado por duas palavras com 
significados distintos entre si. Acredita-se que seja importante conhecer cada parte 
envolvida a fim de se obter uma compreensão mais completa de seu conceito. A palavra 
design vem do Inglês e pode ter mais de um significado, como por exemplo, projeto, 
desenho, esquema ou a própria ação de projetar, planejar; bem como concepção de um 
projeto, planejamento. Segundo Azevedo (1988, p. 9), design “quer dizer projetar, 
compor visualmente ou colocar em prática um plano intencional”. Já instrucional deriva 
da palavra latina instruccione, e está relacionada à instrução, ao ensino.  Em outras 
considerações sobre ambos os termos, design pode ser o resultado de um processo ou 
atividade (produto) no qual forma, função são observados; tem fins e objetivos 
claramente definidos; enquanto instrução se relaciona a atividade de ensino que se 
apropria de comunicação para facilitar processo de aprendizagem [Filatro 2008].  

Logo, a partir dos conceitos referidos acima, o design instrucional pode ser 
entendido, a priori, como um campo de projeto ou planejamento e produção de 
materiais voltados ao ensino ou instrução com o objetivo de facilitar a aprendizagem.  



Uma série de definições de design instrucional têm sido propostas por diferentes 
autores, podendo-se notar que há certa concordância entre elas. Observa-se forte 
enfoque pedagógico na maioria das conceituações. Para Filatro (2008 p. 3), “design 
instrucional é ação intencional e sistemática de ensino que envolve o planejamento, o 
desenvolvimento e a aplicação de métodos, técnicas, atividades, materiais, eventos e 
produtos educacionais em situações didáticas específicas”. Providências profissionais e 
sistêmicas para educação ou treinamento relacionado aos seus diversos graus de 
abrangência como unidade de instrução, currículo, aula, etc [Smelser; Baltes 2001]. 
Ciência que cria especificações detalhadas para o desenvolvimento, avaliação e 
manutenção de situações que facilitem a aprendizagem [Richey 1986 apud Parhar 
2003]. Ainda Filatro (2008), reconhece que o design instrucional seja um novo campo 
fundamentado pela integração de vários outros campos de conhecimento, tais como 
ciências humanas, da informação, administração, sociais aplicadas. A partir dessas 
definições, apesar de possuírem sentidos semelhantes entre si, atentou-se que, nesses 
autores pesquisados, não se percebe um consenso da nomenclatura a ser utilizada para 
ele. Como observado, é definido com diferentes predicativos, tais como: ação, 
providências, ciência, campo. 

O planejamento dos materiais instrucionais ou educacionais envolve campos 
multidisciplinares, como citados anteriormente, porém podem ser ressaltadas as ciências 
sociais aplicadas neste estudo. Destaca-se esse campo, pois é onde se encontra o design, 
segundo Ministério da Educação (MEC). Sugere-se que o design possa ser uma área 
relevante ao design instrucional podendo contribuir diretamente na elaboração desses 
materiais devido às preocupações intrínsecas a este campo como aspectos projetual, 
criativo, informacional, estético-formal, ergonômico, tecnológico. Pode-se inferir que 
esses aspectos estejam implicitamente presentes na definição de design fornecida pelo 
Internacional Council of Societies of Industrial Design "uma atividade criativa cujo 
objetivo é estabelecer qualidades em múltiplos aspectos de objetos, processos, serviços 
e seus sistemas em todos os ciclos de vida. Portanto, design é fator central da 
humanização inovadora de tecnologias e fator crucial de intercâmbio cultural e 
econômico” [ICSDI, tradução dos autores]. Na realização de um projeto de design, 
costuma-se conhecer o público-alvo, o usuário ao qual determinado produto ou serviço 
será prestado. Logo, pode-se dizer, que o mesmo ocorreria no campo educacional onde 
o design também participaria como “ação inovadora que cuida das necessidades de uma 
comunidade de usuários, tendo como meta a concepção de produtos e serviços que as 
atendam” [Fenner  2000  apud Batista, Menezes 2008 p. 9]. 

  O design instrucional pode ainda estreitar mais sua relação com algumas 
subáreas do design, pois “cruza os caminhos do design gráfico no seu planejamento, na 
definição e na produção dos materiais didáticos” [Batista; Menezes 2008 p. 3]. No que 
diz respeito à produção de materiais didáticos digitais, subentende-se que ainda pode 
cruzar-se com outras subáreas, por exemplo, design digital, editorial e design de 
interação.  

Com a ferramenta tablet, um dispositivo de convergência de várias mídias num 
mesmo suporte, pode-se pensar em aplicativos didáticos ou livros digitais com recursos 
interativos e de multimídia. Os termos multimídia e hipermídia são muitas vezes usados 
como sinônimos, porém segundo Begoray [1990 apud Uden 2002] para ser hipermídia, 
pedaços de informação deveriam ser conectados arbitrariamente formando uma rede de 
referências. Segundo Pine II e Hill da revista digital Time, e Swtart, da revista Wired 



[apud Gomes 2011] o projeto de livros digitais procura focar experiências mais 
interativas fazendo uso “cada vez mais de infográficos, slideshows, elementos de áudio 
e vídeo”. Por meio desse dispositivo, é possível acessar conteúdos online, escrever, 
gravar vídeos, escutar sons, assistir a animações, compartilhar texto e voz, realizar 
download de aplicativos. 

Alguns estudos mostram que o uso de multimídia e recursos interativos podem 
implementar a aprendizagem. Segundo a UNESCO e IIPE (2007), a interatividade e 
multimídia trazem benefícios no meio educacional; a interatividade, oferecendo 
materiais nos quais os alunos podem interagir, efetuar simulações, receber respostas, 
etc; a multimídia, combinando textos, imagens estáticas e animadas, sons, gráficos e a 
navegabilidade, possibilitando ao aluno escolher o que ler de acordo com seus interesses 
de forma não linear. Também ocorreria a utilização de mais de um código no processo 
de aprendizagem, o que permitiria uma maior absorção da informação dos dois canais 
(aula e multimídia), diminuindo a carga cognitiva e memória de trabalho [Najjar 1996 
apud Uden 2002]. Enfim, a interação dos estudantes com o dispositivo e com os 
aplicativos ou ambientes de aprendizagem, podem contribuir para experiências de 
“aprendizagem mais ricas e envolventes” [Metcalf II; De Marco 2006 p. 134, tradução 
dos autores]. Observando o que foi descrito sobre dispositivo móvel e design 
instrucional, pode-se inferir que ambos favoreceriam o aprendizado móvel. 

4. Compreendendo Aprendizado Móvel (M-Learning) 
A crescente necessidade das pessoas se envolverem em diversas tarefas do seu 

cotidiano, simultaneamente, a busca de aperfeiçoamento fora dos contextos 
educacionais ou profissionais; a portabilidade, a mobilidade proporcionada ao usar 
dispositivos móveis, possibilitam compreender o aprendizado móvel [ou mobile 
learning, m-learning] nos dias atuais.  

Partindo-se do entendimento de que o termo móvel, advindo do latim (mobile), 
significa que pode mover ou corpo [em sentido amplo, corpo humano, objeto, matéria] 
em movimento, inicialmente, pode se compreender o aprendizado móvel como uma 
forma de aprender e receber oferta educacional via tecnologias móveis, portáteis, 
possibilitando que o aprendizado aconteça em qualquer hora e lugar. Nesse contexto, 
tanto dispositivos quando usuários seriam móveis. Segundo o E-Learning Guild 360 
Mobile Learning Research Report  [2007 apud Quinn 2011 p. 4, tradução dos autores],  
aprendizado móvel é “qualquer atividade que permita aos indivíduos serem mais 
produtivos quando consomem, interagem ou criam informações, mediada através de 
dispositivo digital compacto portátil que o indivíduo carrega e uma base regular, que 
tenha uma conectividade confiável e caiba no bolso ou bolsa. 

Para Pelissoli e Loyolla (2004), o uso de dispositivos móveis e portáteis para 
tornar a informação mais facilmente acessível em meios de ensino, além de promover 
aos professores e estudantes maior interação; qualquer oferta educativa que dependa 
única ou dominantemente das tecnologias móveis portáteis [Traxler 2005]; combinação 
de tecnologias de comunicação móveis com educação online [Brown 2005 apud Metcalf 
II; De Marco 2006], definiriam o aprendizado móvel.  

Nesse contexto, o uso dos dispositivos móveis e portáteis possibilitaria aos 
usuários/estudantes escolherem como, quando e onde aprender. De acordo com Weiser, 
“a computação e seus diversos sistemas podem interagir  com  o  ser  humano  a todo  o  



momento,  não  importando  onde  ele  esteja, constituindo  um  ambiente  altamente  
distribuído, heterogêneo, dinâmico, móvel e interativo” [Weiser apud Barbosa et al 
2007]. 

 Essas tecnologias podem trazer certos benefícios ao aprendizado móvel, tais 
como capacidade de ligar fontes de informações; acesso a conteúdos e aplicativos onde 
e quando necessitar; possibilidade de pré-armazenamento de conteúdos para uso offline; 
comunicação entre os agentes de aprendizagem (professor/estudante; empresa/ 
trabalhador); distribuição de conteúdo multimídia; possibilidade de ouvir aulas, 
conferências, ou assistir a procedimentos [Quinn 2011]; auxílio no aprendizado situado 
e contínuo que pode ser obtido em locais diferentes [Saye; Brush 2002 apud Elias 
2011]. Porém ainda há certas limitações, tais como custos dos aparelhos e tecnologia de 
rede 3G ainda elevados. Observa-se, contudo, que cada vez mais a população está tendo 
acesso à internet, seja ela discada, em banda larga ou sem fio (wi-fi), em seus lares, 
locais públicos como escolas, universidades, shoppings, etc. Isso possibilita a realização 
de download de conteúdos e aplicativos, deixando-os pré-armazenados para usá-los de 
forma offline, o que também pode ser feito no próprio computador pessoal ou notebook 
do usuário e transferi-los via cabo ao tablet. 

No entanto, por mais que o aprendizado móvel dependa das tecnologias, ele não 
deveria se reduzir apenas ao aspecto tecnológico, mas relacionar-se aos aspectos 
pedagógicos, instrucionais para poder promover efetivamente o aprendizado. Roschelle 
et al (2007) consideram que o uso de tablets na educação pode não ser devido às 
características tecnológicas, mas pelos modelos instrucionais desenvolvidos por 
educadores reflexivos [poderiam ser imigrantes digitais?]. Pode-se inferir que nessa 
situação, as abordagens do design instrucional, por ser um conjunto de campos 
multidisciplinares, seriam úteis para elaboração dos materiais didáticos voltados a esses 
dispositivos. O projeto de materiais atrativos e fáceis de serem usados pelo usuário pode 
promover o aprendizado móvel mais efetivamente, “quanto maior for a facilidade de 
uso e a interatividade com o material, maior será a possibilidade de sucesso” [Pelissoli; 
Loyolla 2004]. Conforme Metcalf II e de Marco (2006), esse projeto deveria ter em 
mente ambiente, conteúdo, usuário e tecnologia. Alguns estudos sobre a produção de 
conteúdo didático para esses dispositivos podem ser vistos em Bianco; Amorim (2011), 
Brown (2011), Dick (2011). Por meio do navegador, é possível acessar objetos e 
ambientes virtuais de aprendizagem como Moodle e software de edição coletiva como 
Wiki, que podem proporcionar interação entre professores e estudantes bem como a 
produção de conteúdo colaborativo.   

Observa-se, por fim, que o uso de dispositivos móveis e portáteis no aprendizado 
móvel é relativamente incipiente em termos de tecnologia e aspectos pedagógicos, pois 
ainda se baseia em teorias e práticas usadas em tecnologia avançada e em sala de aula, 
porém estaria se desenvolvendo rapidamente [Elias 2011]. Espera-se que, com o 
aumento crescente do uso desses dispositivos, e a demanda de aperfeiçoamento 
constante do usuário nos âmbitos acadêmicos e/ou profissionais, possam fazer surgir 
novos estudos que consolidem teorias e aspectos pedagógicos voltados especialmente 
para essa forma de aprendizado. 

 

 



5. Considerações Finais 
Buscou-se discutir neste artigo, a possibilidade do dispositivo móvel tablet como 
ferramenta ao design instrucional e ao aprendizado móvel (m-learning) por meio de 
uma breve revisão de literatura. Após esse panorama, os autores puderam perceber que 
o tablet pode ser essa ferramenta. Ao design instrucional, por ser uma plataforma na 
qual podem (e já vem acontecendo) ser disponibilizados conteúdos didáticos como 
aplicativos, com qualidade, ricos em recursos interativos e multimídia, usufruindo das 
metodologias do design juntamente com a multidisciplinaridade do design instrucional 
que possam atender às necessidades do público a que se destina; ao aprendizado móvel, 
seria uma ferramenta que poderia propiciar a conexão, a comunicação o acesso às 
informações e conteúdos do usuário/estudante/profissional que necessite aprimorar seu 
desempenho fora do meio acadêmico ou profissional onde e quando precisasse; 
ofereceria conforto na leitura digital devido à tela em tamanho relativamente grande e 
leveza; oportunizaria pesquisa, acesso à materiais instrucionais; entre outros. Algumas 
observações pertinentes podem ser refletidas: preocupar-se no momento da elaboração, 
do projeto do material, com os objetivos de aprendizagem a qual se propõe, para não 
correr o risco de focar somente na visão tecnológica; também investigar mais sobre o 
usuário que acessaria esses conteúdos, buscando compreender se usariam essa 
ferramenta com facilidade, conforme nativos digitais ou se precisaria ter instruções 
diferenciadas para não causar frustração. Além disso, nesse estudo não se buscou 
defender o uso do tablet em substituição aos livros, aos computadores fixos, mas 
demonstrar que esse dispositivo pode ir mais além do que consumo de vídeo, internet e 
redes sociais.  Conviria ressaltar que esse estudo está em construção, sem definições 
precisas, oportunizando sua continuidade em pesquisas futuras. 
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Abstract. With the growth of distance education in Brazil and the increasing 
availability of online courses available through the Virtual Learning 
Environments there was a concern as regards the assessment and how to work 
with her. Some studies, especially on formative assessment have been 
published by several authors to recognize that this type of evaluation is more 
appropriate to work in this type of education because of needing a closer 
monitoring of individual students. Because of this this article aims to relate 
some papers on the use of formative assessment in Virtual Learning 
Environments raising their development methodologies as well as pedagogical 
concepts and structural taking into account the strengths that this type of 
evaluation provides the teaching-learning process. 

Resumo. Com o crescimento do ensino a distância no Brasil e o aumento da 
oferta de cursos online disponibilizados através dos Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem surgiu uma preocupação no que se diz respeito à avaliação e 
como se trabalhar com ela. Alguns estudos, principalmente sobre avaliação 
formativa, vêm sendo publicados por diversos autores por reconhecer que esse 
tipo de avaliação é mais apropriada para se trabalhar nessa modalidade de 
ensino pelo fato de precisar de um acompanhamento mais próximo e 
individualizado dos alunos. Neste sentido, este artigo tem o objetivo 
relacionar alguns trabalhos publicados sobre o uso de avaliação formativa em 
Ambientes Virtuais de Aprendizagem levantando suas metodologias de 
desenvolvimento como também conceitos pedagógicos e estruturais levando 



  

em consideração os pontos positivos que este tipo de avaliação proporciona 
no processo ensino-aprendizado. 

1. Introdução 
Hoje com a crescente demanda dos cursos oferecidos pela modalidade de Ensino a 
Distância (EaD), muitas dúvidas vem surgindo sobre essa forma de aquisição de 
conhecimento.  Uma delas é a forma com que esses alunos são avaliados, levando em 
consideração que a separação entre o educador e o educando se dá de forma direta, 
deixando assim a avaliação muito subjetiva do ponto de vista interação aluno-professor. 

 Por isso, existe uma preocupação constante com a forma de avaliação e como ela 
é aplicada, como forma de identificar o seu objetivo final que é o aprendizado do aluno 
no processo ensino-aprendizado. 

 O procedimento avaliativo no processo ensino-aprendizado na modalidade de 
EaD, que em sua maioria, se da através de ferramentas disponibilizadas em um 
Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) [Gluz, Galafassi, Penteado 2011] através 
de cursos online, tem despertado para novos paradigmas através da metodologia EaD, 
onde o aluno, como papel primordial nesta metodologia de ensino, tem a flexibilidade 
tanto de estudo quanto de escolher o melhor dia para o desenvolvimento de tarefas 
avaliativas disponibilizada no seu AVA.  

 É neste contexto de flexibilidade que muitos estudos vêm sendo desenvolvidos 
para que, o processo avaliativo dos cursos online, definidos em um AVA, venha a 
ajudar o professor formador no desenvolvimento desta tarefa como o objetivo de cada 
vez mais melhorar o processo de ensino-aprendizado. 

Este trabalho tem como objetivo relatar o que está sendo desenvolvido nos 
últimos anos, a nível nacional, ao que se diz respeito à avaliação formativa, para que se 
possa analisar e direcionar estudos futuros voltados a este tema. 

Para isso, este artigo está dividido em quatro seções onde na seção 2 será 
apresentado o conceito de avaliação e sua classificação, na seção 3 destacaremos alguns 
trabalhos relevantes no que se diz respeito à avaliação formativa em Ambientes Virtuais 
de Aprendizagem e na seção 4 a conclusão do estudo bibliográfico. 

2. Avaliação e seus tipos 

A palavra “Avaliar” é oriunda do latim “a-valere” que quer dizer “dar valor a:”, 
segundo o dicionário eletrônico do Aurélio [Ferreira 2004] ela significa “determinar a 
valia ou valor de:” ou ainda “Apreciar ou estimar o merecimento de”. 
 Segundo [Bloom et. al. 1977], avaliação é a habilidade de julgar o valor do 
material (proposta, pesquisa, projeto) para um propósito específico. Esse julgamento é 
baseado em critérios bem definidos que podem ser externos (relevância) ou internos 
(organização) e podem ser fornecidos ou conjuntamente identificados. 

 Segundo [Batista 2007], “avaliar significa, na forma dicionarizada, valor, 
estimar o valor ou o merecimento”. De acordo com [Piletti 1987 apud Santos 2006]: 
“Avaliação é um processo contínuo de pesquisas que visa interpretar os conhecimentos, 
habilidades e atitudes dos alunos, tendo em vista mudanças esperadas no 



  

comportamento, propostas nos objetivos educacionais, a fim de que haja condições de 
decidir sobre alternativas do planejamento do trabalho do professor e da escola como 
um todo”. Para [Libâneo 1991], a avaliação é uma tarefa didática fundamental para o 
trabalho docente, pois apresenta uma grande complexidade de fatores. Ela não pode ser 
resumida a simples realização de provas e atribuição e notas, pois sua mensuração 
apresenta apenas dados quantitativos que devem ser apreciados qualitativamente.  

 No entanto, em [Nérici 1977 apud Oliveira 2005], a avaliação é definida como 
uma etapa maior de um procedimento, que incluiria uma investigação anterior. Para esse 
autor, a avaliação é o processo de ajuizamento, apreciação, julgamento ou valorização 
do que o educando revelou ter aprendido durante um período de estudo ou de 
desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. 

 Segundo [Alves et. al. 2008], a avaliação pode ser apresentada em três 
modalidades que são a diagnóstica, a somativa e a formativa. 

 A avaliação diagnóstica ocorre em dois momentos diferentes: antes e durante o 
processo de instrução [Tarouco; Hack; Geller 2000]. No primeiro momento, a avaliação 
pode ser utilizada com os seguintes objetivos: 

 Verificar se o aluno possui determinadas habilidades básicas; 

 Determinar que objetivos de um curso já foram dominados pelo aluno; 

 Agrupar alunos conforme suas características;  

 Encaminhar alunos a estratégias e programas alternativos de ensino. 

 No segundo momento, buscar a identificação das causas não pedagógicas dos 
repetidos fracassos de aprendizagem, promovendo, inclusive quando necessário, o 
encaminhamento do aluno a outros especialistas (psicólogos, orientadores educacionais, 
entre outros). 

  Segundo [Tarouco; Hack; Geller 2000], a avaliação somativa ocorre ao final da 
instrução com a finalidade de verificar o que o aluno efetivamente aprendeu; inclui 
conteúdos mais relevantes e os objetivos mais amplos do período de instrução; visa à 
atribuição de notas; fornece feedback ao aluno (informa-o quanto ao nível de 
aprendizagem alcançado), se este for o objetivo central da avaliação; presta-se à 
comparação de resultados obtidos com diferentes alunos, métodos e materiais de ensino. 

 E concluindo, [Tarouco; Hack; Geller 2000], relatam que a avaliação formativa 
ocorre durante o processo de instrução, inclui todos os conteúdos importantes de uma 
etapa da instrução; fornece “feedback” ao aluno do que aprendeu e do que precisa 
aprender; fornece feedback ao professor, identificando as falhas dos alunos e quais os 
aspectos da instrução que devem ser modificados; busca o atendimento às diferenças 
individuais dos alunos e a prescrição de medidas alternativas de recuperação das falhas 
de aprendizagem. 

 Diante de todos os conceitos definidos anteriormente, avaliação se resume a um 
processo onde se deve valorar quantitativamente ou qualitativamente uma ou varias 
ações identificadas para a solução de um ou vários problemas apresentados, onde essa 
ação pode ser identificada como positiva, se atender as necessidades de solução do 
problema ou negativa caso não atenda a solução do problema apresentado. 



  

3. Avaliação formativa e os Ambientes Virtuais de Aprendizagem 
O processo avaliativo sempre foi alvo de muitas pesquisas no meio acadêmico. 
Recentemente, existe um grande esforço no que se diz respeito à inserção de recursos e 
métodos avaliativos nos AVA. 

 Dentre os mais relevantes destacamos o trabalho de [Otsuka et. al. 2003], onde 
foi desenvolvida uma pesquisa no AVA “TelEduc” [Otsuka 2006] para dar suporte 
flexível à avaliação formativa conforme os objetivos pedagógicos definidos pelo 
professor formador. Para isso foram desenvolvidas duas ferramentas: o gerenciador de 
avaliações e o planejamento de avaliações. O gerenciador de avaliações visa facilitar o 
registro e a recuperação das informações das avaliações realizadas pelos professores 
formadores no período do curso. A ferramenta de planejamento de avaliações auxilia o 
professor formador na definição do que se deseja analisar em cada atividade sugerida, 
definindo que habilidades e competências devem ser desenvolvidas. 

 Em [Otsuka 2006], a autora estabelece um modelo de suporte à avaliação 
formativa desenvolvido com o objetivo de diminuir os custos e beneficiar a adoção 
deste tipo de avaliação. Baseado nos trabalhos sobre avaliação formativa de [Perrenoud 
1999] e [Hadji 2001] e na vivência prática de atividades de aprendizagem colaborativas 
e construcionistas. O modelo desenvolvido mapeia as fases de um processo de avaliação 
formativas indicado por [Hadji 2001] para o escopo da EaD, explorando a elaboração de 
atividades de aprendizagem que gerem processos de aprendizagem colaborativos e de 
construção do conhecimento. 

 Já [Dutra; Tarouco; Passerino 2010], propõe um modelo padrão de avaliação 
formativa que poderá ser reutilizado por vários outros AVA, através do modelo de 
referência SCORM (Sharable Content Object Reference Model) [ADL 2012]. O 
SCORM é um padrão para Objetos de Aprendizagem [Silva et. al. 2011], um conjunto 
unificado de recomendações que sugere quais serviços são necessários para 
disponibilizar conteúdos educacionais via Web. Este modelo tem sido uma solução 
crescente na prática do EaD pela sua grande portabilidade e reusabilidade. 

 Para isso, [Dutra; Tarouco; Passerino 2010], busca identificar quais critérios 
devem ser levados em consideração para a utilização de objetos de aprendizagem 
SCORM nos AVA com a finalidade de apoiar o processo de avaliação formativa. Dentre 
os critérios levantados para a utilização de objetos de aprendizagem SCORM é que eles 
sejam feitos utilizando licenças abertas visando sua distribuição, modificação e 
reutilização entre os diversos AVA disponíveis por diversas instituições acadêmicas. 

Em [Leite et. al. 2011] foi realizado um trabalho com alunos do curso de 
licenciatura em Matemática da Universidade Aberta do Brasil (UAB), coordenado pelo 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), onde se 
desenvolve um trabalho de avaliação assistida baseada em conceitos teóricos de Reuven, 
Feuerstein e Vygotsky. 

Para o desenvolvimento do trabalho, os autores utilizaram a ferramenta de 
atividade “Quiz” da Plataforma “Moodle” (MOODLE, 2012) com intuito mediar à 
aprendizagem e desenvolver a formação do aluno. A ferramenta “Quiz” disponível no 
Moodle possibilita a criação de questionários onde o professor formador pode direcionar 



  

o aprendizado do aluno através de feedbacks para cada interação de resposta feita pelo 
aluno. 

Junto a esta ferramenta foi inserido o conceito de avaliação assistida que 
corresponde a um processo de interação entre duas pessoas onde uma será sempre mais 
informada ou habilitada do que a outra, com objetivo de desenvolver o domínio 
cognitivo dos alunos através do direcionamento da aprendizagem. 

Através da análise dos resultados, os autores perceberam que alunos que 
apresentavam dúvidas na construção de seus conhecimentos, ao receberem feedbacks 
dos seus questionamentos, conseguiram alinhar sua trajetória de aprendizagem, graças à 
interação assistida por um mediador mais experiente. 

Portanto constatou-se que atividades avaliativas usadas através de ferramentas 
online, no qual o aluno tenha acesso a feedbacks de suas interações, por meio de um 
mediador, poderá contribuir para que ele, o aluno, tenha mais controle sobre sua 
aprendizagem. 

Os dados que foram apresentados e analisados pelos autores, apontaram para a 
importância de se trabalhar com a avaliação assistida ou formativa do aluno, pelo fato 
que os feedbacks quando feitos de forma precisa por um mediador mais experiente, no 
caso do professor, possibilita ao aluno acompanhar o avanço da sua aprendizagem. 

4. Conclusão 
A avaliação na modalidade a distância é de suma importância no transcorrer do processo 
de ensino-aprendizado, devido a isso muitos trabalhos tem sido desenvolvidos com a 
finalidade de identificar a melhor forma de trabalhar com avaliação nesta metodologia 
de ensino. 

 Neste artigo identificamos, através dos trabalhos apresentados, a preocupação da 
usabilidade da avaliação formativa em EaD através de um AVA com objetivo de prover 
ao aluno o seu acompanhamento evolutivo no processo de aprendizagem 

 Foi constatado que não é uma tarefa muito fácil de realizar devido à falta da 
relação afetiva do professor com o aluno e pela enorme quantidade de informações 
relacionadas com a participação dos alunos em fórum, chats e diários desenvolvidos em 
um AVA que devem ser analisados para saber se ele está ou não alinhado com os 
objetivos educacionais propostos pelo professor formador do curso ou disciplina em 
questão, visto que esse tipo de avaliação trabalha com a análise da qualidade das 
informações compartilhadas. 

 Para suprir essas dificuldades vimos à utilização de arquitetura multiagentes que 
tem como finalidade o registro de tudo que ocorre em um curso a distância mediada por 
computador extraindo e analisando as informações geradas pelas interações no ambiente 
e capturando os dados mais relevantes no que diz respeito à avaliação formativa. 

 Além da utilização de multiagentes, outro trabalho propõe a criação de um 
modelo padrão de avaliação formativa e disponibiliza-la através do modelo de referência 
SCORM para que possa ser disponibilizada para diversos AVA para que eles possam 
reutilizar esse padrão e até mesmo modificá-lo. 



  

 Constata-se através deste estudo de levantamento bibliográfico sobre a avaliação 
formativa em AVA na modalidade de EaD, que muito ainda deve ser feito para que o 
conceito de avaliação formativa venha a alcançar seu êxito total em cursos 
desenvolvidos online.  

Referências 
ADL. (2012) “Advanced Distributed Learning”. Disponível em: 

<http://www.adlnet.org>. Acesso em mar. 2012. 

Alves, I. F.; Kemczinski, A.; Hounsell, M. S.; Gasparini, I. (2008) “Diagnóstico da 
Avaliação de Aprendizagem em Ambientes E-learning”. In: XIX Simpósio Brasileiro 
de Informática na Educação, Fortaleza – CE. 

Batista, A. A. G. (2007) “Alfabetização e Letramento: questões sobre avaliação. In: Pró-
Letramento”. Programa de Formação Continuada de Professores dos Anos/Séries 
Iniciais do ensino Fundamental: alfabetização e linguagem.- ed. rev. e ampl. 
incluindo SAEB/Prova Brasil matriz de referência/Secretaria de Educação Básica - 
Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação básica. 364p. 

Bloom, B. S.; Engelhart, M. D.; Furst, E. J.; Hill, W. H.; Krathwohl, D. R. (1977) 
“Taxionomia de objetivos educacionais – domínio cognitivo”. Globo: Porto Alegre – 
RS, 1997. 

Dutra, R. L. S.; Tarouco, L. M. R.; Passerino, L. M. (2010) “Utilização de objetos de 
aprendizagem abertos SCORM para dar suporte à avaliação formativa”. In: Revista 
Brasileira de Informática na Educação, nº 3, Volume 18.  

Ferreira, A. B. H. (2004) “Novo Dicionário Eletrônico Aurélio Versão 5.0”. São Paulo – 
SP. Positivo – CD-ROM.  

Gluz, J. C.; Galafassi, C.; Penteado, F. (2011) “Suporte Técnico/Pedagógico aos OAs 
pelos AVAs: uma Análise Comparativa das Pesquisas Recentes”. In: XXII Simpósio 
Brasileiro de Informática na Educação - SBIE.  Aracajú - SE. p.294-303. 

Hadji, C. (2001) “Avaliação Desmistificada. Trad. Patrícia Chittoni Ramos”. Porto 
Alegre – RS. ARTMED. 

Leite, E. A. M.; Sales, G. L.; Sousa, L. L. R.; Joye, C. R. (2011) “Avaliação Assistida, 
Feedbacks e Questionários do Moodle”. In: Anais do XXII Simpósio Brasileiro de 
Informática na Educação/XVII Workshop de Informática na Escola. Aracaju - SE. 

Libâneo, J. C. (1991) “Didática”. São Paulo – SP. Cortez. 264p. 

MOODLE. (2012) “Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment”. 
Disponível em: <http://moodle.org>. Acesso em: mar. 2012. 

Nérici, I.G. (1977) “Metodologia do Ensino: Uma Introdução”. São Paulo – SP. Atlas, 
1977. 

Oliveira, G. P. (2005). “Avaliação Formativa nos Cursos Superiores: Verificações 
Qualitativas no Processo de Ensino-Aprendizagem e a Autonomia dos Educandos”. 
2005. Disponível em: <www.rieoei.org/deloslectores/261Pastre.PDF>. Acesso em: 
abr. de 2012. 



  

Otsuka, J. L; Ferreira, T. B.; Lachi, R. L.; Rocha, H. V. (2003) “Um modelo de suporte 
à avaliação formativa no ambiente teleduc”. Disponível em: 
<http://www.teleduc.org.br/artigos/18_jrth_ie2002.pdf>. Acesso em: mar 2012. 

Otsuka, J. L. (2006) “Modelo de suporte à avaliação formativa baseado em sistemas 
multiagentes para ambientes de ead”. Disponível em: 
<http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000388972&opt=4>. 
Acesso em mai. 2012. 

Perrenoud, P. (1999) “Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens entre 
duas lógicas”. Trad. Patrícia Chittoni Ramos. Porto Alegre – RS. ARTMED. 

Piletti, C. (1987) “Didática geral”. São Paulo – SP. Ática. 

Santos, J. F. S. (2006). Avaliação no Ensino a Distância. In: Revista Iberoamericana de 
Educación - RIE, nº. 4.  

Silva, T. R.; Lima, R. W. ; Costa, R. D. ; Marques, C. K. de M. (2011) “Uma proposta 
de padronização de Objetos de Aprendizagem com base em Objetivos Educacionais”. 
In: Escola Potiguar de Computação e suas Aplicações - 2011, Natal - RN.  

Tarouco, L. M. R.; Hack, L.; Geller, M. (2000) “O Processo de avaliação na educação a 
distância”. IV Workshop Informática na Educação, 2000, Porto Alegre/RS 
Disponível em: 
<http://www.pgie.ufrgs.br/webfolioead/biblioteca/artigo6/artigo6.html>. Acesso em: 
mai. 2012. 

 

 



  

O uso da IPTV aplicada à entrega de conteúdo em EAD: 
reduzindo as distâncias no ensino em Engenharia Elétrica 

Marcos Jolbert C. Azambuja1, José Aquiles Baesso Grimoni2 

1Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica 

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP) – São Paulo, SP – Brazil 

Av. Prof Luciano Gualberto, 380, travessa 3, Butantã – São Paulo – SP CEP 05508-010  

2PEA - Departamento de Engenharia de Energia e Automação Elétrica 

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP) – Brazil 

Av. Prof. Luciano Gualberto, 158, travessa 3, São Paulo – SP CEP: 05508-900 
marcosjolbert@gmail.com, aquiles@pea.usp.br 

Abstract. This article presents elements aimed at the use of IPTV as a 
proposed interface for delivering content for synchronous and asynchronous 
teaching engineering, seeking to bridge the gap in the teaching / learning. The 
methodology includes: a literature review to define guidelines for the use of 
IPTV intended for distance learning, from studies, based considerations in the 
areas of engineering education, distance learning, ergodesign that will be 
presented throughout the article. 

Resumo. Este artigo objetiva apresentar elementos visando o uso da IPTV 
como proposta de interface para a entrega de conteúdo síncrona e assíncrona 
para o ensino de Engenharia, buscando reduzir a distância no 
ensino/aprendizagem. A metodologia abrange: revisão de literatura para 
definir diretrizes para o uso da IPTV destinada ao ensino a distância, a partir 
de estudos, considerações fundamentadas nas áreas de ensino em engenharia, 
ensino a distância, ergodesign que serão apresentados no decorrer do artigo. 

Introdução 
Hoje, com o acesso à internet banda larga e inúmeros downloads, o processo em 
Megabit por segundos (Mbit/s) é constante. Reis (2007) cita “pesquisas sobre a 
produção e a distribuição da informação, realizadas pela University of California at 
Berkeley que apontam que a quantidade de informação produzida pelo homem no ano 
2000 é a maior da história da humanidade”.  

 O ensino a distância (EAD), ancorado fortemente em ambientes virtuais, está 
focado em plataformas de ensino/aprendizagem on-line. Alves (2011) afirma que “a 
educação a distância, modalidade de educação efetivada através do intenso uso de 
tecnologias de informação e comunicação, [...] está sendo cada vez mais utilizada na 
Educação Básica, Educação Superior e em cursos abertos, entre outros”. 



  

 Tendo em vista estas informações, este trabalho objetiva apresentar um estudo 
sobre o uso da IPTV para a transmissão do conteúdo de ensino/aprendizagem em 
Engenharia Elétrica.  

 O artigo está estruturado da seguinte forma: A primeira seção apresenta a 
abordagem sobre o Ensino em Engenharia e o Ensino a Distância. Na segunda, o 
conceito gráfico/cognitivo do Ergodesign e o Design Participativo. Na terceira seção, 
mídia e aprendizagem com o foco na Internet Protocol Television IPTV para reduzir as 
distâncias no ensino/aprendizagem em Engenharia Elétrica. São apresentados ao final 
deste artigo os fatores determinantes para fazer o uso da IPTV como ferramenta de 
ensino a distância no ensino de Engenharia Elétrica. 

1. O Ensino em Engenharia e o Ensino a Distância 

1.1. O Ensino em Engenharia 

“Pode-se dizer que aprender é passar do “estado de não saber” para o “estado de saber” 
determinado assunto. Numa situação de ensino, o “estado de saber” determinado 
assunto constitui um objetivo instrucional a ser alcançado. A passagem do “estado de 
não saber” para o “estado de saber” se dá através de uma experiência de aprendizagem. 
Numa situação de ensino, essa experiência é realizada utilizando-se a matéria, os 
métodos e os recursos de ensino” Bringhenti (1993). 

  No processo de ensino/aprendizagem, principalmente no ensino em engenharia 
aprender envolve sempre um processo bastante complicado, e ainda mais complexo 
quando se trata de conteúdos extensos como é o caso do ensino em engenharia. 

  “O ensino de engenharia tem sido objeto de discussões e reformulações numa 
escala sem precedentes. As razões de tal atenção são múltiplas e variadas, devendo-se 
destacar, no entanto, o impacto que um conhecimento tecnológico atualizado e 
dinâmico, que deve ser o objeto central do ensino em engenharia” Andrade et al (1997). 
 Sendo assim, propostas para uma nova pedagogia/metodologia é sempre o foco 
em conferências e congressos nacionais e internacionais de engenharia, tais como: 
Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia – COBENGE e International 
Conference on Engineering Education – ICEE. 

 Existe um desafio a enfrentar na transmissão do conhecimento no ensino de 
engenharia devido à complexidade do curso. Velasco (2010) diz que “o desafio que se 
mostra aos educadores atualmente não é somente usar computadores nas escolas, mas 
usá-los para o desenvolvimento e mudança das relações e dos meios de ensino-
aprendizagem”.  

 Ou seja, a transmissão do conhecimento no ensino de engenharia com o uso da 
tecnologia precisa levar em conta num caráter imprescindível: a interação 
professor/aluno. Pois esta experiência de interação promove uma parceria e 
corresponsabilidade na aprendizagem. 

 Masetto (2003) afirma que “a interação professor-aluno, tanto individualmente 
quanto com o grupo, se destaca como fundamental no processo de aprendizagem e se 
manifesta na atitude de mediação pedagógica por parte do professor, na atitude de 
parceria e corresponsabilidade pelo processo de aprendizagem entre aluno e professor”.  



  

  Grimoni e Silva (2007) sugerem que “a apresentação dos conteúdos pode e deve 
ser feita de forma múltipla e complementar [...] material didático de boa qualidade, 
incluindo livros e múltiplas vias eletrônicas, incluindo vídeos e internet”. 

   A evolução das TICs (tecnologias de informação e comunicação), motiva a 
busca de meios “não convencionais”, para a transmissão do conhecimento e o 
ensino/aprendizagem. Um dos modelos alternativos é o ensino a distância, mas 
especificamente neste trabalho, o Ensino de Engenharia a Distância (EEaD) via IPTV.  

1.2. O Ensino a Distância 

O ensino a distância (EAD), nos últimos anos, vem ganhando espaço e credibilidade. 
Por meio deste modelo, verifica-se que é possível oferecer uma educação de qualidade. 
Para Lessa (2011 apud LITTO 2003), "o setor educacional que mais cresce 
mundialmente é o de aprendizagem a distância [...] com a introdução das novas 
tecnologias de comunicação". 

 A descrição formal, do ensino a distância para a Associação Brasileira de 
Educação a Distância – ABED (2005), é:  “EAD caracteriza-se como uma modalidade de 
educação que possibilita a aprendizagem com mediação didático-pedagógica-
andragógica, utilizando diferentes tecnologias de informação e meios de comunicação, 
na qual as atividades se desenvolvem com os atores do processo em lugares e/ou tempos 
diversos”. 

 De acordo com Alves (2011 apud NUNES 1994), “a Educação a Distância 
constitui um recurso de incalculável importância, para atender grandes contingentes de 
alunos, de forma mais efetiva que outras modalidades, [...] sem reduzir a qualidades dos 
serviços oferecidos”. Isto é possível pelo crescimento das novas tecnologias nas áreas de 
informação e comunicação, em que se abrem novas possibilidades para os processos de 
ensino/aprendizagem e reduções das distâncias entre professor/aluno, aluno/aluno e 
aluno/conteúdo. 

 Com o crescimento e qualidade dos dados via IP, as oportunidades criadas pelas 
TIC’s têm chamado a atenção dos pesquisadores, especialmente na área de 
ensino/aprendizagem em ambientes virtuais. Além do mais o Decreto da Casa Civil de 
nº 7.480 pede “que se fomente a utilização de ferramentas de ensino a distância”. 

 Tendo como base os dados do Censo do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP (2010), "ao considerar a modalidade de 
ensino na distribuição do número de matrículas por grau acadêmico, observa-se, que em 
2010 [...] a educação a distância, por sua vez, soma 426.241 matrículas de licenciatura, 
268.173 de bacharelado e 235.765 em cursos superiores de tecnologia (CST)". Os 
percentuais representativos desses dados são apresentados no Gráfico 1. 

 



  

 
Gráfico 1. Distribuição do Número de Matrículas de Graduação por Grau 

Acadêmico e Modalidade de Ensino – Brasil – 2010. 

Fonte: MEC/Inep 

  Amaral e Colombo (2007) afirmam que: “a era da tecnologia digital, da 
interação e comunicação, a partir de qualquer lugar e a qualquer hora, tem fomentado 
ações no âmbito educacional de todos os níveis”. Desta afirmação deriva a indicação de 
que o ensino a distância pode fazer uso de várias tecnologias: material on-line, rádio, 
televisão, videoconferência e a IPTV em um Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

 Tori (2010) diz que “na educação baseada em tecnologias interativas, diversas 
novas mídias, com características bem diferentes das tradicionais, se incorporam ao rol 
de opções oferecidas aos educadores”. 

 Além disso, “com a ajuda das tecnologias interativas, as atividades virtuais estão 
conseguindo aumentar a sensação de proximidade percebida pelos aprendizes. Uma 
videoconferência pode aproximar aluno e professor”. Tori (2010). Tendo como 
exemplo, um profissional que pode estar em uma plataforma de petróleo ao fazer o uso 
de uma rede IP, pode oferecer uma aula para um grupo determinado de 
alunos/profissionais ou para uma universidade, abrindo um novo campo para reduzir a 
distância em ensino/aprendizagem. 

 Neste âmbito o uso da IPTV como um ambiente virtual de aprendizagem, pode 
ajudar a reduzir as distâncias no ensino em engenharia, podendo ser fundamental para 
construir o conhecimento, interagindo profissionais, professores e alunos dos cursos de 
Engenharia Elétrica. 

 Aprofundar em ergodesign e os estudos relativos ao mesmo podem ser 
fundamentais para o desenvolvimento de uma interface gráfica com alto índice 
cognitivo para o uso da IPTV em um ambiente virtual de aprendizagem.  

2. O Ergodesign 

Yap; et al (1997 apud QUARESMA 2007) afirmam que o “ergodesign é um conceito 
novo. Significa a fusão dos focos teóricos e práticos das duas disciplinas: Ergonomia e 
Design”.  

 Estas definições nos ajudam a compreender que o ergodesign é um dos maiores 
desafios no processo criativo e cognitivo quando se trata do desenvolvimento de um 
projeto gráfico voltado à transmissão de conhecimentos/conteúdos por EAD.  

 A International Ergonomics Association (IEA) apud Falzon (2007) afirma que: 
“A ergonomia (ou Human Factors) é a disciplina científica que visa à compreensão 



  

fundamental das interações entre seres humanos e os outros componentes de um 
sistema”. 

 Visto que o homem é parte integrante e fundamental de todo e qualquer sistema 
sendo ele um dispositivo móvel ou um terminal informatizado, é apresentado a seguir 
um estudo de tópicos para o uso do ergodesign em vista do desenvolvimento de uma 
interface gráfica com um alto índice de cognição dentro de um ambiente virtual de 
aprendizagem.  

2.1. Tópicos para o uso do Ergodesign 

2.1.1. Ergonomia Cognitiva 

Falzon (2007): “A ergonomia cognitiva trata dos processos mentais, tais como a 
percepção, a memória, o raciocínio e respostas motoras, com relação às interações entre 
as pessoas e outros componentes de um sistema”. 

 Com esta premissa, a proposta de uma interface gráfica requer: 

 Um design com alto significado cognitivo; 

 Interface amigável e usual; 

 Design centrado no usuário. 

2.1.2. Design Centrado no Usuário (DCU) 

Norman (1999), afirma que “o desenvolvimento de produto centrado no ser humano é o 
processo que se inicia com usuários e suas necessidades ao invés de se iniciar com a 
tecnologia”. Para o autor, a tecnologia é o objetivo que serve ao usuário, por meio de 
sua adequação à tarefa. Caso aja alguma complexidade, esta deve ser inerente à tarefa, e 
não à ferramenta. 

  Estas são informações que fomentam a participação do ser humano como peça 
fundamental para o desenvolvimento de uma interface. 

2.2. Design Participativo 

A característica fundamental de um sistema interativo é garantir a qualidade de uso no 
sistema ou dispositivo, observando a correlação que se estabelece entre usuário, tarefa e 
interface. 

  Loureiro (2008) afirma que “O design participativo é uma prática na qual há a 
participação direta dos usuários de um produto durante todo o processo de seu 
desenvolvimento”. 

 Esta proposta de uma IPTV como mídia aplicada à transmissão de conteúdo de 
ensino em Engenharia Elétrica tem no design participativo sua maior âncora pelas 
possibilidades que o mesmo oferece de uma participação ativa de seus usuários no 
desenvolvimento desta interface. 

3. Mídia e Aprendizagem 
“Qualquer atividade de aprendizagem envolve comunicação, que por sua vez necessita 
de uma ou mais mídias para se efetivar [...] a seleção da mídia e de seu conteúdo é uma 



  

importante tarefa dentro da modelagem de uma atividade de aprendizagem”. Tori 
(2010). 

 Atualmente a tecnologia possibilita inúmeras formas de uso das mídias e cada 
vez mais com grandes capacidades de comunicação. Estas novas mídias ampliam o 
campo de se fazer a educação, facilitam a troca de conteúdo e informação. 
Consequentemente acaba mudando os formatos e maneiras de transmitir o 
conhecimento. “Portanto, ao se utilizar conteúdo multimídia na aprendizagem deve-se 
dar atenção especial a qualidade do áudio”. Tori (2010). 

 A IPTV possui as características de uma mídia completa para ser usada no 
ensino a distância. Principalmente no ensino de engenharia.  

3.1. A IPTV 

A Internet Protocol Television (IPTV) é um sistema em que um serviço de televisão 
digital é entregue pela rede Internet Protocolo (IP) conforme DVB.org (2010). 

  De acordo com a International Telecommunications Union (ITU): “A IPTV é 
definida como serviços multimídia tais quais televisão/vídeo/áudio/texto/gráficos/dados 
entregues em redes baseadas em IP gerenciadas para prover níveis de QoS (Quality of 
Service) / QoE (Quality of Experience), segurança, interatividade e confiabilidade 
requeridos”. ITU-T (2006) 

 Da Silva e Lovisolo (2007) dizem que “a grande diferença entre a entrega de 
vídeo via internet e a IPTV, reside na utilização de uma rede que garante a qualidade de 
serviço necessária para uma boa experiência de uso”. 

3.1.2. As características da IPTV. 

Para O’Driscoll (2008 apud PUNCHIHEWA e DE SILVA, 2010), as características são: 

 Oferecer uma gama de aplicações de TV interativas, TV de alta definição 
(HDTV), jogos interativos e navegação em alta velocidade na internet; 

 Time Shifting: Permite a mudança do conteúdo e do tempo da programação; 

 A IPTV suporta e permite que seus usuários finais tenham comunicação; 

 A IPTV não se limita aos seus televisores. Os consumidores podem usar seus 
computadores e dispositivos móveis para acessar os serviços da IPTV. 

3.1.2.3. As vantagens da IPTV. 

Para Punchihewa e De Silva (2010) as vantagens da IPTV, são: 

 Os sinais de IPTV são 100% digitais; 

 IPTV funciona em qualquer conexão de internet existente; 

 Os programas podem ser armazenados em servidores e prontos para serem vistos 
a partir de um click. 

 A partir dos conceitos e dados apresentados, o ensino a distância pode encontrar 
seu lugar na plataforma de IPTV. 



  

Conclusão 
A pesquisa realizada apresentou e conceituou o Ensino em Engenharia, o Ensino a 
Distância, Ergodesign, Design Participativo e a IPTV como mídia para a entrega de 
conteúdos de ensino/aprendizagem no ensino de Engenharia Elétrica. 

  O estudo mostrou que para desenvolver uma interface de ensino/aprendizagem 
em Engenharia Elétrica, um dos fatores necessários é a necessidade da participação do 
usuário, no caso do curso de Engenharia Elétrica a realização de pesquisa com alunos, 
professores e profissionais da área será importante durante a elaboração do projeto e 
execução do Ambiente Virtual de Aprendizagem. Tal abordagem é determinante para o 
sucesso do ensino a distância (EAD) na IPTV como ferramenta para reduzir as 
distâncias no ensino de engenharia. 

 Outro fator importante é a característica da IPTV como mídia completa para a 
transmissão do conteúdo de ensino/aprendizagem no ensino de engenharia. 
Possibilitando um alto índice de interação, podendo ela ser síncrona ou assíncrona não 
se limitando a um tipo de dispositivo. Permitindo então ao usuário uma boa experiência 
de uso. 

 “Eu considero que a nova mídia está transformando as maneiras de se fazer a 
educação”. Tori (2010 apud KOZMA 1991). 
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Abstract. This article aims to describe an initiative for collaborative work between the 
teams in education supervision from the Laboratory of New Technologies (LANTEC) 
and the teaching staff in developing teaching strategies and learning resources based 
on ICTs for ODL course of Biological Sciences, UFSC, using as clipping the 
experience of developing a hypermedia for the discipline of Plant Systematics II. 
 

Resumo. Este artigo tem como objetivo apresentar uma iniciativa de trabalho conjunto 
entre as equipes de coordenação pedagógica do Laboratório de Novas Tecnologias 
(LANTEC) e a equipe docente no desenvolvimento de estratégias pedagógicas e 
recursos de aprendizagem baseados nas TICs para o curso de Ciências Biológicas EAD 
da UFSC, utilizando como recorte a experiência de desenvolvimento de uma hipermídia 
para a disciplina de Sistemática Vegetal II.  
 
 

1.Introdução 
No Brasil, principalmente a partir da última década do século passado, a educação a 
distância tem ocupado um grande espaço nas discussões sobre o aumento do acesso ao 
ensino superior. A política nacional de formação de professores nos últimos anos adota 
esta modalidade para dar conta da defasagem de professores com formação universitária 
no interior do país. Com esta finalidade foi criado em 2006 o Sistema Universidade 
Aberta do Brasil e a Universidade Federal de Santa Catarina passou a integrar este 
sistema com diversas licenciaturas. Em parceria com as coordenações dos cursos de 
licenciaturas, o Laboratório de Novas Tecnologias (LANTEC) atua realizando a 
coordenação pedagógica que engloba a produção de materiais, a formação das equipes, 
a pesquisa e a avaliação. Para isto, o LANTEC conta com uma equipe de designers 
instrucionais, designers gráficos, ilustradores, equipe de vídeo, equipe de hipermídia, 
equipe técnica e um grupo de professores pesquisadores que investigam 
metodologias/estratégias de ensino em EAD, processos formativos, materiais didáticos e 
o uso de mídias em geral.  
Dentre estes cursos, está a licenciatura em Ciências Biológicas, atualmente oferecida 
para quatro polos localizados nas cidades de Canoinhas, Araranguá e Tubarão no estado 
de Santa Catarina e na cidade de Pato Branco no Paraná. A oferta deste curso tem por 
objetivo formar professores com uma base sólida de conteúdos específicos de Biologia 



e uma preparação adequada à aplicação pedagógica dos conhecimentos na sua atuação 
profissional. Busca desenvolver a capacidade do educador para atuar de maneira 
interdisciplinar, resolver problemas, tomar decisões, trabalhar em equipe e comunicar-se 
dentro das diversas áreas do saber acadêmico-científico. 
Para que os formandos alcancem as competências desejadas, é necessário que as 
disciplinas do curso estejam voltadas para essa tarefa, tornando seu planejamento um 
desafio para os professores.  
O professor do ensino superior, cada vez mais sobrecarregado pelas demandas em 
ensino, pesquisa e extensão, carece, ainda, de uma formação pedagógica (ESPÍNDOLA, 
2010). A organização da EAD contribui para a superação dessas questões através da 
docência coletiva. O professor deixa de ser uma entidade individual para se tornar uma 
entidade coletiva – o autor, o técnico, os designers, o tutor, o monitor, etc (MATTAR e 
MAIA 2008). E, cabem a esses diferentes profissionais as tarefas de desenvolver o 
conteúdo do curso, organizar didaticamente o material, converter o material para a 
linguagem da mídia (impressa, audiovisual, virtual, etc.), coordenar todas as atividades 
de um curso e manejar/gerenciar a turma, entre outras (MILL, 2010). 
O ideal, em concordância com Lapa e Pretto (2010), é que toda a equipe possa 
participar do planejamento e da produção de materiais, durante de todo o processo de 
forma integrada. E que os membros da equipe estejam comprometidos com a filosofia e 
princípios que se desejam atingir.  
Este trabalho se insere em uma pesquisa em desenvolvimento e tem por objetivo 
apresentar uma iniciativa de trabalho conjunto entre as equipes de coordenação 
pedagógica e docente no desenvolvimento de estratégias pedagógicas e recursos de 
aprendizagem baseados nas TICs para o curso de Ciências Biológicas EAD da UFSC, 
utilizando como recorte a experiência da disciplina de Sistemática Vegetal II.  
 
2. Referencial teórico metodológico 

2.1. Pesquisa Baseada em Design 

Nosso trabalho é norteado pela metodologia da Pesquisa Baseada em Design (PBD), 
pesquisa recente no campo educacional, designada por uma variedade de termos: design 
experiments, developmental research, design research e design-based research 
(RAMOS; GIANELA; STRUCHINER, 2010). A PBD é uma abordagem híbrida que 
integra princípios metodológicos da pesquisa e do design, com o intuito de alcançar, da 
melhor forma, objetivos teóricos e pragmáticos de uma determinada prática.   
Ramos, Giannella e Struchiner (2010) sintetizam esses processos da seguinte forma: 
inicia-se o processo pela busca de problemas educativos que sejam identificados pelos 
sujeitos envolvidos nas práticas pedagógicas; a seguir buscam-se teorias da 
aprendizagem e princípios norteadores que fundamentem a construção e a pesquisa de 
intervenções pedagógicas; realizam-se, então, intervenções, que incluem não somente 
materiais didáticos, mas o desenvolvimento de processos como currículos, atividades, 
teorias; essas intervenções passam por etapas cíclicas de planejamento, implementação, 
análise e (re) design.  
Como nos mostram as autoras, a maioria das pesquisas que utiliza a PBD parte de 
princípios norteadores específicos de teorias educacionais, como aprendizagem por 
investigação ou aprendizagem baseada em aspectos sociocognitivos (Ramos, Giannella 
e Struchiner, 2010). Nesse sentido, pretendemos ampliá-la, incorporando a “intenção 
didática” inicial do professor da disciplina.  



Por considerarmos esta abordagem favorável para a solução de problemas educativos 
complexos com integração das novas tecnologias da informação e comunicação (TIC), 
adotamos esta metodologia para analisar uma experiência de desenvolvimento de 
materiais no curso de Ciências Biológicas modalidade a distância da UFSC. 
 
2.2. Conhecimentos multidisciplinares na integração de tecnologias 

Trabalhos no campo da tecnologia educacional e da educação à distância 
enfatizam a importância de investigar de maneira integrada a prática de ensino de 
conteúdos específicos com as possibilidades pedagógicas das TICs para orientar 
caminhos de desenvolvimento de inovações efetivas nos contextos educativos 
(McCRORY, 2008). 

Mishra e Koehler (2006) observaram que as formas como os professores 
utilizam pedagogicamente as tecnologias estão intimamente relacionadas à natureza dos 
problemas de ensino de cada disciplina acadêmica, às questões específicas do seu 
conteúdo e à cultura do seu campo de conhecimento. A partir destas conclusões, os 
autores propuseram o sistema conceitual do Conhecimento Tecnológico-Pedagógico do 
Conteúdo - CPTC1, que articula três dos conhecimentos básicos da prática docente 
mediada pelas TIC: o conhecimento de conteúdo, o conhecimento pedagógico e o 
conhecimento tecnológico - e suas inter-relações dentro do contexto.  
Os conhecimentos de conteúdos são os aspectos conceituais, teóricos e metodológicos 
próprios de uma determinada área de conhecimento. Os conhecimentos pedagógicos 
versam sobre os processos, práticas e métodos de ensino e de aprendizagem. Baseiam-se 
pois na visão de educação assumida. Os conhecimentos tecnológicos compreendem as 
questões sobre o uso das tecnologias da informação e comunicação (TIC) em uma 
determinada atividade. 
 O CPTC, portanto, envolve o uso de TIC que melhor se adéquam a estratégias 
pedagógicas que visem ao melhor ensino de conteúdos específicos. É um conhecimento 
emergente, que vai além da soma de seus componentes (ESPÍNDOLA, STRUCHINER 
& GIANNELLA, 2009). A partir deste referencial teórico (PBD e CPTC), 
descreveremos uma experiência de desenvolvimento de uma hipermídia para a 
disciplina de Sistemática Vegetal II, no curso de Ciências Biológicas na modalidade a 
distância. 
 
3. Desenvolvimento 

3.1 Contexto de trabalho no LANTEC 

Partindo da compreensão de que a prática docente envolve uma complexidade 
de saberes específicos para cada domínio disciplinar e suas particularidades de ensino, o 
LANTEC possui a filosofia de trabalhar integrando equipes multidisciplinares para o 
planejamento pedagógico das disciplinas que irão ocorrer ao longo do semestre. Para 
tanto, são feitos encontros iniciais da equipe do laboratório com os professores e tutores 
das disciplinas, com o intuito de compreender a disciplina e seus problemas de ensino. 
Após esse momento, seguem-se encontros constantes para desenvolver e implementar 
possíveis soluções para as questões levantadas no planejamento.  
3.2. Experiência da disciplina de sistemática vegetal II: 

1. Definição do problema educativo: 
                                                           
1 Termo original em inglês Technologycal Pedagogical Content Knowledge 



O planejamento da disciplina de sistemática vegetal II ocorreu durante um momento de 
trabalho coletivo promovido pela equipe do LANTEC (DI, designers instrucionais de 
hipermídia (DIH) e coordenador da formação) com os professores e tutores da 
disciplina. Algumas perguntas foram norteadoras nesta etapa: Quais os objetivos da 
disciplina e os problemas centrais deste conteúdo de ensino? Quais as necessidades 
pedagógicas deste conteúdo? Para quem é direcionado? Quais as soluções e 
possibilidades para alcançar os objetivos da disciplina?  
Os professores relataram a seguinte situação: essa disciplina se caracteriza pelo uso de 
nomenclaturas com o intuito de classificar os grupos vegetais dentro de categorias 
taxonômicas, baseadas na morfologia. O que se verificou foi a falta de uma 
contextualização maior: de onde vieram esses grupos vegetais? Como e por que 
determinadas estruturas foram formadas? Como explicar a diversidade e a distribuição 
desses organismos? Como fornecer outra visão, que não a meramente classificatória dos 
vegetais? 

2. Princípios educativos norteadores 

Diante destas questões, coletivamente, propusemos que um caráter histórico 
possibilitaria um viés diferenciado para a disciplina. Em especial, essa ideia trouxe à 
cena a evolução como eixo integrador dos conteúdos da Biologia, conforme proposto 
pelos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (BRASIL, 1998). A ideia foi 
não apenas mostrar uma estrutura e nominá-la, mas também mostrar sua (provável) 
origem, e quais as relações entre o clima e o aparecimento de um determinado grupo 
vegetal ocupando um determinado nicho e interagindo com outros organismos. Então, 
todos esses elementos foram reunidos em uma hipermídia interativa, na qual o aluno 
poderia navegar por uma linha do tempo pelos distintos períodos geológicos, travando 
conhecimento com os principais grupos vegetais que surgiram em cada época, os nichos 
que esses grupos ocuparam, com imagens que representam o ambiente do período e a 
conformação geológica da Terra, além de informações sobre as características dos 
grupos e seus representantes na atualidade. 
Desta forma, a partir de uma “intenção didática” dos professores de modificarem o 
habitual tratamento memorizador que é dado nas disciplinas de sistemática, foi 
estabelecido um princípio norteador para o desenvolvido da hipermídia, pautado na 
concepção da contextualização e integração dos conteúdos por meio da abordagem 
evolutiva da diversidade vegetal.  

3. Desenvolvimento do artefato pedagógico 

 Após essa reunião inicial, iniciou-se a busca de informações, figuras e imagens, bem 
como, a construção de um texto com linguagem adaptada à hipermídia. Um texto 
introdutório contextualizou o surgimento da Terra, as mudanças sofridas pelos 
continentes, a atmosfera e as condições climáticas; todos, fatores determinantes do tipo 
de vegetação predominante. Foi pensado em um “Menu” para facilitar a navegação dos 
alunos, possibilitando optar por uma sequência não linear dos eventos ou para 
retomarem algum conteúdo com maior rapidez.  
Dentro de cada Era Geológica, o aluno poderia selecionar qualquer período, navegar por 
ele, ver os grupos que surgiram, ver como estava a Terra, ver imagens de fósseis do 
grupo e dos representantes atuais (caso tenham se mantido). Partiu-se, portanto, de 
aspectos mais gerais para buscar especificidades.  

4. Análise e Re design: 

Os professores que usaram a hipermídia serão convidados a participar do nosso 
estudo, por meio de questionários semiabertos, procurando identificar as expectativas e 



objetivos de ensino iniciais dos professores, suas análises sobre o processo de 
integração das TICs (principais desafios e dificuldades, papel atribuído às TICs como 
ferramenta pedagógica para o ensino de Sistemática Vegetal II e seu impacto na prática 
educativa) e a identificação de mudanças, adaptações e melhorias a serem realizadas. As 
percepções dos alunos sobre a utilização da hipermídia será analisada a partir de 
questionários semiabertos ao final do curso. 

  

4. Considerações Finais 

O professor, ao aceitar trabalhar na modalidade a distância, enfrenta uma série de 
desafios além dos já encontrados no ensino tradicional. Na EAD, ele terá que se 
confrontar com situações inusitadas que se tornam um momento potencial para a 
reflexão sobre a educação, com a possibilidade de uma ressignificação do papel de 
docente (ESPÍNDOLA et al, 2009).  
No que diz respeito ao uso de TICs nos processos de ensino-aprendizagem, a 
apropriação que os professores fazem destes recursos ainda é marcada por uma visão 
instrumental e carece de uma reflexão mais aprofundada sobre suas potencialidades 
pedagógicas (WATSON, 2006). No caso da hipermídia desenvolvida para a disciplina 
de Sistemática Vegetal II, apesar do grande número de profissionais envolvidos e os 
esforços despendidos em sua construção, seu uso foi marcantemente instrumental. 
Muito se credita a urgência entre a elaboração e a disponibilização para os alunos, o que 
restringiu o tempo para as reflexões sobre a avaliação dos conteúdos apresentados na 
hipermídia.  
Esse é um problema a se enfrentar: não se trata apenas do desenvolvimento colaborativo 
de um tema utilizando um recurso técnico com potencial pedagógico. A questão central 
é: como integrar este recurso nas atividades da disciplina de maneira significativa 
aproveitando efetivamente seu potencial?  
Soares-Neto, Hoffmann e Brick (2011) descreveram a produção de hipermídias no 
contexto do LANTEC, apontando itens positivos, como o constante repensar do ciclo de 
elaboração e algumas limitações, como a falta de tempo dos professores que 
impossibilita uma atuação mais constante e próxima ao longo do processo. Outra 
dificuldade presente durante o processo é o estranhamento com relação aos aspectos 
pedagógicos (muitos professores da chamada ciência hard são alheios aos saberes 
pedagógicos) e mais ainda com as especificidades da modalidade, como ressaltaram 
Lapa e Pretto (2010)- os professores têm dificuldade em trabalhar coletivamente 
(condição imprescindível na modalidade), desconhecem as potencialidade pedagógicas 
das tecnologias disponíveis e não estão habituados a enfrentar uma modificação 
profunda da modalidade a distância, retirar o foco do ensino e transferi-lo para a 
aprendizagem, estimulando a autonomia do aluno (igualmente condição imprescindível 
na EAD). 
É fundamental o trabalho de aproximação entre a equipe docente e a equipe de 
desenvolvimento de materiais de tal forma que, de um lado, o professor possa 
compreender o potencial dos aparatos tecnológicos para, em conjunto, definir os 
objetivos pedagógicos que devem orientá-lo e, de outro lado, que os técnicos, saiam do 
papel de prestadores de serviço para se aproximarem da educação, isto é, para 
compreenderem as demandas específicas de cada disciplina e, em parceria com o 
professor, pensarem a melhor utilização dos recursos tendo em vista atender aos 
objetivos educativos. 
 
REFERÊNCIAS 



Belloni, M. L. (2009). Educação a Distância. campinas: autores associados, p. 115. 
Brasil. (1998) Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. 
Parâmetros Curriculares Nacionais: Ciências Naturais. Brasília, DF. 
Cerny, R.Z. (2009). Gestão Pedagógica na Educação a Distância: Análise de uma 
Experiência na Perspectiva da Gestora. Tese. Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo. 
Espíndola, M.B.; Struchiner, M.; Giannela, T.R. (2009). Análise das Experiências de 
Integração de Tecnologias de Informação e Comunicação no Ensino Superior por 
Professores das Áreas de Ciências e da Saúde: Contribuições do Conhecimento 
Pedagógico -Tecnológico do Conteúdo. In: Encontro Nacional de Ensino de Ciências, 7, 
2009, Florianópolis. Anais do Encontro Nacional de Ensino de Ciências. 
Filatro, A. (2007) Design Instrucional Contextualizado, Educação e Tecnologia. São 
Paulo: Editora Senac, p.215. 
Lapa, A.; Pretto, N. de L. (2010) Educação a Distância e Precarização do Trabalho 
Docente. Em Aberto, Brasília, v. 23, n. 84, p. 79-97. 
Lizzari, A.; Kriegl, M.L.; Baron, M.P.; Finck, N.T.L.; Dorocinski, S.I. (2002). Teoria da 
Aprendizagem Significativa segundo Ausubel. Rev. Pec, Curitiba, v.2, n.1, p.37-42. 
Machado, D.I.; Nardi, R. (2007) Construção E Validação De Um Sistema Hipermídia 
Para o Ensino de Física Moderna. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias. v. 
6, n. 1. 
Mattar, J.; Maia, C. (2008) Abc da Ead: A Educação a Distância Hoje. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall. 
Mill, D. (2010). Sobre o Conceito de Polidocência ou sobre a Natureza do Processo de 
Trabalho Pedagógico na Educação a Distância. In: Mill, D.; Ribeiro, L.R.C.; Oliveira, 
M.R.G. (Orgs.) Polidocência na Educação a Distância. São Paulo: EDUFSCAR, p. 200. 
Ramos, D.K. (2010) Cursos On-Line, Planejamento e Organização. Florianópolis: 
Editora da UFSC, p. 156. 
Ramos, P.; Giannella, T.R.; Struchiner, M. (2010). A Pesquisa Baseada em Design em 
Artigos Científicos sobre o Uso de Ambientes de Aprendizagem Mediados pelas 
Tecnologias da Informação E da Comunicação no Ensino de Ciências. Alexandria 
Revista de Educação em Ciência e Tecnologia, v.3, n.1, p.77-102. 
Shulman, L. S. (2004). Teaching As Community Property: Essays On Higher 
Education.  San Francisco: Jossey Bass. 
Soares-Neto, F.F.; Hoffman, M.B.; Brick, E.M. (2011). Produção de Hipermídias para o 
Ensino a Distância: O Contexto do Laboratório de Novas Tecnologias 
(Lantec/CED/UFSC). In: 5º Congresso Nacional de Ambientes Hipermídia para 
Aprendizagem, Pelotas. 
Wang, F.; Hannafin, M.J. (2005). Design-Based Research And Technology-Enhanced  
Learning Environments. Etr&D, v. 53, n. 4, p. 5-23. 
Watson, D. (2006). Understanding the relationship between ICT and education means 
exploring innovation and change. Educ Inf Technol, v. 11, p. 199-216. 

 



  

LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN VIRTUAL COMO 
ESTRATEGIA FORMADORA DE COMPETENCIAS PARA 

IMPULSAR EL TALENTO Y HACER CRECER EL 
POTENCIAL DE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN 

Martha Aguilar Trejo1, Francisco Moisés Mendoza Escobar2, Waldoir Valentim 
Gomes Júnior3 

1Rectora de la Universidad de Celaya – Carretera Panamericana Km. 269. Col. Rancho 
Pinto. C.P. 38080 - Celaya – Guanajuato– México. 

2Director de Programas Ejecutivos de la Universidad de Celaya – Celaya – Guanajuato – 
México. 

3Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento – Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC) – Florianópolis, SC – Brazil 

rectoria@udec.edu.mx, moises@udec.edu.mx, waldoir@gmail.com

Abstract. The objective of this research is to evaluate the perception of the 
virtual education quality among the people who works and study a flexible 
major, and to identify the relationship between the importance and achieve of 
the professional competences and determine the actions to increase the 
performance.Participants have a high quality perception of virtual education. 
The importance of the professional competences is upper than they have been 
achieved. The knowledge applied to the real world is the most valued 
competence. Frequently feedback, quality standardization and the focus on 
competences design, are the meaningful opportunity areas, that will focus the 
actions to increase the performance. 

Resumo. La presente investigación tiene el objetivo de evaluar la percepción 
de la calidad en la educación virtual entre las personas que trabajan y 
estudian una carrera flexible, identificar la relación entre la importancia y 
logro de las competencias profesionales y determinar acciones que permitan 
mejorar los programas académicos. Los participantes conceden una 
percepción  alta de la calidad de la educación virtual que reciben. La 
importancia que otorgan a las competencias es mayor que el logro percibido 
de ellas. La aplicación del conocimiento en la práctica es la competencia más 
valorada.  La retroalimentación constante, estandarización de la calidad y el 
diseño del curso con enfoque de competencias, son las áreas de oportunidad 
más significativas desde el punto de vista del participante, que orientarán las 
acciones de mejora. 

 



  

1. Introducción 
La educación virtual ha sido un tema que ha despertado posturas diversas en torno a su 
efectividad: mientras unos apoyan la idea de que no es factible que se dé el aprendizaje, 
otros apoyan la idea de que el aprendizaje se da una forma más segura por el argumento 
de que se desarrollan habilidades superiores. 

 El tercer reporte del Consorcio Sloan confirma el impacto de la educación 
virtual: entre el 40% y 60% de las escuelas con cursos tradicionales en los Estados 
Unidos ya ofrecen programas en línea (Allen y Seaman, 2005). 

 En 2005, 56% de las instituciones declararon que la educación virtual era crítico 
para sus planes estratégicos de largo plazo (Simonson y Smaldino, 2008). 

 Se ha encontrado que la educación virtual puede impulsar el talento y hacer 
crecer el potencial de las personas que no pueden acceder a una escuela tradicional o 
llevar cursos de la forma tradicional. También puede resultar muy conveniente para el 
grupo de personas que trabajan, si el modelo educativo está orientado al desarrollo de 
competencias, porque el estudiante construye su propio conocimiento a través del diseño 
instruccional que realiza el profesor aunado al soporte tecnológico, de tal forma que el 
estudiante establezca y organice sus tiempos, enriqueciendo el aprendizaje con su 
experiencia laboral. 

2. Calidad en la educación virtual 
La presente iniciativa toma como pauta la premisa de que la calidad de la educación no 
depende de la modalidad educativa, sino de la calidad de los procesos que se viven y 
aprenden, la cual está condicionada fundamentalmente por el personal académico, el 
currículum, el apoyo a los estudiantes, los recursos de información y conocimiento y su 
accesibilidad y procedimientos de evaluación válidos y confiables para la institución, la 
sociedad y el propio estudiante. Visto así, en relación con la calidad en la educación 
virtual y tomando en cuenta todas las concepciones y prácticas en ese campo, uno de los 
aspectos esenciales es el de la medición de la brecha que existe entre la realidad y la 
máxima exigencia en el cumplimiento de las expectativas que se tienen respecto de las 
ventajas de emplearla.  

La calidad no depende de la modalidad, sino de los procesos educativos (Seoane, 
como se cita en Moreno, 2006). En un reporte sobre el tema, Phipps y Merisotis (1999) 
señalan que los estudios realizados pueden agruparse en tres categorías: los que 
contrastan resultados alcanzados por los estudiantes, los que comparan las actitudes de 
los estudiantes frente al aprendizaje a través de estos medios, y los que evalúan el nivel 
de satisfacción de los alumnos con la enseñanza virtual. Por ejemplo, en una 
investigación realizada por Schutte (1996), los estudiantes de un curso sobre estadística 
social se asignaron aleatoriamente a una clase virtual y a una clase presencial. Los 
contenidos de las clases y de los exámenes fueron comparables para ambos grupos. Se 
encontró que los estudiantes de la clase virtual obtuvieron mejores resultados en las 
pruebas. El investigador concluye que las diferencias en el desempeño pueden atribuirse 
a una mejor capacidad de los estudiantes para colaborar entre ellos cuando trabajan en 
línea. En efecto, se observó que los estudiantes con un mejor desempeño en ambos 



  

grupos también evidenciaron una mayor interacción con sus compañeros. Shutte señala 
que la colaboración es una variable clave que debe profundizarse en futuros estudios. 

3. Modelo de mediación de la calidad de educación virtual. 
Los procesos de aseguramiento de la calidad tienen un peso importante en el discurso de 
la Educación Superior y en particular en la Educación Superior a Distancia con la 
justificación de que los procesos de autoevaluación con miras a la acreditación y/o 
certificación son de interés primordial para el desarrollo y posicionamiento de las 
instituciones en general (Rubio H., 2003). 

 Teniendo como base el proyecto “Centro Virtual para el Desarrollo de 
Estándares de Calidad para la Educación Superior a Distancia”, potencial marco 
regulador para la oferta de cursos virtuales (Rubio G., 2003), se presentan el sentido y 
las etapas del proceso así como los criterios de calidad para la evaluación de los cursos.  

4. Método. 
El muestreo se realizó durante el mes de febrero de 2012, con 256 participantes de una 
institución educativa particular, ubicada en el centro de la República Mexicana, que 
ofrece educación virtual en modalidad semiescolarizada para personas que trabajan y 
desean seguir estudiando. 

 El estudio fue de tipo exploratorio, observacional, prospectivo y transversal, con 
un enfoque cuantitativo. 

 El instrumento que se utilizó fue el cuestionario con escala Likert, diseñado por 
Rubio G. et al. (2005), con una aplicación piloto, realizada en noviembre de 2011, con 
estudiantes de la misma institución educativa, que arrojó un coeficiente alto de 
confiabilidad (.90) y dado que la validez de constructo mostró consistencia en la 
medición, se determinó utilizar la misma escala para la presente investigación. 

 El instrumento se conforma de las siguientes partes: 

Parte I: mide la percepción en que el estudiante está de acuerdo con las afirmaciones 
(ítems) relacionadas con la calidad en la educación virtual. En la siguiente tabla se 
muestra la definición conceptual de las categorías relacionadas con esta primera parte 
del instrumento: 

Tabla 1. Categorías de la variable calidad virtual 

Categoría Definición conceptual 

Tecnología 

 

 

Evalúa la disponibilidad tecnológica, rendimiento, capacidad, seguridad, 
privacidad, accesibilidad, usabilidad/ navegabilidad y mantenimiento, de tal forma 
que se garantice el correcto funcionamiento y desarrollo de los cursos.  

Formación Evalúa la disponibilidad y ejecución de los planes de formación pedagógica y 
técnica con la que deben contar los docentes y alumnos. 

Diseño 
instruccional 

Se evalúa, la estructura, diseño, contenidos, y la metodología utilizada para el 
desarrollo del curso. 

Servicios y 
soporte 

Evalúa la disponibilidad de servicios de información y de atención al estudiante 
para desarrollar normalmente sus actividades. 



  

Parte II: mide el logro y la importancia de las competencias genéricas propuestas por la 
institución, con base en su modelo educativo, desde el punto de vista de la percepción 
del estudiante. En la siguiente tabla se muestra la definición conceptual de las categorías 
relacionadas con esta segunda parte del instrumento: 

Tabla 2. Categorías de la variable competencias 

Subcategoría Definición conceptual 

Sistémicas Suponen destrezas y habilidades relacionadas con la totalidad de un sistema. 
Requieren una combinación de imaginación, sensibilidad y habilidad que permite 
ver cómo se relacionan y conjugan las partes en un todo. Estas competencias 
incluyen habilidad para planificar cambios que introduzcan mejoras en los 
sistemas entendidos globalmente y para diseñar nuevos sistemas. 

Instrumentales Son aquellas que tienen un carácter de herramienta, una función instrumental. 
Suponen una combinación de habilidades manuales y capacidades cognitivas que 
posibilitan la competencia profesional. Incluyen destrezas en manipular ideas y el 
entorno en el que se desenvuelven las personas. 

Interpersonales Suponen habilidades personales e interpersonales. Se refieren a la capacidad, 
habilidad o destreza en expresar los propios sentimientos y emociones del modo 
más adecuado y aceptando los sentimientos de los demás, posibilitando la 
colaboración en objetivos comunes. 

Parte III: se solicitó al participante jerarquizar las 5 competencias que desde su punto de 
vista son más importantes para su formación profesional. 

Parte IV: datos demográficos como la carrera que estudia, edad, género, domicilio, 
tiempo que lleva estudiando en la institución y el promedio aproximado. 

 El análisis se hizo con el apoyo del Paquete Estadístico para Ciencias Sociales 
PASW 17 (SPSS). 

4.1 Confiabilidad y validez. 

Para la investigación se efectuaron los análisis de confiabilidad y validez de toda la base 
de datos (256 casos). El coeficiente alfa-Cronbach obtenido fue de 0.949 con 69 
elementos (226 casos válidos y 30 excluídos) que consideraron los ítems de la parte I y 
II. Al separar los reactivos se encontró lo siguiente: 

a)  La parte I reportó una confiabilidad de 0.918 con 15 elementos (247 casos válidos y 9 
excluidos). 
b)  La parte II reportó una confiabilidad de 0.950 con 54 elementos (232 casos válidos y 
24 excluidos). 

 Con base en lo anterior, puede decirse que el instrumento para medir la calidad 
en la educación virtual es confiable. 

4.2 Estadística descriptiva. 

Se identificó que la variable compuesta de calidad virtual en general, obtuvo una media 
de 3.93, con una desviación estándar de 0.63 y un rango que va de un valor de 2.3 a 5.0, 
con lo cual puede observase que la percepción de los participantes es relativamente alta. 

 

 



  

 El ítem que tuvo un mayor puntaje fue el de acceso a la Plataforma Blackboard 
(media=4.37) y el de menor fue el del aprovechamiento que hacen los alumnos de todas 
las herramientas (media=3.50). 

 En la siguiente tabla puede apreciarse que la tecnología es la categoría mejor 
evaluada (media=4.05) por la percepción de los alumnos, seguida del diseño 
instruccional (media=3.95), sin embargo se tiene un área de oportunidad en la formación 
para el uso de los recursos, tanto de docentes como de alumnos (media=3.64). 

Tabla 3. Calidad virtual por categorías. 

 

 

 

 

 

 La siguiente tabla muestra la puntuación de las percepciones de la importancia que le dan los partic

 

 
 La siguiente tabla muestra la puntuación de las percepciones de la importancia 
que le dan los participantes a las competencias con base en las categorías que se 
agruparon. En general son altas, con una media por arriba de 4.5. 

Tabla 4. Competencias en categorías por importancia. 

 

Importancia 
otorgada a las 
competencias 

sistémicas 

Importancia 
otorgada a las 
competencias 
instrumentales 

Importancia 
otorgada a las 
competencias 
interpersonale

s 

Importancia otorgada a las 
competencias 

N Valid 247 247 247 247 
  Missing 9 9 9 9 
Mean 4.5540 4.5648 4.5605 4.5590 
Std. Deviation .49144 .52316 .49742 .46088 
Range 3.45 2.75 2.75 3.00 
Minimum 1.55 2.25 2.25 2.00 
Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00 
Percentiles 25 4.3636 4.3750 4.3750 4.3704 
  50 4.7273 4.7500 4.6250 4.7037 
  75 4.9091 5.0000 5.0000 4.8889 

 Sin embargo, cuando se hace un análisis descriptivo de la percepción de logro de 
las competencias la valoración que hacen los alumnos de sí mismos, no es tan alta como 
la importancia que le conceden a las diferentes categorías, por ejemplo, mientras que la 
importancia que le otorgan a la categoría de competencias instrumentales es alta 
(media=4.56), el puntaje al logro de esta categoría es menor (media=3.67). La categoría 
que tiene un mayor puntaje de percepción de logro es la de competencias interpersonales 
(media=3.92). 

 

Tecnología Formación Diseño 
instruccional 

Servicios y 
soporte 

N Valid 256 256 256 256 
Missing 0 0 0 0 

Mean 4.0570 3.6426 3.9501 3.8516 
Std. Deviation .68694 .87008 .70472 .84566 
Range 3.00 4.00 3.33 4.00 
Minimum 2.00 1.00 1.67 1.00 
Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00 
Percentiles 25 3.6000 3.0000 3.5000 3.5000 

50 4.2000 3.5000 4.0000 4.0000 
75 4.6000 4.0000 4.5000 4.5000 



  

4.3 Estadística inferencial. 

Se realizaron análisis de correlación con el coeficiente Rho de Spearman y se encontró 
una correlación positiva media entre las categorías de la calidad virtual, especialmente 
que hay una relación media alta entre el diseño instruccional y el servicio y soporte 
(coeficiente=.771), como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 5. Correlaciones entre las categorías de la calidad virtual. 

Correlations

1.000 .543** .605** .668**
. .000 .000 .000

256 256 256 256
.543** 1.000 .686** .610**
.000 . .000 .000
256 256 256 256

.605** .686** 1.000 .771**

.000 .000 . .000
256 256 256 256

.668** .610** .771** 1.000

.000 .000 .000 .
256 256 256 256

Correlation Coef f icient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coef f icient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coef f icient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coef f icient
Sig. (2-tailed)
N

Tecnología

Formación

Diseño instruccional

Serv icios y  soporte

Spearman's rho
Tecnología Formación

Diseño
instruccional

Serv icios y
soporte

Correlation is signif icant at  the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 Al analizar la correlación entre las categorías de la importancia que perciben los 
participantes del catálogo de competencias que se les presentó, cabe destacar la relación 
media alta entre la importancia de las competencias instrumentales y la importancia de 
las competencias interpersonales (coeficiente=.761), como puede verse en la siguiente 
tabla. 

Tabla 6. Correlaciones entre las categorías de la importancia de las 
competencias 

Correlations

1.000 .703** .693**
. .000 .000

247 247 247
.703** 1.000 .761**

.000 . .000

247 247 247

.693** .761** 1.000

.000 .000 .

247 247 247

Correlation Coef f icient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coef f icient
Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coef f icient
Sig. (2-tailed)
N

Importancia otorgada
a las competencias
sistémicas

Importancia otorgada
a las competencias
instrumentales

Importancia otorgada
a las competencias
interpersonales

Spearman's rho

Importancia
otorgada a las
competencias

sistémicas

Importancia
otorgada a las
competencias
instrumentale

s

Importancia
otorgada a las
competencias
interpersonal

es

Correlation is signif icant at  the 0.01 level (2-tailed).**. 
 



  

 La correlación entre las categorías de la percepción de logro de las competencias, 
arrojó los valores más altos de los diferentes análisis, especialmente la relación entre el 
logro de las competencias instrumentales y las competencias sistémicas 
(coeficiente=.792), como puede apreciarse en la siguiente tabla. 

Tabla 7. Correlaciones entre las categorías del logro de las competencias. 

Correlations

1.000 .792** .772**
. .000 .000

252 252 252
.792** 1.000 .733**

.000 . .000

252 252 252

.772** .733** 1.000

.000 .000 .

252 252 252

Correlation Coef f icient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coef f icient
Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coef f icient
Sig. (2-tailed)
N

Percepción de logro de
competencias sistémicas

Percepción de logro de
competencias
instrumentales

Percepción de logro de
competencias
interpersonales

Spearman's rho

Percepción de
logro de

competencias
sistémicas

Percepción de
logro de

competencias
instrumentale

s

Percepción de
logro de

competencias
interpersonal

es

Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 Se realizaron otros análisis de correlación como Kendall’s, Tau b, Peason y t de 
Student, sin embargo no se encontraron diferencias estadísticamente significativas. 

 Uno de los objetivos de la investigación es la identificación de las acciones que 
impulsen la mejora continua de la calidad en la educación virtual. Para ello se solicitó a 
los estudiantes anotaran en un espacio de la encuesta, un comentario cualitativo que 
ayudara a comprender su evaluación cuantitativa. 

 Entre las áreas de oportunidad que se identificaron a partir de los comentarios 
que expresaron los participantes en la encuesta se encuentran: 

 Necesidad de la estandarización en el uso y funcionalidad de la plataforma 
Blackboard que utilizan las materias: 

 Comunicación y retroalimentación constante como aspecto crucial para el éxito 
del programa académico. 

 El diseño del curso con enfoque en competencias a diferencia del enfoque en la 
enseñanza, lo cual está relacionado con la competencia más valorada aplicación 
de los conocimientos en la vida real. 

5. Discusión 
La calidad en la educación virtual impulsa el talento y hace crecer el potencial de las 
personas que trabajan. En la presente investigación los participantes otorgaron un 
puntaje alto al concepto global de calidad virtual. La tecnología y el diseño 
instruccional son las categorías mejor evaluadas. 



  

 La flexibilidad que ofrece un programa virtual, en la modalidad 
semiescolarizada, permite a las personas que trabajan, incrementar sus expectativas de 
vida. Los participantes conceden un alto valor a la importancia de desarrollar 
competencias, lo cual puede interpretarse como un perfil orientado al logro, donde lo 
más valorado son las competencias sistémicas de aplicar los conocimientos para tomar 
decisiones con calidad, apoyadas por la capacidad para resolver problemas 
(instrumentales), de una manera ética (interpersonales). 

 Sin embargo su percepción de logro de esas competencias, como alumnos 
vigentes, es menor, lo cual significa que la exigencia interna del estudiante está por 
encima y que está trabajando en alcanzar sus estándares. 

 En los análisis de estadística inferencial se identificó una correlación entre las 
categorías del constructo de calidad virtual, especialmente entre diseño instruccional y 
servicio y soporte, lo que nos indica una relación estrecha entre la construcción de las 
actividades que realiza el alumno y los mecanismos tecnológicos puestos a su 
disposición. 

 Por otro lado, también se identificó una considerable relación entre las categorías 
del constructo de competencias, tanto en la importancia, principalmente entre las 
instrumentales e interpersonales, como en el logro, con una relación más estrecha entre 
instrumentales y sistémicas. 

 Finalmente, no se encontró una relación estadísticamente significativa entre la 
percepción de calidad virtual y el logro de competencias. 
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1. Introdução  

As novas tecnologias de informação e comunicação têm contribuído para o 

surgimento de novas formas de construção de conhecimento e novos paradigmas 

educacionais, o que tem tornado, hoje, a tarefa de educar um desafio ainda maior do que 

em outros tempos. 

Se antigamente – anteriormente à disseminação das novas tecnologias - o 

professor terminava seu curso superior pronto para exercer suas atividades acadêmicas 

por anos a fio, hoje ele precisa atualizar-se permanentemente e dar continuidade à sua 

formação sob a perspectiva de long life-learning, refletindo sobre a utilização 

pedagógica dos ambientes e comunidades virtuais.  

Como aponta Kinchin (2008:5), referindo-se ao professor, “ao invés de ditar ao 

professor como ele deve agir, (...) é preciso tornar explícito como ele já age”, levando-o 

a tornar-se ciente de seus próprios conceitos sobre ensino, aprendizagem, avaliação e 

uso das TIC, para que ajustes e transformações na sua prática partam de dentro dele.  

Preocupa-nos, portanto, encontrar formas mais adequadas de usar os recursos da 

web de maneira a promover a interação, a construção colaborativa de conhecimento, 

bem como o engajamento e o sentimento de pertencimento dos envolvidos. E na busca 

por maneiras de usar os recursos da web, optamos por trabalhar com os mapas 

conceituais em nossa pesquisa por se tratar de uma ferramenta que, ao mesmo tempo, 

pode valorizar os conhecimentos prévios do professor e proporcionar-lhe caminhos para 

refletir sobre sua própria prática, revelando aspectos subliminares dos conceitos que ele 

adota e a forma como ele relaciona teoria e prática em seu cotidiano escolar. 

2. Fundamentação Teórica 

Este trabalho apoia-se nos seguintes conceitos: os conhecimentos prévios da 

Teoria de Aprendizagem Significativa de David Ausubel (1978); os mapas conceituais 



de Novak & Gowin (1984); os lugares comuns da educação descritos por Novak & 

Gowin (1984): professor, aluno, conteúdo, meio, pensar, sentir e agir; os três tipos de 

mapas conceituais de Ian Kinchin (2008) (spoke, chain e networks) e a Teoria da 

Complexidade de Edgar Morin (2005). 

O passo adiante que se pretende dar com este trabalho é a adoção de uma 

metodologia que parta das interpretações do professor para os conceitos de ensino, 

aprendizagem e avaliação, levando-o a refletir sobre seu papel como educador. Tal 

reflexão se desenvolverá por meio da aplicação no professor do conceito desenvolvido 

para o aluno de aprender a aprender de Novak & Gowin (1984).  A partir dos lugares 

comuns descritos por Schwab (1973) – professor, aluno, conteúdo e meio – e também 

do pensar, sentir e agir de Novak & Gowin (1984), pretende-se levar o professor a 

refletir (e conscientizar-se), por meio da construção de mapas conceituais, sobre suas 

próprias interpretações de ensino, aprendizagem, avaliação e uso do computador na 

educação escolar. De acordo com o pensamento da complexidade de Morin (2005), 

pensamos a formação do professor em serviço como uma tomada de consciência de 

como ela já age, e não como um arsenal de critérios a serem seguidos para alterar sua 

forma de agir.  O agir (consciente) do professor, assume assim, o ponto de partida para a 

sua construção do conhecimento novo no que diz respeito ao uso do computador na 

educação escolar. 

Por meio dos mapas conceituais de Joseph D. Novak e D. Bob Gowin (1984) o 

professor pode refletir e dialogar consigo mesmo e com seus pares, trazendo à tona 

relações subliminares entre conhecimentos prévios e conhecimentos novos.  

A análise de mapas conceituais adotada por Kinchin (2008), classificando-os 

como expositivo, corrente e rede, vai ao encontro do que temos desenvolvido junto aos 

professores nos cursos oferecidos, pois explicita o trabalho do professor no cotidiano da 

sala de aula: enquanto o mapa conceitual expositivo é utilizado nas aulas expositivas 

teóricas, o mapa conceitual em forma de corrente pode ser construído tanto pelo 

professor como pelo aluno na abordagem prática dos conteúdos estudados e o mapa 

conceitual em forma de rede é utilizado pelo professor (juntamente com o aluno) no 

momento do fechamento de um dado conteúdo, associando-se teoria e prática, 

apresentando conclusões e associando teoria e prática. 



Os muitos elementos envolvidos no processo do uso pedagógico da web na 

educação escolar nos remetem à teoria da complexidade de Morin (2005). Na tentativa 

de simplificar os mecanismos na implementação de tal usabilidade, muitas práticas têm 

se mostrado ineficientes no que diz respeito à efetiva construção de conhecimento por 

parte de alunos e professores, como, por exemplo, aquelas que se limitam ao 

treinamento dos professores para o manejo de novas ferramentas tecnológicas.  

Refletir a respeito do problema sob o aspecto do pensamento da complexidade é 

uma forma de levar em consideração o outro e os conhecimentos prévios de cada 

integrante do processo, evitando o caminho da “inteligência cega” (MORIN, 2005), que 

é resultado da simplificação, julgando irrelevantes elementos que podem, combinados, 

conter soluções para uma determinada problemática.  

Propomos então, um caminho dialético entre a complexidade e a simplificação: 

diante da realidade complexa, caminhamos para a simplificação para analisá-la em 

partes e novamente retornamos ao pensamento da complexidade para considerarmos a 

relação entre as partes analisadas, partindo para níveis de maior complexidade. 

A continuidade da formação do professor após a conclusão do curso de 

graduação preocupa, nos dias de hoje, não apenas a instituição de ensino como também 

o próprio professor. Assim, ainda que por vezes de maneira informal, por meio de 

palestras, cursos de curta duração, circulação de artigos, revistas e livros, tanto a 

instituição quanto o professor estão sempre às voltas com o interesse de informar-se 

sobre o que há de novo no universo educacional do Brasil e do mundo.  

Como aponta Fusari (1988), é preciso que a formação do professor desenvolva-

se na escola, para que ocorra de forma efetiva, trazendo, assim, benefícios para o 

professor, para a instituição e para o ensino. A formação do professor dentro da escola, 

além de relacionar de forma direta e objetiva teoria e prática, poderá abordar questões 

diretamente relacionadas a cada escola em particular. 

A complexidade envolvida no processo de ensino-aprendizagem sofreu 

considerável aumento com o advento das novas tecnologias. Tentar compreender essa 

complexidade requer que levemos em consideração todos os elementos envolvidos de 

maneira cuidadosa. Nossa atenção ao que tem dado certo nas experiências dos 



profissionais e pesquisadores na área da educação e tecnologias é tão importante quanto 

a atenção dada àquilo que tem fracassado. Trata-se de uma busca que pode apresentar 

novos aspectos a todo tempo e que, por essa razão, requer observação, pesquisa e 

análise incessantes. Acreditamos que os mapas conceituais oferecem recursos que 

podem nos auxiliar nessa busca. 

3. Métodos e procedimentos da pesquisa  

A primeira parte deste trabalho foi a oferta de um curso de formação aos 

professores da rede municipal de Balneário Camboriú – SC no segundo semestre de 

2008, com o intuito de investigar a seguinte problemática: como levar o professor a 

familiarizar-se com as novas tecnologias, de maneira que ele pudesse apropriar-se de 

novos recursos sem abandonar o seu repertório de alguém que já existia (mesmo que 

enquanto aluno) antes da chegada desses novos recursos tecnológicos?   

Percebemos a necessidade de conhecermos a realidade das escolas da rede a fim 

de que pudéssemos oferecer um curso que fosse ao encontro de resolver a problemática 

apresentada a princípio. Assim, em uma segunda fase, empreendemos uma investigação 

de natureza descritiva, em que o estudo das escolas, sua infra-estrutura e projetos 

pedagógicos revelaram parte dos desafios a serem enfrentados pelos professores na 

incorporação das TIC ao trabalho escolar a ser confrontado com o quadro teórico 

estudado. 

A terceira fase deste trabalho desenvolveu-se a partir de um curso de curta 

duração (4 semanas) – “O Mapeamento Conceitual na Educação Escolar” - oferecido 

aos professores da rede municipal de Balneário Camboriú - SC, em 2009, com o 

objetivo de investigar as interpretações dos professores sobre ensino, aprendizagem e 

avaliação por meio de mapeamento conceitual. 

4. Campo de pesquisa 

O mapeamento conceitual foi o recurso utilizado para que o professor, por meio 

da ferramenta Cmap Tools, expressasse seu conhecimento tácito tanto do conteúdo 

quanto do seu papel de educador, bem como sua prática atual e suas intenções frente às 

TIC disponíveis na escola em que ele trabalha. 



          Os mapas conceituais criados pelos professores foram analisados em comparação 

com o modelo Labudde (2007), de acordo com a classificação de Kinchin (2008), de 

Conradty & Bogner (2008), de Ahlberg & Ahoranta (2008) e de Miller & Cañas (2008). 

Ainda que a confiabilidade dessas ferramentas seja comprometida pela moderada 

consistência dos elementos apontados, seus resultados confirmaram análises 

anteriormente citadas, como aquelas baseadas nos critérios de Labbude (2007), Kinchin 

(2008) e Ahlberg & Ahoranta (2008). Ou seja, as análises realizadas confirmam a 

qualidade dos mapas que mais chamam a atenção pelas suas estruturas visivelmente mais 

bem elaboradas e coerentes, além da maior facilidade de compreensão do que se deseja 

comunicar por meio deles. Interessante observar que os mapas mais bem avaliados não 

são necessariamente de professores com maior grau de formação. Há alguns 

componentes que ainda permanecem inexplicáveis quanto às justificativas para um mapa 

bem elaborado. Este fato nos leva a crer que o mapeamento conceitual na educação 

escolar apresenta-se como uma importante ferramenta para desenvolver competências 

cognitivas talvez adormecidas tanto no professor quanto no aluno.  

5. Conclusão 

Com relação às dificuldades apresentadas pelos professores no uso das novas 

tecnologias na escola, são apontadas questões referentes ao número insuficiente de 

computadores nos laboratórios de informática das escolas, formação precária para o uso 

dos mesmos (justificada por eles, sobretudo, pela falta de tempo e de condições 

financeiras para tal). Tais questões, à primeira vista, parecem possíveis de ser 

contornadas por meio de uma política escolar que viabilize iniciativas para a formação 

do professor em serviço. 

Conhecimentos novos necessitam de um período de maturação para se 

incorporarem ao dia a dia do professor. Esse período de maturação para a incorporação 

de conhecimentos novos deve ser acompanhado por um trabalho de reforço continuado 

por parte do educador formador, tanto por meio de encontros presenciais ao menos 

mensais, como por meio de um ambiente virtual atualizado. Por conseguinte, e essencial 

que haja um ambiente virtual para registro dos encontros e postagem sempre atualizada 

de informações referentes às temáticas desenvolvidas pelo grupo.  



O uso de tecnologias para a construção de um mapa conceitual requer um 

processo de planejamento, implementação e avaliação por parte dos professores, bem 

como a necessidade de atentar para aptidões fundamentais para a tomada de decisões no 

processo de ensino, aprendizagem e avaliação. Tais medidas requerem tempo, nem 

sempre disponibilizado pela administração do ensino municipal. 

Desafios descritos na Educação Municipal pelos educadores das escolas visitadas 

e observados em nosso contato com as instituições – como, por exemplo, a falta de um 

trabalho mais colaborativo entre os professores, evitando a atividade solitária do 

educador - podem ser enfrentados com o apoio das tecnologias, desde que seja realizado 

um trabalho continuado presencialmente e a distância, com o respaldo da Prefeitura 

Municipal, tanto no que diz respeito à implantação de medidas efetivas que assegurem a 

formação continuada e em serviço dos professores, quanto à disponibilização e 

manutenção de espaços e aparelhos para os laboratórios de informática. 

No caso da avaliação, o mapeamento conceitual possibilita a definição de 

critérios de avaliação, coerentes com o processo de aprendizagem adotado em diversas 

situações, podendo servir de base para outros pesquisadores que desejam explorar o 

campo da avaliação e dos mapas conceituais. Além disso, o mapeamento conceitual 

constitui importante recurso para a auto-avaliação, na medida em que sua construção 

possibilita um olhar reflexivo sobre a trajetória cognitiva percorrida entre conhecimentos 

prévios e conhecimentos novos, num contínuo vai e vem. 

A possibilidade de construção infinitamente continuada dos mapas conceituais 

proporcionada pelo uso da ferramenta Cmap Tools sugere uma constante reflexão por 

parte do usuário com relação aos conceitos abordados. A combinação dos recursos do 

mapeamento conceitual com outros recursos como, por exemplo, a discussão em grupo e 

a leitura de textos, constituem valioso recurso para a formação continuada do professor 

em serviço. 

Além disso, as conclusões deste estudo reforçam que é fundamental que as 

escolas disponham de um serviço sério e consistente de manutenção e atualização dos 

laboratórios de informática para que seja assegurada a continuidade da utilização das 

máquinas disponíveis. Nossas conclusões também sugerem a impossibilidade de um 

trabalho continuado sem respaldo físico e técnico no que diz respeito à informática, 



cujos recursos vão se tornando obsoletos num curto período de tempo. Mais uma vez é 

preciso ressaltar a importância do respaldo das políticas públicas também neste quesito. 

Sem investimento não há como exigir dos professores resultados significativos. 

Importante ressaltar também que um avanço no processo se dá por meio de maiores 

investimentos não apenas na disponibilização de material atualizado nas escolas, mas na 

remuneração aos docentes que lhes dê condições de se dedicarem continuadamente à sua 

formação.  

Professores são conscientes sobre seu novo papel no processo de ensino e 

aprendizagem, de caráter mais voltado para a mediação e a estimulação. Entretanto, em 

suas aulas, eles ainda adotam métodos tradicionais, como aulas expositivas, na maior 

parte do tempo porque eles não estão preparados para fazer diferente. Falta-lhes 

formação para tal. Faz-se, portanto, necessário o desenvolvimento de um trabalho de 

formação continuada em serviço, tanto presencialmente quanto a distância. Governos e 

prefeituras precisam discutir a implementação de medidas que estimulem a discussão nas 

escolas sobre como ensinar diferente. Não se pode esperar que o professor aja 

inovadoramente de maneira solitária, sem um incentivo que venha de cima para baixo. A 

Secretaria de Educação deve incentivar os supervisores e diretores e estes devem 

incentivar os professores a discutirem com seus pares, a planejarem colaborativamente, 

de forma a contribuir para que o processo de ensino e aprendizagem sofra 

transformações no cotidiano da sala de aula. 

A construção de orientações e metodologias para uso pedagógico das tecnologias 

é um caminho possível para estimular os professores que ainda não estão prontos para 

manejar os recursos tecnológicos com familiaridade suficiente para refletir a respeito dos 

valores que podem ser agregados à sua prática por meio das novas tecnologias.  

Os mapas conceituais foram aqui utilizados como estratégias para compreender 

os conhecimentos prévios dos professores. Eles revelaram-se importante ferramenta de 

reflexão sobre suas próprias práticas pedagógicas, mostrando aspectos subliminares 

relacionados com a teoria e a prática em seu cotidiano escolar. O mapeamento conceitual 

também se mostrou eficaz para o entendimento das transformações da prática 

pedagógica na apropriação do uso das Tecnologias da Comunicação e de Informação 

como apoio ao desempenho docente. Esta pesquisa mostrou que a construção dos saberes 

dos professores não pode depender exclusivamente da sua formação inicial.  A 



possibilidade de reflexão sobre a própria prática torna-se campo fértil como diagnóstico 

para o aperfeiçoamento futuro das suas ações.  

Esta investigação contribuiu para a compreensão de que a efetividade de projetos 

com tecnologias requer a formação continuada do professor em serviço e espaços 

pedagógicos efetivos para intercâmbio das atividades e compartilhamento de estratégias, 

bem como para a compreensão e construção de uma didática apoiada por tecnologias 

como suporte e enriquecimento das ações pedagógicas.  
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Resumo. O presente pôster exibe os resultados de uma pesquisa exploratória 
sobre os motivos de  evasão de e-alunos em cursos de extensão da área da 
saúde coletiva. Foi selecionado um caso específico do portfólio de um 
Programa de Educação à Distância, o qual apresentou níveis mais elevados de 
evasão, embora oferecido com gratuidade e carga horária intermediária em 
relação às demais ofertas.  

1. Introdução 
A educação transformadora depende mais do comprometimento com o processo ensino-
aprendizagem do que qualquer tecnologia de ponta, muito embora a escolha das 
tecnologias mais qualificadas à proposta de ensino-aprendizagem seja considerada fator 
primordial no ensino a distância (Carvalho, 2000). A inovação não está restrita ao uso 
da tecnologia, mas na maneira como o professor-mediador e alunos irão se apropriar 
desses recursos para desenvolver projetos tecnológicos que superem a reprodução do 
conhecimento e levem à sua produção (Noronha et al., 2003; Torrez, 2005). 

 Considerando-se tais premissas, foi desenvolvida uma pesquisa exploratória 
sobre os motivos de evasão de e-alunos em cursos de extensão da área da saúde coletiva, 
com vistas a trabalhar as variáveis que influencia a descontinuidade e desistência do 
aluno. Os determinantes foram classificados em duas dimensões distintas: fatores 
relativos ao aluno e fatores relativos à performance do curso. Os problemas tecnológicos 
estariam inseridos em uma ou outra macrodimensão a depender da natureza do mesmo. 

 
2. Desenvolvimento 
Para o estudo foi selecionado um curso específico do portfólio de um Programa de 
Educação à Distância, o qual apresentou níveis mais elevados de evasão, desde sua 
primeira versão, embora oferecido com gratuidade e carga horária intermediária em 



  

relação às demais ofertas. Dentre outras características, como multidisciplinar, o 
mantinha em elevada concorrência, conforme análise comparativa das demandas.  

O curso em questão foi desenvolvido com base na concepção construtivista do 
processo ensino-aprendizagem, na integração teoria-prática, nos referenciais da 
aprendizagem significativa e de adultos e na utilização de metodologias ativas de 
aprendizagem. A despeito de tais cuidados, já em sua quarta versão, mantinha 
problemas de evasão não superados frente às iniciativas até então adotadas. 

  Foram consideradas duas questões, tendo em vista o referencial bibliográfico: o 
perfil do aluno nos ambientes digitais interativos de aprendizagem influencia os índices 
de conclusão? a estratégia metodológica adotada determina a performance do curso e 
influencia os índices de evasão? Ambas questões foram avaliadas sob a ótica e 
percepção de e-alunos matriculados que chegaram a iniciar o curso mas evadiram, em 
diferentes momentos, a partir da 2ª semana da sua operacionalização.  

O acesso aos alunos participantes da pesquisa foi realizado por E-mail. Os dados 
coletados foram analisados à luz das categorias: problema do aluno, problema do curso. 
Inseridas nas macrocategorias foram distribuídas variáveis relativas à: falta ou 
deficiência relativa a infraestrutura tecnológica, dificuldades de manuseio dos recursos 
de informática, insuficiente disponibilidade de tempo, problemas de natureza 
administrativa, falta de comprometimento do professor-mediador, discordância com o 
conteúdo programático proposto, entre outras. De 35 alunos, dezenove responderam ao 
questionário emitindo opiniões de acordo com a sua percepção e circunstância.  

4. Conclusão  
Estará o aluno preparado para atuar realidade EaD, utilizando novas tecnologias de 
informação e comunicação com objetivo de aumentar seu conhecimento? E, por outro 
lado, estará a escola preparada para a inserção qualificada da modalidade EaD, 
mediando, dialogando e acompanhando o jeito de ser e aprender de cada indivíduo? 

Os resultados apontaram que entre as questões relacionadas ao aluno destacam: 
falta de disponibilidade de tempo, falta de domínio do computador ou acesso à Internet; 
dificuldades para acompanhar as exigências do ensino EaD e perda de interesse por 
motivos pessoais. Em relação à dimensão do curso, foram apontadas: deficiências na 
divisão da carga horária do curso e do processo de avaliação. Observou-se que a razão 
principal da não conclusão do curso foram os motivos pessoais, com um índice de 
78,62%, sendo a maior parte sob a alegação da “falta de disponibilidade de tempo”. Os 
resultados apontam subsídios válidos para a reestruturação das próximas versões do 
curso, além da adaptação desta metodologia de pesquisa a outras experiências de EaD. 
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Abstract.This article refers to an experience of the Center of Distance 
Education of the University of the State of Santa Catarina - UDESC, when 
constituting the Inclusive Education Laboratory  as a space capable to 
produce interfaces with diverse groups of research, nuclei of UDESC and 
entities that act in the technological development, in the magnifying of 
knowledge related to social inclusion of the people with educational 
necessities, as well as in the implementation of politics of affirmative action, 
articulating the three axles that are the base of the pedagogical actions: 
research, education and extension, contributing in the construction of an 
inclusive society. 

Resumo. Este artigo refere-se ao relato de uma experiência do Centro de 
Educação a Distância da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, 
ao constituir o LEdI – Laboratório de Educação Inclusiva, como espaço capaz 
de produzir interfaces com diversos grupos de pesquisa, núcleos da UDESC e 
entidades que atuam no desenvolvimento tecnológico, na ampliação de 
conhecimentos referentes a inclusão social das pessoas com necessidades 
educacionais, bem como na implementação de políticas de ação afirmativa, 
articulando os três eixos norteadores das ações pedagógicas: pesquisa, ensino e 
extensão, contribuindo na construção de uma sociedade inclusiva. 

O Laboratório de Educação Inclusiva - LEdI 
No contexto social atual, o processo de inclusão está muito presente nas discussões 
relacionadas à educação. A Declaração de Salamanca (CORDE, 1994, p. 17-18), um 
dos documentos mais importantes no âmbito do direito à inclusão, definiu que “a 
Educação, nos seus mais diferentes níveis, deve acolher todos os alunos, 
independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, 
lingüísticas ou outras”. Desta forma, cabe a sociedade em geral e, conseqüentemente, as 
instituições de ensino, preparar-se para receber a todos atendendo as suas necessidades e 
respeitando as diferenças que o constituem. Nesta perspectiva de contribuição para o 
processo de inclusão, que o Centro de Educação a Distância/UDESC, constitui no ano 
de 2002 o LEdI - Laboratório de Educação Inclusiva.  

Este espaço iniciou com discussões sobre inclusão, orientações a docentes e a 
realização das adaptações curriculares para o desenvolvimento do Curso de Pedagogia a 



  

Distância para atender discentes cegos, com baixa visão e surdos. Essas ações foram 
ano-a-ano tomando novos formatos de acordo com as demandas existentes. Desde 2007 
tornou-se um espaço de articulação de idéias, buscando produzir interfaces com 
diversos grupos de pesquisa e extensão, núcleos da UDESC e entidades de atendimentos 
as pessoas com deficiência. Esse projeto que vem sendo oferecido anualmente e 
atualmente, seu objetivo é constituir-se em um espaço de centralização de ações visando 
à proposição, promoção, divulgação e dinamização de políticas de inclusão e de 
formação continuada no que se refere à inclusão, ampliando o campo de atuação 
considerando as redes sociais e propondo ações pontuais no âmbito da acessibilidade às 
pessoas com deficiência. 

Deste modo, este ano, o LEdI está desenvolvendo três ações de extensão que 
estão ligadas ao Programa Educação Inclusiva: Democratizando o Conhecimento, os 
quais visam contribuir para disseminação do conhecimento sobre deficiência e inclusão, 
bem como a formação de discentes de graduação, profissionais da educação e 
comunidade. Algumas dessas ações, como cursos de capacitação, são ofertadas na 
modalidade à distância, oportunizando assim a democratização do ensino e a ampliação 
do espaço de abrangência. Ainda em 2012, o LEdI, em parceria com professores do 
CEART realizou, no inicio de junho,  I Workshop Internacional sobre Design Universal 
na Aprendizagem e o I Encontro Regional sobre Desenho Universal na Aprendizagem. 
Este evento científico e de extensão, teve como objetivo promover o intercâmbio de 
conhecimentos entre profissionais, estudantes, pesquisadores na área do design 
Universal para a aprendizagem. O referido evento oferecido gratuitamente teve espaço 
para difundir as diretrizes da UNESCO quanto a aplicabilidade do Design Universal na 
aprendizagem em espaços de educação formal e as ações já desenvolvidas dentro dessa 
proposta. 

O LEdI conta, ainda, com a participação do grupo de pesquisa “Memórias 
Sociais, Percepção, Imaginação, Processos Cognitivos e Criativos/CNPQ”, que realiza 
pesquisas sobre deficiência, inclusão e acessibilidade, entre outros temas; participa na 
constituição de um núcleo de pesquisa sobre acessibilidade; participa na realização de 
dois projetos de pesquisa na área da acessibilidade; desenvolve o LEdI Virtual, no qual 
realiza trocas de conhecimentos e experiências pelo ambiente virtual de aprendizagem 
moodle;  desenvolve ações em conjunto com o Comitê de Articulações das Ações de 
Inclusão da UDESC – COMINC e constrói e mantém a rede social do LEdI pelo 
facebook. O objetivo do LEdI no facebook é de unir interessados na temática da 
inclusão das pessoas com deficiência num espaço de divulgação de eventos, 
bibliografias, troca de informações e novidades, contribuindo para a socialização do 
conhecimento visando atingir um maior número de pessoas interessadas na 
consolidação de uma sociedade mais inclusiva. (Silva, 2011)A partir dessa primeira 
iniciativa, o LEdI pretende sedimentar sua rede na internet e nas redes sociais 
analisando essa experiência e ampliando sua utilização das mídias sociais, contribuindo 
cada vez mais com o processo de inclusão das pessoas com deficiência..  
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Abstract. In this paper, it will be presented a report on the experience of 
guidance final works in post-graduation distance courses of UCB Virtual. 
First, is exposed the organizational form of room orientation in the virtual 
environment. Then are discussed the possibilities for using the tools available 
for effective communication and interaction between teacher-mentor and 
mentees throughout the construction process of the final work. Finally, are 
exposed recommendations that can contribute to the effectiveness of the 
orientation process in the distance courses. 

Resumo. Neste artigo, será apresentado um relato da experiência de 
orientação de trabalhos de conclusão de curso (TCC), em cursos de pós-
graduação lato sensu a distância da UCB Virtual. Primeiramente, será 
exposta a forma de organização da sala de orientação no ambiente virtual. 
Em seguida, serão abordadas as possibilidades de utilização das ferramentas 
disponíveis para a efetiva comunicação e interação entre professor-orientador 
e orientandos ao longo do processo de construção dos trabalhos. Por fim, 
expõem-se recomendações que podem contribuir para a efetividade do 
processo de orientação de TCC na modalidade a distância.   

1. Organização da sala de orientação no ambiente virtual 
Cursos na modalidade a distância, presentes em muitos ambientes organizacionais que 
priorizam a educação continuada, são cada vez mais procurados por estudantes que 
buscam um ensino de qualidade mais flexível. Tal desejo se configura em função das 
diferenças efetivas, em sua organização e desenvolvimento, em relação a um mesmo 
tipo de curso oferecido de forma presencial. Na modalidade a distância, a tecnologia 
está sempre presente e exige uma nova postura de professores e alunos [ALVES e 
NOVA 2003].  

 O professor em seu papel mediador apresenta uma nova práxis, diferente do 
processo apresentado na modalidade presencial, pois não se  pode reproduzir nos 
ambientes virtuais de aprendizagem concepções tradicionais das práticas do professor. 
Pierre Lévy (2000) reafirma a importância da interação, das novas linguagens e 
instrumentos de mediação, valorizando o trabalho colaborativo e de parceria cognitiva, 
elaborando situações pedagógicas nas quais as diversas linguagens estejam presentes. 
Como instrumento de mediação, a linguagem deve ser desenvolvida de forma dialógica, 
regulando a própria atividade e o pensamento dos atores do curso. 

 A partir desse novo olhar sobre o ensinar e o aprender, tudo se torna importante, 
desde a nova postura do professor até a organização da sala de aula que também pode  
ser considerada fator preponderante para o sucesso de uma disciplina na modalidade a 
distância, em especial do trabalho de conclusão de curso (TCC). 



 O TCC, como componente curricular obrigatório de cursos de pós-graduação, 
suscita que o estudante aplique os saberes construídos ao longo de seu curso, e ainda, 
elenque uma contribuição efetiva no avanço científico e tecnológico referente ao curso, 
ou carreira que escolheu. Assim, salienta-se que a elaboração de um TCC é um processo 
considerado privilegiado e possui importância efetiva, pois é um trabalho que pode ser 
traduzido num momento exploratório de um assunto cuja temática poderá contribuir 
para o crescimento e desenvolvimento pessoal e coletivo. 

 A produção feita por meio das tecnologias exige ferramentas que privilegiem 
forte interação e que possibilitem a construção e reconstrução de novos conhecimentos.  
É evidente a necessidade de um ambiente virtual para o desenvolvimento do TCC que 
permita e até obrigue uma intensa interação do estudante com o objeto de estudo.  Segundo 
Ferreira (2008), tal interação deve ultrapassar o simples domínio tecnológico, integrando o 
objeto de estudo à realidade do aluno, de forma a estimulá-lo. 

 Galvis (1992, p. 23) cita que “um ambiente de aprendizagem poderá ser muito rico, 
porém, se o aluno não desenvolve atividades para o aproveitamento de seu potencial, nada 
acontecerá”. Sendo um sistema que fornece suporte a qualquer tipo de atividade realizada 
pelo aluno, o ambiente virtual de aprendizagem se constitui como um conjunto de 
ferramentas utilizadas em diferentes situações dos processos de ensino e aprendizagem, que 
são aproveitadas pelo professor de forma didática. 

 O ambiente de aprendizagem presencial é um ambiente que existe dentro de uma 
estrutura física, um espaço real construído com a finalidade educativa. Em 
contrapartida, os ambientes virtuais de aprendizagem caracterizam-se pela 
atemporalidade, sendo abertos e flexíveis; não são fisicamente estruturados e cruzam 
fronteiras geográficas numa comunicação que poderá ocorrer entre alunos e professores, 
em tempo real ou não, estimulados visualmente e mentalmente pelos espaços nos quais 
os estudantes se movem, buscam, codificam, abstraem, com o objetivo de propiciar a 
interação entre agentes humanos e artificiais. [BELLONI 2003]. 

 Nessa perspectiva da interação entre professores e alunos, percebe-se que a 
quantidade de informações passa a ser substituída pelo saber humano, e não apenas pelo 
saber informações [ALVES e NOVA 2003], sendo, portanto, a comunicação mais 
importante e significativa do que a informação. 

 Wilson (apud Struchiner, 2003, p.65) apresenta características das plataformas, 
denominadas construtivistas ou cooperativas/colaborativas, que permitem a interação com 
intensidade:  

Possibilita ao participante a decisão sobre tópicos e subtópicos do 
domínio a serem explorados, além dos métodos de estudo e das 
estratégias para a solução de problemas; oferece múltiplas representações 
dos fenômenos e problemas estudados, possibilitando que os participantes 
avaliem soluções alternativas e testem suas decisões; envolve a 
aprendizagem em contextos realistas e relevantes, isto é, mais autênticos 
em relação às tarefas da aprendizagem; coloca o professor/tutor no papel 
de um consultor que auxilia os participantes a organizarem seus objetivos 
e caminhos na aprendizagem e envolve a aprendizagem em experiências 
sociais que reflitam a colaboração entre professores-alunos e alunos-
alunos.  



 A construção de um ambiente virtual de aprendizagem deve incentivar o 
sentimento de pertencimento necessário ao desenvolvimento de um contexto 
cooperativo e colaborativo, além de privilegiar um efetivo conhecimento das pessoas, 
que resulte em desenvolvimento  de afinidades, o que atenuará as dificuldades inerentes 
ao processo de aprendizagem na educação a distância.  

 A sala de aula virtual deve possuir espaços acolhedores nos quais o estudante 
tem oportunidades de se relacionar socialmente. As relações sociais privilegiam a 
construção acadêmica e o desenvolvimento de equipes de trabalho.   

2. Espaços de interação entre orientador e orientandos 
Niskier (1999) reforça que o educador na modalidade a distância congrega 
competências de um planejador, pedagogo, comunicador, e técnico de informática, 
tornando-se um profissional multidisciplinar. Precisa colaborar e conhecer a produção 
dos materiais, selecionar os meios adequados para sua multiplicação, utilizando as 
ferramentas de mediação e interação adequadas, pois, são elas associadas à metodologia 
que determinarão melhores resultados na produção do TCC.  Nesta modalidade de 
educação, o educador tenta prever as possíveis dificuldades, buscando se antecipar aos 
alunos na sua solução. 
 Gutiérrez e Prieto (1994) definem as características de um professor que atua na 
modalidade a distância, elencando as seguintes responsabilidades: ser capaz de uma boa 
comunicação; ter uma clara concepção de aprendizagem; dominar bem o conteúdo; 
facilitar a construção de conhecimentos através da reflexão; trocar experiências e 
informações; estabelecer relações empáticas com o aluno; ser referência pedagógica 
para o aluno e saber avaliar. Pode-se afirmar que as responsabilidades indicadas são 
complementares e, se combinadas de forma adequada na prática docente, podem 
contribuir diretamente para a efetividade do processo de orientação do TCC.   

 Todas as possibilidades de interação e comunicação proporcionadas pelas 
tecnologias de informação e comunicação tornam complexo o papel do professor, o 
qual, de acordo com Niskier (1999, p. 393), contempla: comentar os trabalhos 
realizados pelos alunos; corrigir as avaliações dos estudantes; ajudá-los a compreender 
os materiais do curso através das discussões e explicações; ajudar os alunos a planejar 
seus trabalhos; organizar círculos de estudo; coordenar trabalhos práticos e projetos; 
atualizar informações sobre o progresso dos estudantes; fornecer feedback constantes; e 
servir de intermediário entre a instituição e os alunos.  

   A relação de convivência entre professores e alunos é fundamental para o 
processo de aprendizagem e deve ser fundamentada em uma parceria saudável e 
consistente entre eles. Para tais perspectivas, podem ser elencados os seguintes 
exemplos de espaços de interação: 

  Fórum de dúvidas: os estudantes podem registrar dúvidas mais pontuais sobre 
prazos a serem cumpridos, estrutura do trabalho, apresentação oral etc.  

  Fóruns de interação individuais: o professor pode organizar fóruns individuais 
para cada estudante, no qual ficarão registradas as conversas e orientações sobre o TCC. 
Os estudantes podem enviar as diferentes versões do TCC por esse fórum, para que o 
professor análise e compartilhe por aí também seus comentários e as recomendações a 
serem observadas na organização da versão seguinte do trabalho.  



  Fórum de socialização de referências bibliográficas e materiais de pesquisas: 
os estudantes interagem com o objetivo de socializar fontes de pesquisa, referências, 
materiais diversos que possam contribuir para a elaboração de seus TCCs. Mesmo 
sendo trabalhos individuais, em geral, muitas das referências bibliográficas são comuns 
e compartilhadas por estudantes de um mesmo curso superior. 

  Fórum “calor humano”: fórum livre que pode ser aberto pelo professor para 
que os estudantes compartilhem ideias, inquietações, angústias, conquistas e 
experiências vivenciadas no decorrer da elaboração do TCC. Torna-se um espaço de 
construção de laços, que aproxima estudantes e professor e contribui para o 
estabelecimento de relações de confiança. A turma passa a se constituir como um grupo, 
do qual todos participam, um incentiva o outro e todos compartilham o objetivo de que 
cada um consiga concluir o TCC com êxito.    

  Wikis: ferramenta colaborativa que privilegia a construção de textos 
conjuntos, organização de trabalhos e produções científicas em equipes.  

3. Contexto da pesquisa e análise de dados 
Participaram do estudo 10 (dez) professores orientadores de TCC de cursos de pós-
graduação de Psicopedagogia e de graduação em Pedagogia de uma IES na modalidade 
a distância que atua no Distrito Federal. A instituição apresenta seu curso integralmente 
a distância e os professores possuem no mínimo três anos de experiência, o que não foi 
um critério preestabelecido.  
 O instrumento aplicado com o objetivo de coletar informações sobre a percepção 
dos professores em relação à construção de trabalhos de conclusão de curso, em cursos 
a distância, contemplou três questões abertas sobre: a percepção do professor, vantagens 
e desvantagens/dificuldades enfrentadas ao longo do desenvolvimento de TCC na 
modalidade a distância. Para a tabulação dos dados das questões abertas, criou-se um 
sistema de categorias de respostas-chave, no qual foram classificadas as respostas dadas 
pelos professores.  

 Realizada a leitura dos questionários, foram selecionadas respostas cujo 
conteúdo contempla, de forma direta ou indireta, interação, mediação ou colaboração. 
Tais respostas foram categorizadas e organizadas. Foram incluídas, ainda, na categoria 
geral de interação, as respostas que traduziam aspectos relacionados à interação efetiva 
e relações interpessoais. Destacam-se abaixo os principais resultados. 

 Dos professores entrevistados, todos preferem orientar alunos através do 
ambiente virtual de aprendizagem, inclusive três professores que trabalham com as duas 
modalidades, presencial e virtual. Dentre as vantagens apontadas, surgiram as seguintes 
frases: as orientações são mais efetivas; há possibilidade de melhor organização das 
versões enviadas pelos estudantes, via Moodle; a discussão dirigida é sempre 
esclarecedora; são possíveis conversas e compartilhamento de ideias, desconstrução e 
reconstrução de conceitos; é fundamental a presença constante do professor para 
garantir maior proximidade com o estudante; o registro de dúvidas que podem ser 
retomadas; há flexibilidade de horário para atendimento ao estudante.   

 Outro aspecto, lembrado por três professores é a maior possibilidade de o 
professor orientador procurar o aluno desaparecido e chamá-lo de volta às atividades. O 
ambiente virtual privilegia o envio de mensagens e emails que normalmente resultam 



em retornos de estudantes que percebem a preocupação do professor em apoiá-los. As 
respostas dadas nesse item são perceptivelmente claras a respeito do entendimento do 
professor orientador em compreender a necessidade do estudante, valorizar sua 
participação e demonstrar preocupação com suas necessidades. Para ilustrar isso, uma 
das professoras que participou da pesquisa listou as seguintes respostas de suas 
estudantes: 

Bom dia, professora..., 

Concordo com suas alterações no questionário, mas acho que falta 
algo nele. Verificarei o que posso fazer e enviarei novamente à 
senhora. 
Quanto à parte de português do artigo, estou pesquisando para 
acrescentar. Preciso saber a data em que devo encaminhar a versão 
final. 
Agradeço a atenção dispensada, principalmente pelo fato de serem 
muito rápidos seus retornos, não nos deixando tão ansiosas. Que 
profissionalismo! 
Abraços, 

 

Boa noite, professora..., 

Tudo bem com a senhora? Espero que tenha passado bem o final de 
semana.  
Ontem, para respirar um pouquinho, ou melhor, para me distrair um 
pouco, saí com a família para a esplanada, o CCBB (exposição) e a 
feira de artesanato. Tenho um filhotinho de 4 anos e, a senhora sabe, 
precisamos dar atenção, além do marido, é claro. Hoje, para não ter de 
cozinhar, fui para a casa da mamãe, em uma chácara próximo ao 
Gama. Sendo assim, a senhora já sabe, não é? Só comecei meu 
questionário hoje à tarde, depois de um bom sono com meu garotinho. 
Enfim, preparei um esboço do que posso colocar. Conforme combinei 
com a senhora, envio a primeira versão para a senhora analisar e 
criticar. Espero que eu não tenha de mexer muito...rs... 
Abraços e até as próximas orientações. 

 

Oi, professora.  

Ainda bem que a senhora existe, viu? 

 

 As mensagens dos estudantes ratificam as respostas dadas por todos os dez 
professores entrevistados, que abordaram a importância da interação para a troca de 
conhecimentos. Dois destes professores enfatizaram ainda o debate virtual como 
facilitador da compreensão e consolidação de conhecimentos. 

 O professor orientador de TCC em ambientes virtuais de aprendizagem tem 
grandes possibilidades de influenciar, decisivamente, na aprendizagem e na motivação 
dos alunos e, muitas vezes, consegue resgatar os que estavam para desistir ou já tinham 
desistido da disciplina.   



 Tais indicativos nos permitem supor que o desenvolvimento de um TCC em 
ambiente virtual, com professores que atuem no atual paradigma da construção de 
conhecimentos por intermédio da mediação e interação, pode facilitar os processos de 
ensino e aprendizagem, bem como aproximar estudantes e professores. Além disso, a 
construção do TCC e as possibilidades de interação no ambiente virtual contribuem, 
segundo Pozo e Monereo (2011, p. 110) para que o estudante crie uma representação 
autorreferente do próprio eu, o que implica na consolidação da identidade desse 
estudante. 

 As implicações positivas desse processo se ampliam enormemente quando 
pensamos que os cursos pesquisados destinam-se à formação de professores e o 
autoconhecimento permite o estabelecimento de relações mais abertas, autênticas e 
dialógicas, qualidades fundamentais à docência no mundo atual. 

4. Considerações finais: recomendações para a efetividade do processo de 
orientação de TCC a distância 
A construção de novos conhecimentos é um processo que exige a interação, assim a 
orientação de um trabalho de conclusão de curso caracteriza-se como um 
acompanhamento desenvolvido através de efetiva mediação e um monitoramento nas 
etapas do trabalho acadêmico.  Indo além de um mero desenvolvimento de conteúdos, 
exige leitura, debate, reflexão, colaboração, revisão, reconstrução até se chegar à etapa 
final da produção. 

 É preciso haver proximidade e confiança entre orientador e aluno, tornando-se 
essencial o "grau de disponibilidade" do orientador. O acolhimento poderá ser feito 
através de conversas informais, no ambiente virtual, utilizando-se as mesmas 
ferramentas disponíveis para o desenvolvimento do TCC. Tanto professores quanto 
alunos devem ter clareza de seus papéis dentro da proposta pedagógica planejada do 
TCC, para que exista, de fato, o comprometimento com a qualidade.      

 O orientador no ambiente virtual, que já deixou de ser o transmissor de 
informações e transformou-se num agente organizador e orientador da construção do 
conhecimento do aluno, assume com ele a responsabilidade da sua autoaprendizagem.  
O professor orientador deixou de ser o conhecedor do conteúdo, e passou a orientar a 
construção do conhecimento pelo aluno. No ambiente virtual de aprendizagem, o aluno 
passa de mero aprendiz a autor de seu próprio crescimento e contribui com novas 
informações, ajudando no processo contínuo de construção de conhecimentos.  

 O papel do professor orientador no ambiente virtual é de vital importância, com 
o intuito de potencializar as ferramentas de interação e mediação, instigando e 
despertando no aluno o interesse e a curiosidade em prosseguir e ir além do que lhe é 
oferecido. Esses são fatores críticos de sucesso. Algumas qualidades são essenciais a 
um orientador com foco em resultados e vão bem além do conhecimento e experiência 
apropriados: acolhimento, capacidade de desenvolver afetividade, interesse, 
flexibilidade, perseverança, criatividade, respeito, comunicação, responsabilidade, 
mediação, dedicação. 
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Abstract. This work presents a discussion about the research done at the 
Postgraduate Course on Production of Teaching Materials for Distance 
Education, offered to teachers at the Federal University of Amazonas; 
they were invited to produce educational materials for undergraduate courses 
in the distance, in three kind of medias: print, video and web. The research 
investigates the challenges faced by these teachers during the production of 
printed. The results shows the difficulty during the construction of dialogic 
texts, as shown in bakhtinian perspective. Believes that the dialogical discourse 
is a condition that must be present in the educational materials printed from 
the student who studies in the distance. 

Resumo. Neste trabalho será apresentada uma discussão a cerca da pesquisa 
realizada no Curso de Pós-Graduação em Produção de Material Didático 
para Educação a Distância, oferecido aos professores da Universidade 
Federal do Amazonas, convidados a produzir o material didático para os 
cursos de graduação a distância, em três mídias: impresso, vídeo e web. A 
pesquisa investiga os desafios enfrentados por esses professores durante o 
período de produção do impresso. Os resultados apontam para a dificuldade 
na construção de textos dialógicos, conforme apresenta a perspectiva 
bakhtiniana. Acredita-se que o discurso dialógico é uma condição que deve 
estar presente no material didático impresso do aluno que estuda a distância. 

1.  Considerações sobre a importância do material didático impresso 

A Educação a Distância tem apresentado um crescimento acelerado nos últimos anos, 
isso tem se dado pelo desenvolvimento e disseminação das novas tecnologias da 
informação e comunicação no campo educacional. Nesse sentido, a EaD configura-se 
como um novo espaço pedagógico, cuja quebra dos paradigmas de tempos e espaços 
rígidos se estabelecem, oportunizando à sociedade o acesso a educação superior de 
forma flexível e democrática.  

Escrever não é uma tarefa fácil. O desafio é ainda maior quando se destina ao 
público da EaD na região Amazônica, em que na maioria das vezes, dada as 
especificidades geográficas  locais e as dificuldades de acesso a uma internet com 
qualidade, a tecnologia remota mais utilizada pelos alunos como fonte de acesso ao 
conteúdo é o caderno didático. Daí a importância ao processo de construção do 
impresso.  



  Dessa forma, a parte teórica deste estudo se desdobra sobre os conceitos 
abordados por Lévy, francês que se dedica aos estudos da influência das tecnologias de 
informação e comunicação na sociedade atual, Bakhtin, russo que aborda a questão da 
linguagem como um constante processo de interação mediado pelo diálogo e Bloom que 
traz fortes contribuições para as teorias da aprendizagem por meio da taxonomia dos 
objetivos educacionais.  

2. Metodologia da pesquisa   
Em relação metodologia, optou-se pela pesquisa qualitativa descritiva. Quanto ao 
método utilizou-se o estudo de caso. A pesquisa tem como objetivo: a) investigar qual a 
metodologia desenvolvida no curso de produção de material didático para elaboração da 
mídia impressa; b) verificar quais os desafios enfrentados pelos professores-cursistas no 
processo de construção do texto dialógico do material didático impresso.  

  A coleta dos dados para a análise foi realizada através do registro das interações 
observadas no Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem, espaço onde se deu a 
dinâmica de orientação e de construção do material didático impresso, do roteiro de 
entrevistas semi-estruturadas aplicadas aos professores-cursistas e de questionários 
fechados aplicados somente aos tutores de revisão do impresso que acompanharam os 
professores-cursistas durante o curso de especialização em produção de material 
didático para EaD, também nesse contexto, foram analisadas as discussões mantidas nos 
fóruns tira-dúvidas entre tutores e os professores-cursistas.  

3. Resultados obtidos 
Dos resultados obtidos chegou-se a conclusão que a metodologia desenvolvida para a 
produção do caderno impresso é eficaz para o atendimento aos cursos de modalidade a 
distância, pois a formação em nível de especialização permite aos professores-cursistas 
uma reflexão mais aprofundada quanto aos fundamentos e teorias de EaD, além de 
oportunizá-los a vivenciar o processo e a dinâmica da rotina de um aluno que estuda a 
distância.  

  Quanto aos desafios enfrentados pelos professores-cursistas, destaca-se a 
dificuldade na elaboração do texto dialógico. Pois nesse processo não basta apenas 
organizar as idéias e fazer uma exposição escrita sobre determinado conteúdo é preciso 
se instrumentalizar da dialogicidade, condição que deve estar presente do início ao final 
do texto para que o aluno de EaD sinta por meio das letras, a proximidade do professor, 
pois acredita-se que o diálogo no texto é condição essencial para a motivação da 
aprendizagem de quem estuda a distância. 
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Abstract. This article is a report from the experience of a distance mentoring 
group for a monograph of the Health Management Specialization Course 
offered by the IF-SC, Florianópolis Unit. This writing is intended to present 
the functions of that specific kind of tutor, discussing his work regards to the 
particularities of a health course and the singularities of the very first class in 
training. From the interaction of mentoring, during preparation of 
monographs, are analyzed the profile of graduating students and the 
importance of the monograph tutor in the field of distance education. 

Resumo. O presente artigo é um relato de experiência de um grupo de tutoria 
a distância de monografia do curso de Especialização em Gestão em Saúde 
oferecido pelo IF-SC, da Unidade de Florianópolis. Esta escrita tem por 
objetivo apresentar as atribuições desse tipo específico de tutor, discutindo 
sua atuação frente às particularidades de um curso em saúde, e diante das 
singularidades da primeira turma em formação. A partir da interação da 
tutoria, no período de elaboração das monografias, são analisados o perfil 
dos alunos concluintes e a importância do tutor de monografia no campo da 
educação a distância. 

Introdução 
Em um país do tamanho do Brasil, a modalidade de educação a distância é um caminho 
estratégico para superar a defasagem educacional. O uso das tecnologias ajudou a 
democratizar o ensino, tornou flexíveis os tempos e espaços da aprendizagem, permitiu 
às pessoas não só o acesso ao estudo, mas sua conciliação com o trabalho. É certo que 
muito há ainda a ser melhorado na educação a distância (EaD), mas esforços também 
têm sido feitos nesse sentido, prova disso são os eventos e linhas de pesquisa em pós-
graduações tratando especificamente dessa modalidade de ensino. 

Diante disso, este artigo busca contribuir com as discussões em EaD no que diz 
respeito à etapa de produção de monografias, fazendo um relato de experiência a partir 
do olhar da tutoria de monografia da Especialização em Gestão em Saúde, do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IF-SC), instituição 
credenciada pelo Ministério da Educação (MEC) para oferecer cursos da Universidade 
Aberta do Brasil (UAB). A relevância do tema já se justificaria por não ser tarefa fácil o 
ato de escrever um texto, mais complexo ainda se torna escrever um texto científico, e 
no caso da produção textual dos alunos da Especialização em Gestão em Saúde trata-se 
de um texto científico com orientação a distância para quem, geralmente, nunca 



 

 

 

produziu textos desse gênero é certamente um assunto a ser tratado, ainda que neste 
trabalho de modo breve. 

1. Educação no contexto da EaD 
Toma-se como fundamento teórico para este relato que todo e qualquer processo 
educacional envolve perceber o indivíduo sob uma perspectiva histórico-social, o que 
implica em conhecer esse sujeito, entender suas possibilidades e limites. Para tanto, 
coube à tutoria de monografia pesquisar o perfil dos alunos, descrito mais 
detalhadamente ao longo deste texto, e, por meio de conversas com cada aluno via e-
mail, skype e moodle, identificar principalmente que a maioria dos alunos, mesmo que 
tenham graduação em cursos do ensino superior, jamais havia produzido uma 
monografia. Acredita-se que é a partir do conhecimento do indivíduo aprendiz e o 
contexto em que está inserido que o educador molda o seu fazer pedagógico. E isso se 
dá em qualquer modalidade de ensino, sendo possível inclusive em EaD. 

Por meio de uma concepção dialógica da aprendizagem, é plausível entender e 
respeitar o conhecimento que o aluno já possui e ajudá-lo a perceber sua autonomia e 
capacidade para assumir sua própria aprendizagem. O diálogo ajuda a estabelecer uma 
relação recíproca, diminui as diferenças e as distâncias, estimula a produção e aquisição 
de conhecimentos. Reafirma-se, à luz de Freire (2002), que dialogar é compartilhar 
experiências e possibilitar a aquisição de um novo saber. Acrescenta-se ainda, conforme 
a corrente freireana, que não se trata de um processo neutro, ao contrário, é permeado de 
valores que abrangem posicionamento ético, político e ideológico. Não há produção de 
conhecimento sem a ação de interação. 

E a interação estabelecida entre tutoria e pós-graduandos vai além da mera 
transmissão de recados sobre prazos, tarefas e conteúdos estruturais metodológicos. Os 
alunos procuram os tutores pelos mais diversos motivos, desde dúvidas pontuais até 
constantes “desabafos” de problemas com a orientação de seus trabalhos. E os 
“desabafos” são inúmeros, e sobre todo o contexto que envolve o fazer monográfico 
direta e indiretamente, o que inclui conteúdo, estrutura, orientação (ou falta dela), 
problemas familiares, de saúde e laborais que se apresentam como obstáculos no 
decorrer desse processo. Nesse sentido, o papel da tutoria vai além do orientar a 
estrutura do trabalho, ela é a companhia do aluno nessa etapa já cristalizada pelo senso 
comum como sendo solitária. 

Ainda retomando Paulo Freire (1980), o intuito da tutoria de monografia é 
também, e principalmente, ouvir, dar voz a esse aluno, promover-lhe a autonomia para a 
realização do seu trabalho, pois uma “sociedade dependente é, por definição, uma 
sociedade silenciosa” (Freire, 1980, p.65). A tutoria procura agir no sentido de romper 
com a cultura do silêncio, do diálogo “vertical”, pautado na escuta e obediência, que 
impossibilita o outro de se manifestar. 

Cabe lembrar que essa interação ocorre diante de um contexto mediado pelas 
tecnologias, que abrangem não apenas a familiaridade e uso apropriado desses recursos 
como a melhor maneira de usar a linguagem de modo que minimize os ruídos que 
podem ocorrer na comunicação. Assim, não basta a boa vontade do diálogo, é 
imprescindível o bom funcionamento dos recursos tecnológicos e a utilização de uma 
linguagem clara e adequada, o que requer do tutor não só conhecimentos, como bom 
senso, compromisso e criticidade em seu papel de mediador.   



 

 

 

2. A Especialização lato sensu em Gestão em Saúde 
O curso de Pós-Graduação Lato Sensu – Especialização em Gestão em Saúde, na 
modalidade de Educação a Distância (EAD), tem como proposta a atualização e a 
especialização de profissionais na área da gestão de organizações públicas e privadas. 
Visando à capacitação de profissionais para atuar em gestão de processos e de projetos, 
e na resolução de problemas inerentes às atividades de gestão, o curso tem como 
objetivo a qualificação especializada na gestão pública e privada da área da saúde. A 
carga horária total é de 570 horas, distribuídas em módulos, e o tempo de duração total é 
de dezoito meses, sendo doze meses de integralização das Unidades Curriculares e seis 
para o desenvolvimento da Monografia. 

Atualmente o curso é oferecido em cinco polos sediados em diferentes cidades 
do interior de Santa Catarina. Cada cidade conta com uma equipe de coordenadores, 
tutores presenciais, tutores a distância, tutores presenciais de monografia e tutores a 
distância de monografia. Neste artigo, o foco de discussão é a última etapa da 
especialização, o desenvolvimento da Monografia. Para falar sobre isso serão analisados 
neste capítulo: 1) o perfil dos alunos que estão concluindo a especialização e 2) a 
atuação do tutor de monografia e as experiências na interação com os alunos e com os 
orientadores, durante o acompanhamento na elaboração de suas pesquisas. 

2.1 O perfil dos alunos em fase de conclusão no curso 
Um dos importantes processos da Especialização em Gestão em Saúde é o 
desenvolvimento da monografia, pois além de ser uma das etapas finais do curso é 
também o espaço em que o aluno desenvolve com o apoio de  seu orientador um projeto 
de pesquisa. Por meio da escrita da monografia, o aluno é introduzido na produção 
científica, pois desenvolve conceitos teóricos sobre a temática escolhida bem como 
aprimora sua capacidade de argumentação e dissertação, aprofundando-se em temas 
relevantes no campo das ciências da saúde. 

A partir de um levantamento realizado no mês de abril de 2012 pela tutoria da 
Especialização, observou-se que 111 alunos estão envolvidos na etapa de 
desenvolvimento da monografia. Essa fase final do curso compreende os meses de 
novembro de 2011 à junho de 2012, por isso pode-se afirmar que neste momento os 111 
alunos contabilizados no levantamento dividem-se em duas situações diferentes: são 71 
alunos que defenderam seus trabalhos (entre novembro/2011 e abril/2012) e, portanto, 
já obtiveram seus títulos de especialistas dentro desse período. E é 40 o número de 
alunos que está finalizando suas monografias, preparando-se para defesa até o mês de 
junho deste ano.  

Durante a elaboração desse trabalho final, a principal ferramenta de interação na 
Especialização a distância é o espaço virtual do moodle, pois é o ambiente no qual são 
postados os arquivos, de acordo com o desenvolvimento do trabalho. A partir desse 
material, o orientador realiza suas considerações a respeito da elaboração da pesquisa e 
o tutor presta esclarecimentos no que diz respeito à formatação.  

Nesse espaço também é possível encontrar uma resumida descrição do perfil do 
aluno, geralmente são dados sobre sua profissão, área de atuação, áreas de interesse 
entre outras informações. Assim, os dados do moodle somados à interação dos tutores a 
distância com os alunos e no acompanhamento da produção de seus trabalhos permitiu 
um breve levantamento sobre o perfil dos alunos concluintes do curso de Especialização 



 

 

 

em Gestão em Saúde. Além da quantidade de alunos que defenderam ou irão defender 
suas monografias, essas informações possibilitam uma análise das áreas de formação 
acadêmica, sexo, gênero e área de atuação profissional desse grupo discente. 

Deste modo, é possível afirmar que dos 111 alunos que concluíram o curso ou 
estão no processo de elaboração da monografia, 80 alunos, ou seja, 72% do valor total, 
são graduados em cursos da área da saúde. Destacam-se entre as formações acadêmicas 
os cursos de Enfermagem, Odontologia, Fisioterapia, Farmácia, Psicologia e Nutrição. 
Partindo do valor total de alunos em processo de formação na Especialização, observa-
se a predominância de alunos do sexo feminino, pois são 88 alunas (79%) em relação a 
23 alunos do sexo masculino (21%). 

No que diz respeito à área de atuação profissional, o levantamento demonstra 
que ainda que 72% do corpo discente realizou sua formação acadêmica em cursos da 
área da saúde. Jáo número de alunos que atuam nessa área é ainda maior, pois 98 
alunos, ou seja, 88% dos que estão concluindo a Especialização atuam 
profissionalmente no campo da saúde mesmo que esta não tenha sido sua área de 
formação. Os locais de trabalho mais citados são hospitais, unidades básicas de saúde 
(UBS), clínicas particulares, centros de atendimentos psicossociais (CAPS) e postos de 
pronto atendimento. 

Quanto à predominância de discentes do sexo feminino, o levantamento 
confirma a discussão teórica entre pesquisadores dos estudos de gênero que aproximam 
o exercício profissional das mulheres histórico e culturalmente ligado ao cuidado. 
Mostra disso é o fato de que o setor da saúde se caracteriza pela forte divisão sexual do 
trabalho conceituado por algumas autoras desde 1980 como “feminização” do trabalho 
em saúde (Machado, 1986; Lopes; Leal, 2005; Pastore; Rosa; Homem, 2008). A 
“feminização” sublinha a existência de uma compreensão histórica ainda muito ligada à 
ideia de que o campo profissional da área da saúde é um lugar de concentração de 
trabalho feminino. Tal discussão não apenas coloca em questão a divisão sexual do 
trabalho, mas principalmente demonstra que a prática do “cuidar” é, por vezes, ainda 
entendida como um processo “naturalmente” ligado às mulheres (Pastore; Rosa; 
Homem, 2008). Esse processo vem gradativamente sendo alterado com a inserção de 
homens em profissões relacionadas ao cuidado e com o questionamento em torno da 
visão essencialista sobre a relação entre trabalho e sexo, ou seja, baseada em atributos 
físicos (como força física, por exemplo) e na fixidez de identidades masculinas e 
femininas de modo a-histórico, atemporal e ausente de problematização social e cultural 
(Lopes; Leal, 2005).  

Em aspectos gerais, as análises dos dados levantados pela tutoria de monografia 
apontam que o perfil dos alunos da primeira turma, em processo de conclusão do curso 
de Especialização em Gestão em Saúde, caracteriza-se por profissionais graduados na 
área da saúde. Outra importante distinção é que são majoritariamente alunos que atuam 
na área de saúde ainda que esta não seja diretamente sua formação acadêmica, como é o 
caso dos assistentes sociais, administradores, biólogos, gestores empresariais e químicos 
que encontram em diferentes instituições de saúde possibilidades de exercício de 
profissão. O levantamento mostra que a maioria dos alunos concluintes da 
Especialização são mulheres e são profissionais do curso de Enfermagem. Não só essa 
profissão, como nas ciências da saúde em geral, os campos de atuação são 



 

 

 

predominantemente femininos e, por isso, refletem o perfil dos alunos da Especialização 
que também se caracteriza como um público de maioria feminina. 

Salienta-se que o perfil dos alunos concluintes do curso tem sua caracterização 
datada, ou seja, delimitada pelo período em que foi realizado este levantamento. Desta 
forma, não há intenção de elaborar uma classificação fixa e generalista acerca do perfil 
dos alunos que farão parte das turmas posteriores a este período. Pelo contrário, é 
importante destacar que a discussão em torno dos dados levantados aponta para 
possibilidades de mudança nas características desse perfil a partir das próximas turmas. 
Primeiro, em relação à homogeneidade dos discentes com formação em cursos de saúde 
e, em segundo plano, no número de profissionais que atuam na área.  

Historicamente, há um crescente interesse em formações no campo da gestão por 
parte dos profissionais que atuam em equipes multidisciplinares de saúde (Paim; 
Teixeira, 2006), tal motivação também parece estar em ascensão entre profissionais de 
diferentes áreas do conhecimento que exercem suas profissões no campo da saúde. O 
interesse dos dois públicos tende a tornar mais heterogêneo o grupo de discentes nas 
especializações em saúde, no que diz respeito às formações acadêmicas, e também 
mostra tendências de aumento no número de alunos que fazem o curso de 
especialização e atuam na área. Entre as possíveis mudanças no perfil dos alunos, 
destaca-se que o número de alunos do sexo masculino também pode aumentar 
lentamente. Relaciona-se essa mudança ao crescimento gradual e estável do processo de 
inserção dos homens na profissão de Enfermagem (Lopes; Leal, 2005), um crescimento 
que de igual modo pode refletir diretamente no perfil das posteriores turmas de 
Especialização em Gestão em Saúde. 

2.2 Tutoria a distância de monografia  
Com o intuito de capacitar profissionais da área da Saúde, o IF-SC criou o curso de 
Especialização em Gestão em Saúde. Em agosto de 2010 foi dado início a primeira 
turma, com cinco polos em vários pontos do Estado de Santa Catarina: Caçador, 
Campos Novos, Palhoça, Porto União e Tubarão. “Capacitar profissionais com 
formação adequada a intervirem na realidade social, política e econômica” é um dos 
objetivos do Curso, exposto na página da EaD do IF-SC na qual se apresenta o Curso de 
Gestão em Saúde, frase que expressa sucintamente onde se busca chegar com essa nova 
experiência acadêmica, e que se faz com uma equipe de pessoas que atuam em várias 
instâncias para o acompanhamento dos alunos. 

Como mencionado anteriormente, uma das etapas importantes do curso é a 
elaboração da monografia. Período em que os alunos irão realizar a experiência de 
produção escrita, resultado de pesquisa bibliográfica, de pesquisa com pessoas e estudo 
de teorias relacionadas à saúde. Um diferencial do trabalho monográfico na Gestão em 
Saúde é a submissão dos projetos ao Comitê de Ética, pois “toda pesquisa envolvendo 
seres humanos deverá ser submetida à apreciação de um Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP)” (Brasil, 1996). Após oferecer os trabalhos à apreciação do CEP, os 
pesquisadores devem aguardar a sua aprovação ou as sugestões de modificações 
emitidas pelos avaliadores, e isso faz com que se torne mais moroso seu início. Em 
muitos casos, a utilização de documentação referente a pessoas com algum tipo de 
doença, por exemplo, pode passar por uma espera, causada pela indisponibilidade de 
determinados documentos ou pela demora na sua liberação, ou ainda pelo calendário da 
instituição a qual o trabalho se submeteu para avaliação desse comitê, ou seja, uma 



 

 

 

etapa que nem sempre ocorre em pesquisas de outras áreas. Para o trabalho de tutoria, 
esse processo inicial do Curso de Gestão em Saúde demonstra um cuidado maior 
relativo à orientação quanto aos dados que o aluno deverá utilizar ao elaborar sua futura 
pesquisa.  

Ao realizar o trabalho de confecção da monografia, os alunos da Especialização 
contam com o auxílio de um grupo de tutores que colaboram no que diz respeito à 
adequação do trabalho escrito às normas da ABNT e às normas específicas propostas 
pelo IF-SC. Os tutores presenciais de monografia exercem suas funções no polo e 
atendem aos alunos pessoalmente, através do telefone e também pelo ambiente moodle. 
Esses tutores tiram as dúvidas que vão surgindo ao longo da realização da monografia e 
têm a possibilidade de acompanhar os alunos de perto durante a realização dos 
trabalhos. Já os tutores a distância de monografia têm características um pouco 
diferenciadas em relação ao tutor presencial. Para os tutores a distância, o contato feito 
com os alunos é quase estritamente pelo moodle, skype e via e-mail. Pelo fato da 
comunicação dos alunos com os orientadores ser realizada quase que inteiramente por 
meio virtual, um dos grandes riscos é de que os trabalhos apresentem ideias de terceiros 
citadas indevidamente, configurando-se como cópia e/ou inadequada referenciação. Por 
esse motivo, o tutor a distância de monografia utiliza o recurso do verificador de plágio 
para analisar as monografias, com o intuito de perceber se há cópia de trabalhos sem 
referência, ou mesmo se o trabalho foi retirado inteiro ou em parte de outros já 
publicados, realidade que ocorre muitas vezes, em inúmeras instituições no Brasil. 
Assim, além da função de formatar os trabalhos elaborados pelos alunos, os tutores a 
distância devem verificar as monografias no que diz respeito ao plágio.  

O relato de experiência neste texto é feito pelo primeiro grupo de tutoria de 
monografia, tutores que deram início à formatação e à verificação de plágios nos 
trabalhos da referida turma, que também é estreante nesse processo. Portanto, dúvidas 
ainda podem surgir a cada nova monografia enviada pelos alunos por e-mail ou pelo 
moodle. Tais dúvidas não se referem  apenas à elaboração do trabalho, mas também no 
que se relacionam ao papel do tutor no imbricamento entre orientador e orientando, e 
até mesmo destes com a Instituição. Frente a isso, torna-se necessário auxiliar na 
comunicação entre o aluno e orientador, buscar a interação com os alunos ausentes no 
decorrer do processo da realização da monografia, perceber as dificuldades do aluno na 
elaboração da pesquisa e no conhecimento das normas metodológicas. Não são raras as 
ocorrências em que alunos pensam em desistir por problemas pessoais, nesses casos, o 
contato e a tentativa de reinserção do aluno é feita em conjunto entre tutoria à distância 
e tutoria presencial de monografia.  

As dúvidas diminuem a cada dia, à medida que são apresentadas e discutidas 
com a equipe de tutoria sobre qual a melhor forma de contatar os alunos, de escrever um 
e-mail, de reativar a interação entre orientando e orientador. Pequenas situações que 
elucidam questões referentes à escrita, a prazos, à documentação, à edição do texto e 
que podem, da melhor maneira, auxiliar os alunos na escrita de seus trabalhos. Como 
afirma Sergio Roberto Costa “O ciberespaço, portanto, seria constituído, 
fundamentalmente, por dois mundos indissociáveis e mutuamente influenciáveis: o 
mundo virtual (on line) e o mundo real (off line)” (Costa, 2010, p.03). O tutor lida, de 
formas diferenciadas, com esses dois mundos, o on line, que é o mundo do moodle, da 
interação nos fóruns de discussão, do skype, mundo em que os alunos se comunicam 
com os tutores e orientadores; e o off line, aquele que acontece com o computador 



 

 

 

desligado, que é o das leituras necessárias à pesquisa, da pesquisa em si, da convivência 
com pessoas ligadas ao projeto. O tutor se insere no ciberespaço, que se constitui, 
conforme afirma o autor, do mundo virtual e do real. Ele interfere, a partir da 
comunicação virtual com os alunos, nesses dois espaços. Assim, o contato com o 
mundo real do aluno se dá, quando ocorrem problemas pessoais na sua vida, como uma 
doença, por exemplo, e este aluno deixa de interagir nos espaços determinados, 
interferindo, desta forma, diretamente no trabalho do tutor, o qual acaba por se envolver 
no mundo real desse aluno.  

De fundamental importância na função da tutoria é a busca da interação entre 
alunos e professores, que neste ponto do curso é entre orientandos e orientadores. A 
modalidade a distância cria algumas necessidades específicas: de uma comunicação - o 
que chamamos de interação - frequente entre orientador e orientando através do moodle, 
por e-mail e, muitas vezes, via telefone, o que nesse sistema pode ser a garantia do 
efetivo andamento e qualidade do trabalho monográfico que está sendo realizado. Além 
de ocupar-se com a interação entre alunos e professores, é fundamental nesse processo a 
comunicação ritmada e acertada entre tutores presenciais e tutores a distância. Os 
tutores presencias são aqueles que conhecem os alunos pessoalmente, têm informação 
do seu contexto familiar, profissional e escolar, e que têm a possibilidade de manter os 
tutores a distância a par das dificuldades, dos progressos e dos problemas dos alunos na 
cidade em que vivem. Saber de alguns aspectos da vida dos alunos auxilia efetivamente 
os tutores no modo como colaborar nos trabalhos e na percepção dos limites de cada 
aluno durante esse processo.  

Deste modo, percebe-se a cada dia que não se trata de um trabalho que se 
restringe unicamente ao tutor e ao computador, ferramenta pela qual se estabelecem os 
contatos, mas é uma atividade que não pode prescindir da presença física no polo e na 
unidade de Florianópolis. Estar presente no polo todos os dias, como está a tutoria 
presencial, em contato com a tutoria a distância que trabalha na unidade, é uma função 
que se percebe a cada dia como essencial no exercício de tutoria. Além do contato com 
as demais tutorias, a comunicação com as pessoas que exercem a coordenação do curso 
proporciona uma discussão mais real dos eventuais problemas surgidos, o que acaba por 
deslocar a tutoria para um papel de colaborador.  

3. Considerações finais  
Nesse sentido, a equipe de tutoria de monografia no papel de colaboradora atua 
fundamentalmente na promoção da autonomia do aluno, contribuindo assim para o bom 
andamento das atividades da monografia e do curso, tendo sempre em vista as 
peculiaridades de um curso em saúde. As características específicas dos alunos que 
fazem parte da primeira turma da Especialização, diagnosticadas pelo levantamento do 
perfil, também salientam a importância de que uma equipe de tutoria demonstre-se 
disponível, ativa, compromissada e atenta às singularidades de cada grupo de discentes 
em formação.  
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Abstract. This paper describes the project and the development of a learning 
object focused on the teaching of Mathematics through virtual classes. This 
proposal, which is software-based, is an extension of the project implemented 
in a website, called “Developing Utilities with GeoGebra”. The goal and the 
conceiving of the E2D tool (Teaching of Derivates through virtual classes)is to 
promote a better understanding of Derivatives, through the integration of a 
group of authorship tools organized according to a standard grounded by 
different authors of Mathematics and Computers in Education. The E2D offers, 
under different interactivity levels, aids to the construction of the tacit 
knowledge about this area of Calculus. 

Resumo. O presente artigo descreve o projeto e desenvolvimento de um objeto 
de aprendizagem voltado para o ensino a distância da Matemática. Esta 
proposta, baseada em software, é uma extensão do projeto implementado em 
um sitio WEB, denominado “Desenvolvendo Utilitários com GeoGebra”. O 
objetivo e concepção da ferramenta E2D (Ensino de Derivadas a Distância) é 
promover um maior entendimento do tema Derivadas, por meio da integração 
de um conjunto de ferramentas de autoria, organizadas segundo critérios 
fundamentados por diferentes autores das áreas de matemática e informática 
na educação. O E2D disponibiliza, sob diferentes níveis de interatividade, 
subsídios à construção do conhecimento tácito sobre esta área do Cálculo. 

1. Introdução 
As disciplinas matemáticas vêm se configurando ao longo dos anos, em praticamente 
todas as Instituições de Ensino Superior do país, como aquelas que mais reprovam e 
causam maior número de evasões de curso. As disciplinas de Cálculo fazem parte deste 
contexto, de modo que muitas pesquisas vêm sendo realizadas sobre as dificuldades dos 
alunos, sob os mais variados enfoques.  
 Dentre os conteúdos de Cálculo Diferencial e Integral, destaca-se aqui a 
Derivada, uma vez que é sabido ser de difícil assimilação e, por outro lado, de extrema 



  

importância, uma vez que permite estudar, por exemplo, a taxa segundo a qual uma 
quantidade varia em relação a outra. Além disso, possui diversas aplicações, tais como 
velocidade, aceleração e outros fenômenos físicos. Os maiores problemas no estudo das 
Derivadas estão na falta de entendimento do seu conceito, além de problemas pontuais 
no uso de algumas regras de derivação. Acredita-se que, a partir do uso sincronizado de 
um conjunto de objetos de aprendizagem e de exercícios virtuais em um ambiente 
online, que sirvam como um guia de estudos baseados no devido feedback ao aluno em 
cada situação apresentada, é possível auxiliá-lo na compreensão do tema. 
 Sendo assim, o objetivo deste trabalho é apresentar o projeto e desenvolvimento 
de um objeto de aprendizagem que visa promover uma maior aproximação do aluno 
com o conceito de Derivadas, através de uma ferramenta de ensino a distância com um 
alto nível de interatividade. Ainda que a intenção seja de fomentar a aprendizagem 
autônoma, este objeto também poderá ser utilizado como uma aplicação de apoio em 
atividades presenciais, a fim de amenizar as dificuldades dos alunos e, por sua vez, 
auxiliar o docente na sua tarefa de transmitir a informação. 
 Como aporte cientifico para a elaboração do objeto proposto, partiu-se da 
investigação de modelos eficientes de aprendizagem, como a teoria da carga cognitiva 
de Sweller (2003), Ciclo de Aprendizagem de Kolb (1986), teoria de aprendizagem 
multimídia de Mayer (2001), entre outros. A implementação deste está baseada em um 
conjunto de ferramentas de autoria.  
 Para a descrição desta pesquisa, o artigo está estruturado da seguinte forma: na 
seção 2. é apresentado o referencial teórico sobre o tema; na seção 3. é descrito o 
projeto, as ferramentas adotadas e a integração com o ambiente “Desenvolvendo 
Utilitários com GeoGebra” e, finalizando; a seção 4 discorre sobre as conclusões e os 
resultados iniciais da pesquisa. 

2. Referencial Teórico 
Para o desenvolvimento da proposta aqui apresentada, buscaram-se algumas referências 
que direcionassem o trabalho de pesquisa no sentido de produzir um material que 
realmente possa contribuir para um melhor aprendizado de Derivadas a distância, vindo 
ao encontro de resultados obtidos em pesquisas já realizadas na área. Por fim, é 
destacado o projeto “Desenvolvendo Utilitários com GeoGebra” (DUG), que serviu 
como ponto de partida para esta pesquisa. 

2.1. A Matemática e o Ensino a Distância  
Muitas são as discussões acerca da aprendizagem de Matemática quando se fala em 
Ensino a Distância. Seria esta uma disciplina que não se encaixa em tal modalidade de 
ensino? 

Na verdade, assim como qualquer situação de Ensino a Distância (EaD), o que 
se busca é a interação entre alunos e materiais didáticos, alunos e materiais interativos,  
alunos e o professor e entre os próprios alunos. A interação dos alunos com os materiais 
didáticos e interativos permite o desenvolvimento de uma aprendizagem autônoma, o 
amadurecimento e internalização do conteúdo pelo aluno de forma individual e sem 
perda de tempo com comunicação. A interação entre os próprios alunos é necessária 
principalmente para a realização de trabalhos em grupo. Pode-se afirmar que a 
tecnologia atual permitiu colocar a disposição das pessoas uma grande quantidade de 
ferramentas de software que facilita a interação entre elas. Segundo Maia e Mattar 
(2007) “As novas tecnologias geram, sem dúvida, maior interação de professores e 
alunos, e mesmo entre os próprios alunos, possibilitando justamente a combinação da 
flexibilidade da interação humana com a independência no tempo e no espaço.” 



  

Mais especificamente, com relação à aprendizagem de Matemática, Borba, 
Malheiros e Zulatto (2008) ressaltam: “Quando o foco é a aprendizagem matemática, a 
interação é uma condição necessária no seu processo. Trocar ideias, compartilhar as 
soluções encontradas para um problema proposto, expor o raciocínio, são ações que 
constituem o ‘fazer’ Matemática”. 

Neste sentido, a interação entre os próprios alunos e alunos e professor deve 
estar baseada na experimentação para formulação de conjecturas e verificação de 
hipóteses levantadas. Uma forma de fazer verificação de hipóteses é através de 
experimentos. Assim a experimentação é considerada um aspecto essencial na 
construção do conhecimento matemático e é por este motivo que nesta pesquisa o uso 
do software GeoGebra é defendido. Para Borba e Penteado (2007), “A experimentação 
se torna algo fundamental, invertendo a ordem de exposição oral da teoria, exemplos e 
exercícios bastante usuais no ensino tradicional, e permitindo uma nova ordem: 
investigação e, então, a teorização.”  

Segundo Behar e Notare (2009), a aprendizagem em Matemática passa 
essencialmente pela comunicação, a qual envolve, entre outros aspectos, a utilização de 
gestos, esboços de gráficos e diagramas, bem como a comunicação falada e escrita. 
Estas autoras ainda destacam a necessidade de um ambiente de criação e da utilização 
da tela do computador como um “papel virtual”. Aliando isto à ideia de que é 
fundamental que o aluno receba o devido feedback a cada experimentação é que se 
propõe o desenvolvimento de um material que sirva como um guia de estudos 
interativo. 

2.2. O Ensino de Cálculo 
Historicamente observa-se uma incidência muito grande de reprovações e dificuldades 
dos alunos em disciplinas de Cálculo Diferencial e Integral. A maioria destas 
dificuldades está relacionada aos conteúdos de Matemática Básica, pré-requisitos para o 
estudo de limites, derivadas e integrais. Mas também é compreensível que os conteúdos 
específicos de Cálculo devem ser explorados de maneira a proporcionar no aluno a 
construção do conhecimento de forma mais significativa, amenizando as dificuldades 
relacionadas a estes tópicos. 

Com a utilização de ambientes informatizados apoiados em softwares de 
Geometria Dinâmica1 é possível dar mais significado a alguns conceitos de Cálculo, 
porém esta não é uma prática muito difundida. Segundo Guimarães (2002), “O processo 
de inserção dos ambientes informatizados em relação ao Cálculo é de dificuldade 
acentuada, visto que os professores não criam situações onde o Cálculo poderia ser 
conceituado em tais ambientes. Não é apenas uma questão de fazer e sim como fazer.”  

Uma experiência neste sentido pode ser encontrada na proposta de estudo de 
limites através do software Graphmatica, na qual os autores destacam que: 

É possível, no ensino de limites, usar o Graphmatica (1999) para o 
traçado do gráfico da função a ser calculado o limite e analisá-lo com 
relação à tendência; permitindo ao aluno que não possui muita habilidade 
na construção de gráficos, entender o que seja tendência do valor da 
função quando “x” tende a um certo valor qualquer. (Castro e Melo, 
2003) 

Percebe-se, em estudos como estes, indícios de que é possível desenvolver um 
material que realmente apoie o aluno em seu aprendizado de Cálculo. Sendo assim, esta 

                                                 
1 Uma boa definição seria: “ Um software de Geometria Dinâmica é uma mídia digital que disponibiliza 
régua e compasso virtuais, que são instrumentos clássicos com os quais são feitas as construções 
geométricas, só que agora em ambiente virtual”. (Gravina, 2011) 



  

pesquisa vislumbra contribuir para que esta prática seja difundida e que a tecnologia 
disponível seja usada em favor da aprendizagem da Matemática também em nível 
superior. 

2.3. Desenvolvendo Utilitários com GeoGebra (DUG) 
Dentro da perspectiva de utilizar recursos tecnológicos, de modo especial softwares de 
Geometria Dinâmica, foi criado, no ano de 2011, o projeto denominado 
“Desenvolvendo Utilitários com GeoGebra”. A proposta original era de criar uma forma 
de compartilhar produções já existentes e utilizadas nas instituições de ensino dos 
autores, como materiais de aula ou até mesmo produzidos por alunos. Este 
compartilhamento atenderia essencialmente professores interessados em aprimorar suas 
práticas. Além disso, um dos grandes objetivos do trabalho era incentivar estes 
professores a fazerem suas próprias criações, inovando suas aulas de acordo com suas 
necessidades. 

A análise do projeto DUG deve ser realizada não apenas na visão de formação 
de professores, mas também no apoio ao aprendizado do aluno de um modo geral, uma 
vez que ele pode, também, ter acesso ao conteúdo do site e interagir com os objetos 
contidos neste ambiente. Por outro lado, a opção por compartilhar com professores e 
demais interessados as atividades apoiadas na tecnologia, difundindo o uso do software, 
mostrou que tal prática deve ser incentivada, pois oportuniza momentos concretos de 
percepção e consequentemente de aprendizagem. (LIEBAN; MÜLLER, 2012) 

Pensando nisto, resolveu-se então aprimorar o material já iniciado sobre 
Derivadas, na tentativa de promover uma maior aproximação do aluno com o conteúdo, 
auxiliando, indiretamente, na diminuição das taxas de reprovação em Cálculo. 

3. Metodologia e Projeto do E2D 
Nesta seção serão apresentados os conceitos envolvidos no projeto e implementação do 
E2D e as tecnologias elencadas como suporte ao desenvolvimento da solução. 

3.1. Conceitos para o desenvolvimento de um Objeto de Aprendizagem para o 
Ensino de Derivadas 
A Internet, por meio de todas as suas formas de interação, tornou-se um grande 
repositório virtual, onde é possível minerar qualquer tipo de informação multidisciplinar 
de forma simples e sem a necessidade de expertise no assunto. A educação está inserida 
dentro deste contexto, sob as mais diferentes formas de exposição via WEB. Lima 
(2000) afirma que a educação via Internet permite que dados sejam disponibilizados e 
transformados em informação e conhecimento, via um acesso democrático, com alto 
nível de autonomia, permitindo o suporte educativo a distância, consistindo assim em 
um processo de interação e suporte ao aprendizado. 
 Alinhado a esta nova concepção e tendência de ensino, o projeto E2D foi 
concebido e planejado, vislumbrando disponibilizar, por meio de uma ferramenta WEB 
de simples utilização, materiais de aprendizagem fundamentalmente estruturados e 
organizados sobre conceitos relacionados ao assunto Derivadas. A fim de que este 
objeto atenda a um público nativo ou imigrante digital, ou seja, uma plateia exigente e 
já acostumada com recursos WEB, foram adotados diferentes formatos e tecnologias 
para a produção do material didático, como animações, vídeos, áudios e hipertexto. 
Além disto, todos os conceitos apresentados, assim como as atividades propostas, 
utilizam um vocabulário padrão, com o intuito de se criar uma sintonia fina com as 
questões matemáticas abordadas, o que segundo Moreira (1983) se torna um elemento 
facilitador e importante para a ocorrência de uma aprendizagem significativa. 



  

 É preciso salientar que o uso de recursos digitais, por si só, não garante uma 
maneira eficiente de transmissão da informação e conceitos de Derivadas para os 
alunos. Sendo assim, alguns fundamentos devem ser considerados, tais como a teoria da 
carga cognitiva de Sweller (2003), a qual descreve como uma das melhores formas de 
se realizar uma aprendizagem eficiente o alinhamento do processo de informação com o 
processo cognitivo humano, ou seja, quando o volume de informações oferecidas ao 
aluno for compatível com a sua capacidade de compreensão. Seguindo esta concepção, 
o E2D procura seguir um processo linear de apresentação dos seus assuntos, fazendo 
com que o aluno crie uma base robusta de conhecimentos, os quais são necessários para 
o desenvolvimento das atividades propostas no ambiente em uma sequência 
cognitivamente estipulada.  
 Outro aspecto pertinente a ser considerado no projeto E2D está no fato de ter 
sido implementado com o cuidado de não gerar uma sobrecarga cognitiva no usuário. 
Partindo deste preceito foram considerados alguns princípios propostos por Mayer 
(2001), como: o princípio de representação múltipla, com a integração das diferentes 
tecnologias e mídias; o principio de proximidade espacial, com os enunciados e rótulos 
próximos das imagens, vídeos e animações; o princípio das diferenças individuais, 
permitindo que os alunos de níveis diferentes possam avançar ou recuar dentro do 
objeto, de acordo com o seu potencial de aprendizagem e conhecimento; o principio da 
coerência, com a simplificação dos conteúdos disponibilizados, a fim de que o aluno 
possa se focar nos assuntos pertinentes; e por último o principio da redundância, com a 
integração de áudio, vídeo e animações no mesmo contexto em momentos diferentes de 
uma atividade especifica no objeto. 
 A estrutura do E2D está apresentada na Figura 01. Seguindo a linha de raciocínio 
proposta por Ausubel (1968), a fim de alcançar uma aprendizagem significativa, as 
novas informações disponibilizadas pelo objeto de aprendizagem para Derivadas 
relacionam-se, de alguma forma, com um elemento relevante da estrutura de 
conhecimento do indivíduo por meio de uma etapa básica de nivelamento, garantindo 
que todos os dados apresentados tenham sentido para o aluno. 

  
Figura 01 – Estrutura proposta pelo E2D Figura 02– E2D e o Ciclo de Kolb 

 A organização do objeto segue uma orientação que visa alcançar diferentes 
níveis de percepção dos alunos. Uma breve descrição dos conteúdos abordados é 
apresentada abaixo: 
 Na apresentação são destacadas informações relativas ao E2D, sua composição, 
uma breve explanação sobre a importância das Derivadas e sua utilidade, sendo findada 
por uma resenha, de forma multimídia, sobre os principais matemáticos envolvidos nos 
estudos desta disciplina. Pré-requisitos e Revisão destacam os conhecimentos prévios 
necessários para o acompanhamento satisfatório das atividades no ambiente. Esta fase 
disponibiliza uma área de nivelamento ao estudante, com o intuito de que ele consiga 
construir o conhecimento prévio sobre os assuntos pertinentes ao uso das Derivadas. O 
aluno possui total de liberdade de interagir com a aplicação, podendo utilizar a sua 
expertise para avançar ou recuar nas etapas disponibilizadas.  A fase de Introdução 



  

disponibiliza um conjunto de ferramentas interativas para mostrar a aplicação da 
Derivada de uma função. Neste contexto os recursos de animação disponíveis são 
explorados de forma a criar um ambiente didático e interativo para a apresentação dos 
conceitos básicos, destacando as possibilidades de experimentação garantidas ao aluno. 
 A Conceituação é outra importante etapa no conhecimento de Derivadas, visto 
que o estudante terá a possibilidade de reconhecer os princípios primordiais para o 
entendimento do tema. A etapa Regras de Derivação utiliza um conjunto de exemplos 
gráficos e ilustrativos, previamente avaliados e testados, com o intuito de apresentar 
como podem ser usadas tais regras para representação de diferentes fenômenos e suas 
implicações. Como última etapa, esta ferramenta proporciona variados exercícios, 
visando alcançar um alto nível de interação ambiente-aluno. Todos os objetos inseridos 
neste ponto serão dotados de uma função tutora para a realização das atividades 
propostas, além de um feedback instantâneo.  
 A organização dos objetos e sua disposição no contexto do E2D, conforme 
descrito, respeitam o Ciclo de Aprendizagem apresentado por Kolb (1986), que 
descreve o processo de concepção da aprendizagem humana em quatro etapas 
consecutivas, discriminadas na Figura 02, onde: As vivências concretas estão 
relacionadas com as etapas de Apresentação, Pré-requisitos e Revisão; Observações e 
Reflexões são partes integrantes da etapa de Conceituação; Os conceitos abstratos e 
generalizações são identificados na etapa Regras de Derivação, permitindo um contato 
com as diferentes realidades de aplicação do Cálculo. Por último têm-se os testes, 
representados pela etapa Atividades Práticas, na qual é fornecida uma experimentação 
ativa ao estudante, permitindo o contato com novas situações e resultados, que o 
remetem novamente ao início do ciclo, a fim de ter acesso a novas vivências concretas e 
assim consecutivamente. 

3.2. Tecnologias e a Integração com o site “Desenvolvendo Utilitários com 
GeoGebra” 
Partindo do principio que o E2D é uma aplicação que será integrada ao projeto DUG, 
dois pontos relevantes foram considerados para sua construção: o primeiro diz respeito à 
compatibilidade, pois o DUG roda utilizando recursos do Google Apps como servidor 
de hospedagem e plataforma de desenvolvimento WEB. O segundo ponto está 
relacionado com o conjunto de objetos que constituirão a ferramenta para o ensino de 
Derivadas, os quais deverão rodar na internet de forma satisfatória, tendo em vista as 
diferentes condições de conexão, largura de banda e desempenho dos acessos ao 
ambiente. 
 A seguir estão descritas as ferramentas utilizadas para o projeto e criação do E2D 
e de seus objetos de aprendizagem: 
 Para permitir a integração do E2D ao DUG optou-se pela adoção de um 
ambiente de desenvolvimento simples, baseado na linguagem de marcação de hipertexto 
(HTML), na versão 4, para a definição do template usado, e a versão 5 para a 
apresentação de áudios e vídeos devido ao seu suporte para as mais recentes 
multimídias. Foi usado também o eXelearning, uma ferramenta de autoria e código 
aberto, utilizada para o desenvolvimento de objetos de aprendizagem do tipo rapid e-
learning (criação ágil) em HTML, adequada para a produção de conteúdos para e-
learning.  
 A ferramenta Hot Potatoes foi essencial para compor exercícios do tipo 
interativo de escolha múltipla, resposta curta, palavras cruzadas e correspondência, 
todas estas sob a forma de objetos digitais para publicação na WEB. O resultado desta 



  

aplicação está inserido em diferentes partes do E2D, principalmente na etapa de 
Atividades Práticas. 
 Com o intuito de criar animações adotou-se recursos do Macromedia Flash, 
software proprietário que utiliza gráficos, imagens e vídeos para a criação de objetos 
interativos, que rodam em navegadores, computadores locais e dispositvos móveis.  
Outra ferramenta adotada para a criação e manipulação de animações e imagens foi o 
GIMP (GNU Image Manipulation Program), uma aplicação de código aberto focado na 
disponibilização de recursos eficientes para usuário final. Também para edição de 
imagens e trabalhos mais pontuais na área de resolução e dimensionamento de figuras e 
objetos utilizou-se o Corel Draw, um programa de desenho vetorial bidimensional para 
design gráfico, o qual permitiu a elaboração de representações em alta qualidade. 
 Por último é apresentada a aplicação base para este projeto, o GeoGebra. Este 
software permite a publicação das tarefas interativas em ambiente WEB de forma 
descomplicada, fato que tornou o DUG atrativo para os alunos. Pensando nisto, todas as 
etapas do E2D estão contempladas com objetos desenvolvidos em GeoGebra. A Figura 
03 mostra um arquivo que permite ao aluno, através da movimentação do ponto D, 
observar o que acontece quando a reta secante se aproxima da tangente, ao mesmo 
tempo em que pode ver na tela o cálculo do coeficiente angular de cada reta. Com isso, 
o estudante percebe que, quanto mais a reta secante se aproxima da reta tangente, mais 
este coeficiente se aproxima da derivada da função no ponto considerado (abordagem 
geométrica do conceito de derivada).  

Todas as aplicações apresentadas nesta 
seção estão disponibilizadas de forma 
relacional, de acordo com os princípios 
descritos na seção 3.1, no E2D. A 
definição dos layouts dos objetos busca 
alcançar um design de fácil compreensão, 
a fim de garantir que os estudantes 
consigam construir o conhecimento do 
tema de forma significativa.  

 

 
Figura 03 – Observação da reta secante e 

tangente com GeoGebra 

4. Resultados e Conclusões 

Sobre o desenvolvimento da ferramenta descrita neste trabalho, pode-se, até o presente 
momento, afirmar que esta segue padrões testados e que comprovadamente servem 
como promotores da aprendizagem, uma vez que sua construção foi baseada nos 
pressupostos apresentados ao longo das seções anteriores. A ferramenta E2D é focada na 
aprendizagem via computador, seguindo a linha do projeto “Desenvolvendo Utilitários 
com GeoGebra”, sobre o qual já é sabido e demonstrado que tem contribuído com 
alunos e professores de disciplinas matemáticas no apoio a seus estudos, tarefas ou 
desenvolvimento de suas aulas. Porém, agora o foco encontra-se voltado a questões 
relativas à aprendizagem de maneira significativa de um conteúdo específico 
(Derivadas) a distância, com alunos de Cálculo, indo além da proposta inicial de 
compartilhamento de materiais.  
 Como se pode observar na revisão bibliográfica que deu suporte a este projeto, a 
aprendizagem de Cálculo tem sido objeto de estudos e pesquisas, uma vez que é 
comprovada a grande dificuldade dos alunos nesta disciplina. Espera-se que a 



  

ferramenta E2D sirva para colaborar com a inserção de ambientes informatizados no 
ensino deste tema, pois isto ainda tem acontecido de maneira pouco expressiva. 

No momento, conclui-se que a integração das diferentes tecnologias de 
softwares atuais, organizadas de acordo com preceitos de importantes pesquisadores da 
área do ensino mediado por computador, permite construir um ambiente efetivo para o 
ensino de Derivadas, de forma presencial e a distância. Como trabalhos futuros 
pretende-se validar esta aplicação, utilizando como laboratório turmas de Cálculo das 
Universidades nas quais se tem acesso. O intuito será avaliar a utilização do E2D e 
identificar até que ponto ele pode auxiliar o aluno em suas dificuldades com estudo de 
derivadas.  
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Abstract.  
Advances in informational technology, coupled with changes in society, require new 
answers from the educational institutions. In fact, the deep and fast transformations in 
today’s society, determine the increasing necessity of long life learning. The EaD 
institutions, in particular, must have a relevant role in this matter. They are face to the 
challenge to continuous improve quality of this new learning contexts. This requires 
specific pedagogical models. The pedagogical Model of UAb is a transition from an 
industrial distance education approach to an approach focused on the development of 
competencies, resorting fully to the information and communication tools. This online 
model rests on four major principles: student-centered learning, flexibility, interaction 
and digital inclusion. We will describe the different pedagogical elements that structure 
the model and allow for its implementation. Under our experience and consider some 
relevant theoretical perspectives, we discuss the role of the online teacher. 
 
Resumo.  

 Os avanços nas tecnologias da informação e as mudanças na sociedade requerem novas 
respostas das instituições educacionais. Qs profundas e rápidas transformações da sociedade 
actual, têm determinado uma maior necessidade de aprendizagem ao longo da vida. As 
instituições de EaD, em particular, devem ter um papel relevante neste campo e estão face ao 
desafio de melhorar continuamente a qualidade desses novos contextos de aprendizagem. O 
Modelo Pedagógico da UAb decorre da transição de uma abordagem industrial do ensino a 
distância para uma abordagem focada no desenvolvimento de competências, baseada 
totalmente nas actuais tecnologias da informação e comunicação. Este modelo assenta em 
quatro grandes princípios: aprendizagem centrada no estudante, flexibilidade, interacção e 
inclusão digital. Descrevemos os diferentes elementos pedagógicos que estruturam o modelo e 
permitem a sua operacionalização. Com base na nossa experiência docente e em algumas 
perspectivas teóricas que consideramos relevantes, discutimos o papel do professor online. 

 

1. O Modelo Pedagógico da UAb 
A Universidade Aberta de Portugal, registou, nos últimos anos, mudanças significativas, 
inscritas no âmbito do seu plano estratégico de inovação. Tratando-se de uma 
Universidade de ensino a distância, nela se reflectiu em particular a necessidade de 
acompanhar as profundas transformações determinadas pela evolução tecnológica e 
pelos novos modelos de ensino a distância que começaram a emergir face a às novas 
possibilidades. Inicia as primeiras experiências de formação em contexto online, no 
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início do novo milénio (Pereira et al. 2003; 2007; Quintas-Mendes & Crato, 2004). Se 
os avanços tecnológicos e em particular a Internet, têm vindo a promover estas 
mudanças, oferecendo novas e privilegiadas possibilidades à educação a distância, 
tornava-se contudo necessário articular as novas possibilidades tecnológicas com a 
renovação dos modelos pedagógicos industriais tradicionalmente usados nestes 
contextos, para fazer frente aos novos desafios que se colocam à educação e à educação 
a distância em particular (Amante e Cabral, 2009). 

A UAb desenvolve assim o seu próprio modelo pedagógico virtual (Pereira et al. 
2007) alterando então profundamente o seu modelo de educação a distância e a 
metodologia de trabalho adoptada na globalidade dos cursos em oferta.  

Este novo modelo pedagógico, assenta em quatro grandes linhas de força: (i) a 
aprendizagem centrada no estudante; (ii) o primado da flexibilidade; (iii) o primado da 
interacção; (iv) o princípio da inclusão digital.  

A aprendizagem centrada no estudante, na medida em que este é encarado 
como“indivíduo activo, construtor do seu conhecimento, empenhando-se e 
comprometendo-se com o seu processo de aprendizagem e integrado numa comunidade 
de aprendizagem”(Pereira et al. 2007 p.11). 

No que respeita ao primado da flexibilidade, defende a possibilidade de o 
estudante poder aprender onde e quando quiser, sem condicionantes de espaço ou de 
tempo, tendo em consideração o perfil do estudante típico da Universidade Aberta: 
adulto, com responsabilidades profissionais, familiares e cívicas. Assim, o modelo 
constitui-se como essencialmente assíncrono permitindo a não-coincidência de espaço e 
não-coincidência de tempo entre os intervenientes envolvidos. 

         “A ênfase nas tecnologias assíncronas possibilita ao estudante gerir efectivamente 
os seus tempos de acesso online, de pesquisa individual, de estudo e aprofundamento 
dos temas e/ou de interacção com o professor e os outros estudantes. Por um lado, a 
possibilidade de o estudante se envolver em discussões e debates sem hora marcada, 
aumenta a flexibilidade de gestão temporal da aprendizagem”.(Op. Cit. p.12) 

O modelo privilegia, conforme enunciado, a assincronia, não só pela flexibilidade 
que propicia ao estudante, como também pela possibilidade de uma interacção onde 
todos têm as mesmas hipóteses de participar e de fazê-lo de forma mais reflectida. O 
discurso escrito, quer por ficar registado, por não resultar de uma interpelação imediata, 
quer ainda por o próprio processo de escrita implicar, cognitivamente, uma maior 
estruturação de ideias, comparativamente ao oral, proporciona, por norma, intervenções 
mais reflectidas e relevantes para o processo de aprendizagem (Amante, et al. 2008). 

 

O princípio da interacção, é também um vector estruturante deste modelo, 
salientando-se a importância desta variável habitualmente crítica nos processos 
tradicionais de aprendizagem a distância. 

“Se nas primeiras gerações de ensino a distância a interacção era fundamentalmente 
entendida como interacção estudante-conteúdo e interacção estudante-professor, no 
modelo aqui explicitado ela alarga-se de forma decisiva à interacção estudante-
estudante, através da criação de grupos de discussão no interior de cada turma 
virtual”. (Op. Cit. p.13) 
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       Destaca-se, por último, o princípio da inclusão digital “entendida como a 
facilitação do acesso aos adultos que pretendam frequentar um programa numa 
instituição superior e não tenham ainda adquirido desenvoltura na utilização das 
Tecnologias da Informação e Comunicação”. (Op. Cit. p.14) 

            Entende-se pois que se torna fundamental que a educação de adultos a distância 
contribua para o desenvolvimento de literacia digital, impulsionando-o a partir da 
motivação e necessidade do uso das novas ferramentas. Neste sentido e tendo em conta 
que o ensino online exige competências específicas por parte do estudante, todos os 
programas de formação certificados pela Universidade Aberta incluirão um módulo 
prévio, designado “módulo de ambientação”. 

          No que se refere à sua operacionalização, este modelo apresenta variantes 
distintas para o 1º e 2º ciclo, que abordaremos aqui sucintamente. 

 

1.1 Elementos pedagógicos estruturantes nos cursos de graduação 
As actividades de aprendizagem decorrem no espaço da turma virtual (plataforma 
MOODLE) de cada unidade curricular ao longo de cada semestre sendo realizadas 
online com recurso a diversos dispositivos de comunicação. Com base nestes 
dispositivos são organizados fóruns de dois tipos: fóruns moderados pelos estudantes e 
fóruns moderados pelo professor. Os fóruns moderados pelos estudantes constituem 
espaços de trabalho da turma. Neles deverá ter lugar a interacção entre pares a propósito 
da temática em estudo. Os fóruns moderados pelo professor, têm como objectivo o 
esclarecimento de dúvidas e a superação de dificuldades que não tenham sido 
ultrapassadas através da discussão entre os estudantes. Estes fóruns são abertos em 
momentos determinados pelo professor. A comunicação é essencialmente assíncrona e, 
por isso, baseada na escrita. 

Na concepção e organização prévia do percurso formativo de ensino e 
aprendizagem nas unidades curriculares de 1º ciclo destacam-se um conjunto de 
elementos chave que estruturam o processo de aprendizagem (Pereira et al. 2007): 

O Plano da Unidade Curricular (PUC), o Plano de Actividades Formativas (PAF) e 
o Cartão de Aprendizagem (CAP). 

O PUC, elaborado pelo professor e apresentado ao estudante no início das 
actividades, é um documento guia, norteador de todo o processo de aprendizagem. Tem 
como objectivo ajudar o estudante a conhecer tudo o que se espera dele e 
consequentemente a planear e organizar o seu trabalho, ao longo do percurso formativo. 

Por seu turno, o Plano de Actividades Formativas (PAF) visa fornecer aos 
estudantes uma base para trabalhar e adquirir objectivos e competências intermédias, no 
decurso do ciclo de aprendizagem. Estas actividades são disponibilizadas aos estudantes 
em momentos pré-determinados (definidos no PUC). Podem ter tipologia variada, 
consoante a natureza das competências a desenvolver e são acompanhadas de 
indicações para que o aluno proceda, posteriormente, à sua auto-avaliação, permitindo-
lhe monitorizar a sua aprendizagem.  

O Cartão de Aprendizagem do estudante (CAP) baseia-se na metáfora do “cartão de 
crédito” e tem como objectivo fundamental valorizar o percurso pessoal de 
aprendizagem do estudante. Consiste num dispositivo electrónico personalizado que 
regista os resultados de avaliação contínua do estudante ao longo do seu percurso de 
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aprendizagem na Unidade Curricular, reunindo ainda os comentários qualitativos do 
professor a essa avaliação.  

Ao Cartão de Aprendizagem, associa-se o conceito de e-fólio, como instrumento 
de avaliação contínua. Trata-se de um pequeno documento digital que obedece a 
instruções fornecidas pelo professor dependendo a sua natureza da área científica em 
estudo.   

Ainda que, no que respeita à avaliação, embora seja dada ao estudante a 
possibilidade de optar pela realização de um exame final presencial, a filosofia de base 
deste modelo pressupõe a realização de avaliação contínua. Esta consubstancia-se, regra 
geral, na realização da componente de avaliação electrónica (e-fólios) que se associa ao 
Cartão de Aprendizagem, a que se junta a realização de uma prova presencial (p-fólio).  

 

1.2 Elementos pedagógicos estruturantes nos cursos de pós-graduação 
Neste nível de formação, entende-se que o estudante apresenta já um nível de 
competências que lhe permitirá desenvolver um trabalho com características mais 
inovadoras e que exige uma maior autonomia do professor, mas simultaneamente uma 
maior cooperação entre os estudantes.  

Assim, a variante do modelo para este ciclo recai essencialmente num elemento 
estruturante, o Contrato de Aprendizagem (Pereira et al. 2007).  

Através deste instrumento, elaborado pelo professor, é feita a mediação entre as 
exigências da situação académica por um lado e os interesses e necessidades do 
estudante, por outro. Procura-se, através dele, estabelecer a estruturação necessária a um 
percurso de aprendizagem organizado no contexto do grupo/turma, sendo todavia 
ajustável às necessidades, interesses e ritmos do estudante, mediante a sua negociação 
prévia. 

No que respeita à avaliação, este ciclo de estudos implica a coexistência 
obrigatória de avaliação contínua e de avaliação somativa final, mas não implica 
avaliação presencial.  

 

1.3 Outros elementos do modelo 
Para além dos espaços online de trabalho lectivo de cada disciplina, em qualquer dos 
curso da UAbs, seja de graduação, ou de pós-graduação, a organização, planificação e 
acompanhamento é assegurada pela designada Coordenação de Curso, que dispõe de 
um espaço online próprio para interacção com os estudantes. Este elemento tem vindo a 
revelar-se central no decurso das actividades, designadamente ao nível dos cursos de 
graduação, conforme o atestam os resultados de alguns estudos já realizados (Cf. Cabral 
e Amante, 2010; 2011).  

 Um espaço de natureza administrativa “Secretaria online” permite a interacção 
directa dos estudantes para tratar de assuntos desta natureza. Por último, queremos ainda 
sublinhar a existência de um espaço online de natureza informal “O Café virtual”. Este 
espaço de encontro virtual, permite aos estudantes, mas também aos professores, 
interagirem informalmente, gerando comportamentos de proximidade – immediacy – 
(O’Sullivan et al., 2004). Como referem vários autores (Crato, 2008; Quintas-Mendes 
et. al 2010) a investigação em educação tem demonstrado que o uso de comportamentos 
de proximidade tem efeitos muito positivos ao nível da qualidade da relação entre os 
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estudantes e entre estes e os professores, quer no plano afectivo, quer no plano da 
motivação, quer ainda no plano académico. Na verdade, a partir da noção de Distância 
Transacional, de Moore (1993), preconiza-se que o problema da distância psicológica é 
mais determinante do que o problema da distância física (Shin, 2003) sendo 
fundamental que os contextos de aprendizagem online tenham em conta esta dimensão. 
 

2. O Papel do Professor 

Neste modelo, o professor é o responsável científico e pedagógico de cada unidade 
curricular sendo responsável directo por, pelo menos, uma das turmas do conjunto. As 
restantes turmas, nos cursos de graduação, em que há possibilidade de existirem várias, 
serão acompanhadas pelos designados tutores que poderão ser docentes em regime de 
colaboração com a universidade, supervisionados científica e pedagogicamente pelo 
professor responsável. 
  Mas, qual o papel do professor e o que dele se exige nestes novos contextos de 
aprendizagem? Parece consensual a ideia de que o professor assume um papel 
determinante no sucesso da educação online (Bishoff, 2000; Salmon, 2000). Com efeito, 
como salienta Morgado (2001) “a acção do professor num contexto de ausência física, 
como é o caso do ensino online, adquire especial relevância para a criação de um 
sentimento de comunidade” (op. cit. p. 131). 

Moore (2001) num dos seus editoriais no American Journal of Distance 
Education, sob o título “Surviving as a distance teacher” considera que ser professor 
online envolve 3 fases: Preparação, Apresentação e Participação. A simplicidade desta 
“tipologia” de Moore, é, no entanto, apenas aparente. Com efeito, transversalmente a 
estas 3 fases há toda uma preocupação central. Como referem Conrad e Donaldson 
(2011) o grande desafio do professor online, não é só tornar-se um melhor facilitador na 
aquisição de conhecimentos mas ajudar os estudantes a serem mais autónomos e 
colaborativos com os seus pares, do que são habitualmente nos contextos presenciais. 
Importa ainda estimular o desenvolvimento de capacidades metacognitivas, quer através 
do desenho de actividades de aprendizagem relevantes, quer disponibilizando recursos, 
quer organizando a colaboração e estimulando a interacção dentro da comunidade de 
aprendizagem, promovendo a reflexão conjunta. Na verdade, a ausência da presença 
física torna, ainda mais, importantes as interacções que se estabelecem e a sua natureza, 
exigindo que o professor desenvolva capacidades específicas de comunicação. 

O “Modelo de comunidade de aprendizagem” desenvolvido por Garrison, 
Anderson e Archer (2000) estabelece um “pano de fundo” ao modelo de Anderson 
(2004) que se focaliza na rede de interacções estabelecidas nos contextos de 
aprendizagem online. Nesse modelo, Garrison e colaboradores, consideram que a 
criação de efectivas comunidades de aprendizagem online, é determinada por três 
componentes principais: Presença cognitiva; Presença Social e Presença de Ensino. 
Assim, para que a aprendizagem profunda e significativa tenha lugar estas três 
componentes deverão coexistir de forma equilibrada. A presença cognitiva relaciona-
se com o desenvolvimento do pensamento crítico e à construção de significados pelos 
participantes da comunidade, face aos conteúdos abordados. A presença social 
relaciona-se com a criação de um ambiente em que os alunos se sintam emocional e 
socialmente confortáveis e à vontade para exprimirem as suas ideias. A ausência desta 
dimensão retira espaço à expressão de diferentes pontos de vista, de discordâncias, aos 
pedidos e ofertas de apoio, diminuindo o sentimento de proximidade (O’Sullivan et al., 
2004). O terceiro elemento diz respeito à presença de ensino, e tem a ver com a forma 
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como o professor gere e monitoriza as dinâmicas sociais e cognitivas no sentido de 
facilitar a criação da comunidade de aprendizagem e consequentemente o processo de 
construção do conhecimento (Garrison et al. 2004). 

Na nossa experiência docente, no âmbito da operacionalização do modelo 
pedagógico da UAb, temos adoptado, no essencial, esta perspectiva, considerando, 
designadamente os 3 papéis fundamentais atribuídos ao professor. De acordo com 
Anderson (2002), em primeiro lugar cabe-lhe o papel de planear e organizar as 
experiências de aprendizagem antes da criação da comunidade e no decorrer da 
actividade desta. Em segundo lugar deve conceber e implementar actividades que 
estimulem a interacção entre os estudantes, entre o professor e o estudante, entre 
estudantes individualmente, entre grupos de estudantes e entre estes e os conteúdos, ou 
seja cabe-lhe a função de facilitador do discurso. Em terceiro lugar o papel do 
professor vai mais além da moderação das experiências de aprendizagem, podendo 
assumir a forma de ensino directo. Em cada uma destas dimensões os autores fazem 
uma apresentação detalhada de aspectos e sugestões a considerar pelo professor no 
contexto virtual de aprendizagem. Aspectos como o equilíbrio entre actividades de 
estudo independente e trabalho colaborativo, as oportunidades de comunicação 
síncrona e assíncrona, a combinação e diversificação dos media utilizados, a avaliação 
das aprendizagens online, entre vários outros. 

 
3. A concluir 

Procurámos, apenas, realizar uma abordagem que permita enquadrar e reflectir sobre o 
que se espera do professor online e sobre como pode este desenvolver um papel 
relevante nos novos contextos de aprendizagem.  

Temos consciência que a grande vitalidade do pensamento pedagógico a que 
assistimos na actualidade, no que respeita aos contexto do ensino online, tem 
procurado aproveitar o enorme capital de saber construído, relativamente a outros 
contextos de ensino-aprendizagem, bem como integrar, de forma adequada e 
produtiva, as ferramentas e possibilidades que as novas tecnologias em rede 
proporcionam para o desenvolvimento e consecução da aprendizagem.  

Assistimos, nos últimos anos, ao crescimento exponencial destes contextos de 
aprendizagem online, bem como ao proliferar de investigações relacionadas com o 
estudo das funções e do comportamento do professor online (cf. Morgado, 2003a; 
2003b; 2005). Como assinala Morgado (2001), embora exista a ideia de que muitas das 
competências do professor online são comuns às atribuídas ao professor convencional 
(quer do ensino presencial, quer do ensino a distância tradicional), constata-se que a 
sua transposição para os contextos de aprendizagem online não é linear, exigindo a 
readaptação de algumas e o desenvolvimento específico de outras (Amante et al. 
2008). Isso é algo que vamos constatando quotidianamente numa prática docente que 
se revela como um processo em que dia a dia se realizam descobertas, se 
experimentam novas estratégias, se constroem aprendizagens e se estabelecem, apesar 
da distância, relações de grande proximidade.  

Apesar dos muitos estudos, a necessidade de alargar e aprofundar a pesquisa neste 
âmbito é fundamental, até porque, novas ferramentas, novas possibilidades, novos 
conceitos associados ao e-learning, não param de surgir. Com efeito, a tecnologia 
deslumbra-nos a cada dia, mas importa, para tornar as suas possibilidades 
educacionalmente mais efectivas e abrangentes, que avance também o saber 
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pedagógico. Neste sentido, a pesquisa aliada à prática pedagógica como dispositivos 
de formação docente, são uma via de produção de conhecimentos que importa 
incentivar (Santos, 2006). A emergência de professores pesquisadores em contexto 
online, poderá ser um excelente contributo para aprofundar e difundir o conhecimento 
numa área em que, como refere Santos (Op. Cit.) pode ser agregado o potencial 
comunicacional das TIC com os princípios metodológicos e os dispositivos da 
pesquisa-formação. 
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Resumo. Este artigo apresenta o trabalho da equipe de coordenação de um curso 
de pós-graduação à distância na reformulação da estruturação e do funcionamento 
do sistema de tutoria, tendo em vista a atuação integrada de tutores á distância e 
presenciais, em seus respectivos contextos de atuação: no ambiente virtual de 
aprendizagem e nos Polos de apoio presencial. O artigo pretende demonstrar 
através de relatos, da indicação dos instrumentos de avaliação utilizados e dos 
indicadores mais relevantes obtidos, a importância da atuação tutorial, à distância 
e/ou presencialmente, no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.  

 
 
 

1. Introdução 
O Programa de Formação Continuada à distância em Mídias na Educação foi criado em 
2005 a partir de uma ação conjunta entre a Secretaria de Educação à Distância 
(SEED/MEC) e as Universidades públicas participantes da Associação Universidade em 
Rede (UniRede). O público-alvo do Programa são os professores da Educação Básica 
das redes públicas de ensino. Os cursos constituem-se de módulos que abordam a 
convergência das mídias impressa, televisão e vídeo, rádio e áudio e informática, além 
da integração destas tecnologias.  

A Universidade Federal do Paraná, como associada à UniRede, aderiu ao 
Programa Mídias, atuando como produtora de módulos e como Instituição ofertante dos 
cursos no estado do Paraná, desde 2005, tendo ofertado até este ano de 2012 oito 
edições do Curso em nível de extensão universitária e uma turma de especialização, 
com aproximadamente 2.800 professores-cursistas beneficiados.  

Em 2010 o Programa Mídias na Educação passou a ser coordenado pelo sistema 
Universidade Aberta do Brasil (UAB), um programa que fomenta a oferta de cursos e 
programas de Educação Superior na modalidade da Educação à Distância (EaD) pelas 
Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES). Entre as finalidades da UAB, tem 
destaque a formação continuada dos professores que atuam na Educação Básica e a 
criação de polos de apoio presencial em municípios dos estados da Federação (Brasil, 
2006). Deste modo, são descentralizadas para os Polos as ações administrativas relativas 
aos cursos e as atividades pedagógicas presenciais. Acontecem nos Polos os momentos 



  

presenciais, a orientação e o acompanhamento dos estudos – a tutoria, as práticas 
laboratoriais nos cursos que as requerem e, as avaliações presenciais. 

Neste contexto, uma turma do Curso de Aperfeiçoamento em Mídias na 
Educação em 2010 e uma turma do Curso de Especialização em Mídias na Educação 
com início em março de 2012 foram ofertadas em seguimento às regras da UAB. No 
que diz respeito à organização do sistema de tutoria dos cursos, a UAB prevê a atuação 
de tutores na sede, ou seja, na UFPR e nos Polos de apoio presencial, em municípios do 
estado do Paraná. Sendo assim, o sistema de tutoria dos cursos do programa Mídias, em 
consonância com o que estabelece a UAB para o seu funcionamento, é formado por dois 
tutores para cada turma de 30 alunos, um tutor à distância e um tutor presencial. O tutor 
de cursos à distância do sistema UAB deve ser selecionado pelas IPES para 
desempenhar atribuições de comunicação, mediação, acompanhamento, participação 
nos processos avaliativos, tanto do ponto de vista operacional quanto de ensino-
aprendizagem. É facultado, porém, às IPES, ...“determinar, nos processos seletivos de 
tutores, as atividades a serem desenvolvidas para a execução dos Projetos Pedagógicos, 
de acordo com as especificidades das áreas e dos cursos.” (Brasil, 2006). Sendo assim, a 
coordenação do Programa Mídias na Educação da UFPR, a partir de 2010 se viu diante 
de um novo sistema de tutoria a ser estruturado, no qual atuariam tutores à distância e 
tutores presenciais.  

Como primeira providência, a coordenação do Curso tratou de estabelecer 
funções e atribuições de tutores à distância e presenciais, mediante Termos de 
Referência para tutoria. Foi utilizado o Termo de Referência para tutoria das edições 
anteriores, as quais não contavam com polos de apoio presencial, mantendo-se os 
requisitos exigidos aos seus tutores à distância e agregando-se itens específicos de 
responsabilidade dos tutores presenciais. Foram assim definidos papéis diferenciados, 
porém integrados destes dois atores. 

Selecionados os tutores, tratou-se de prover com capacitação em serviço os 
tutores iniciantes. Foi criado também, mesmo antes do início do Curso, um espaço de 
discussão e compartilhamento de ideias no ambiente virtual de aprendizagem, o 
“Espaço de coordenadores e tutores”. Ao término do primeiro módulo do Curso, foi 
encaminhado aos tutores formulários para elaboração de relatórios e aos alunos, um 
instrumento de pesquisa que procurou levantar indicadores sobre o funcionamento do 
curso como um todo.  

O relato das situações vivenciadas, a indicação de instrumentos tais como os 
Termos Referência e os formulários para elaboração de relatórios, a pesquisa avaliativa 
aplicada aos alunos, os primeiros indicadores de avaliação e os correspondentes ajustes, 
são objetos deste artigo e passam a ser apresentados a seguir. 

2. Termos de referência da tutoria à distância e presencial 
Em 2006, quando foram ofertadas as primeiras turmas do Curso Mídias Integradas na 
Educação, sob a coordenação nacional da SEED/MEC, foi elaborado pela equipe de 
coordenação geral, em trabalho cooperativo com as IPES participantes do programa 
Mídias, um Termo de Referência. Este Termo de Referência determinava o perfil 



  

necessário ao tutor para o desempenho de suas funções, além de enumerar as suas 
atribuições.  

De acordo com Maggio (2001) o tutor é o mediador didático-pedagógico, ou 
seja, aquele que guia, orienta, propõe atividades para a reflexão, sugere alternativas, 
apoia, motiva, oferece explicações, enfim, nisso consiste seu ensino. Sendo assim, com 
base em Maggio e ainda, levando em conta o recomendado nos Referenciais de 
Qualidade para a Educação Superior a Distância (Brasil, 2007), a coordenação do Curso 
de Especialização em Mídias Integradas na Educação aperfeiçoou e fez valer o Termo 
de Referência da tutoria à distância, que determinava: participação ativa dos tutores no 
desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem; acompanhamento e 
avaliação do projeto pedagógico, auxílio e suporte ao aluno através de fóruns de 
discussão no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e por telefone, e ainda em 
videoconferências, entre outros; responsabilidade de promover espaços de construção 
coletiva de conhecimento; seleção de material de apoio e de sustentação teórica aos 
conteúdos; participação nos processos avaliativos, junto com os docentes.  

Ao adotar o modelo de tutoria composto por tutores à distância e tutores 
presenciais, a equipe de coordenação do Curso de Especialização em Mídias na 
Educação procurou definir quais atribuições seriam as do tutor à distância e quais as do 
tutor presencial. Foram criados, assim, dois Termos de Referência, com atribuições 
específicas, mas ao mesmo tempo convergentes, para cada área de atuação tutorial. 
Buscou-se determinar atribuições distintas para tutores à distância e presenciais, 
recomendando-se, porém, a colaboração entre os dois profissionais, de forma que a 
atuação de ambos pudesse vir a contribuir ao funcionamento adequado do sistema, com 
vistas ao bom aproveitamento do Curso pelo aluno. O que serviu de base para o 
estabelecimento das atribuições de tutor à distância e presencial foi, novamente, o 
documento “Referenciais de Qualidade para Educação Superior à distância”. Conforme 
este documento, tutores à distância encarregam-se do funcionamento das ferramentas de 
interatividade do AVA, esclarecem dúvidas em meio virtual (AVA, vídeo e web-
conferências etc.), promovem a discussão e a construção de conhecimentos, 
acompanham e registram o desenvolvimento individual dos alunos, analisam e avaliam 
as atividades postadas no AVA e as provas presenciais, junto com os professores do 
Curso. Tutores presenciais auxiliam os alunos na realização das atividades, fomentam o 
hábito da pesquisa, esclarecem dúvidas sobre os conteúdos e sobre as tecnologias 
disponíveis. Todas estas atribuições, porém, são desenvolvidas de forma presencial, no 
Polo. Em síntese: os tutores à distância trabalham na Universidade com a equipe de 
coordenação e professores e, interagem com os alunos à distância; os tutores presenciais 
interagem com os alunos de forma presencial no Polo e com os coordenadores e 
professores, por intermédio do AVA.  

Em relação à formação e capacitação dos tutores, os “Referenciais de Qualidade 
para Educação Superior à distância” destacam: 

 
Em qualquer situação, ressalta-se que o domínio do conteúdo é 
imprescindível, tanto para o tutor presencial quanto para o tutor à distância e 
permanece como condição essencial para o exercício das funções. Esta 
condição fundamental deve estar aliada à necessidade de dinamismo, visão 
crítica e global, capacidade para estimular a busca de conhecimento e 
habilidade com as novas tecnologias de comunicação e informação. Em 
função disto, é indispensável que as instituições desenvolvam planos de 



  

capacitação de seu corpo de tutores. Um programa de capacitação de tutores 
deve, no mínimo, prever três dimensões: 
· capacitação no domínio específico do conteúdo; 
· capacitação em mídias de comunicação; e 
· capacitação em fundamentos da EaD e no modelo de tutoria. (Brasil, 2007). 
 

Tendo em vista tal recomendação, além de verificar o perfil adequado dos 
candidatos a tutores, mediante análise de currículos e entrevistas, a coordenação de 
curso oferece aos selecionados as capacitações acima determinadas. É oferecido aos 
tutores um Curso de capacitação em tutoria com carga horária de 90 horas, além da 
capacitação em serviço, realizada mediante reuniões técnicas periódicas e em espaço de 
interação no AVA, onde os tutores permanecem em constante contato e troca de 
experiências com professores das áreas de EaD e das mídias.  

3. Relatórios de tutoria à distância e presencial 
Devido ao crescimento do número de IPES que aderiram ao Programa Mídias 

desde sua criação, em 2005, foram estabelecidos em documentos legais alguns critérios 
e procedimentos, bem como normas de fiscalização e avaliação. Assim, a Resolução nº. 
064/CD/FNDE designou na época a SEED/MEC para coordenar o acompanhamento 
dos projetos (Brasil, 2007) e, mais recentemente, a partir de 2009, sob a coordenação do 
sistema UAB, há obrigatoriedade no preenchimento de formulários on-line e do 
“Relatório de cumprimento do objeto”, ao final de cada curso. Os sistemas 
informatizados funcionam como “espelhos” do Curso, por se constituírem em 
repositórios de dados tais como o projeto do Curso com ata de aprovação em conselho 
universitário, o material didático produzido, a forma de ingresso dos alunos, o número 
de alunos matriculados, as novas entradas, o número de desistentes e evadidos. Assim, é 
através do “Relatório de cumprimento do objeto” que são aferidos o atendimento dos 
objetivos educacionais e a utilização dos recursos para o alcance destas metas. 

Em atendimento às obrigações legais e para que fossem depositadas as 
informações nos sistemas informatizados de acompanhamento, a coordenação de curso 
passou a solicitar à coordenação pedagógica e à coordenação de tutoria relatórios 
mensais com indicadores quantitativos e qualitativos de cada oferta. Para colher as 
informações, foi solicitado aos tutores à distância e presenciais o encaminhamento de 
um relatório mensal de tutoria. O relatório de tutoria, do tipo progressivo, é 
encaminhado ao término de cada mês de curso, coincidentemente ao término de cada 
bloco de disciplinas. Nos seus relatórios, os tutores devem apresentar e descrever todas 
as informações vivenciadas e observadas nas suas turmas, seja por intermédio do AVA, 
no caso dos tutores à distância ou ouvidas e observadas pessoalmente pelos tutores 
presenciais. E ainda, fazer o relato completo da execução do plano de ação tutorial, 
mediante o preenchimento de uma tabela com dados quantitativos para serem tratados 
estatisticamente, tais como número de alunos ativos, atividades entregues no prazo e 
fora do prazo etc e um quadro, com informações qualitativas e textuais, tais como 
dificuldades, pontos críticos e soluções, pontos de sucesso.  

Em paralelo, foi aplicado um questionário aos alunos, para ser respondido on-
line. Procurou-se caracterizar e encaminhar este instrumento de maneira que pudesse 
trazer um feedback dos alunos em relação a alguns aspectos próprios de início de curso, 
vivenciados por eles no Módulo Introdutório.  



  

Segundo os Referenciais de Qualidade para Educação Superior à distância,  

 
“é importante que o projeto pedagógico do curso preveja, quando necessário, 
um módulo introdutório que leve ao domínio de conhecimentos e habilidades 
básicos, referentes à tecnologia utilizada e/ou ao conteúdo programático do 
curso, prevendo atividades de acolhimento do estudante, assegurando a todos 
um ponto de partida comum.” (Brasil, 2007).  

 

Para isso, há no Curso um módulo introdutório contendo uma disciplina criada 
especialmente para introduzir o Curso, a disciplina “A EaD na formação de 
professores”. A disciplina é composta de três Unidades de estudo abordando as questões 
centrais da proposta: a modalidade da EaD, a formação continuada de professores e a 
pedagogia de projetos. As atividades da disciplina, por sua vez, procuram conduzir ao 
desenvolvimento das habilidades necessárias ao aluno da EaD, à construção dos 
produtos de aprendizagem e sua correta formatação e à utilização adequada das 
ferramentas de interatividade do AVA. Ao final desta disciplina introdutória, cujo 
término coincide com o final do primeiro mês de Curso, os alunos foram solicitados a 
responder um Questionário, como primeiro feedback sobre o Curso. 

Uma verificação parcial dos resultados do Questionário levantou indicadores 
apontados por 94 alunos. Estes indicadores foram levados à discussão no 1º. Encontro 
de Tutores à distância e presenciais, realizado em abril de 2012. Naquela oportunidade, 
mesmo com resultados parciais, já foi possível constatar uma correspondência entre as 
informações registradas nos Relatórios de Tutoria e, as demandas dos alunos nos 
Questionários respondidos por eles. Os principais indicadores obtidos e, mais 
frequentes, tanto nos feedback de tutores como de alunos foram: 

- a quantidade de atividades da disciplina e a dificuldade de administrar o tempo para 
realizá-las; 

- o desejo dos alunos em interagir com mais frequência no AVA com seus colegas, com 
os professores responsáveis pelas disciplinas e com os dois tutores, à distância e 
presencial; 

- a necessidade do suporte ao estudo através de material impresso; 

- a necessidade de orientações complementares ao material didático, seja através de web 
ou videoconferências ou até mesmo através de aulas presenciais; 

- a dificuldade em “navegar” ou transitar pelos links e arquivos disponibilizados no box 
da disciplina, no AVA. 

O cruzamento dos indicadores acima relacionados levou a equipe de 
coordenação a refletir e repensar sobre algumas estratégias para serem aplicadas já nas 
próximas disciplinas, no segundo mês de Curso. Tais estratégias puderam ser 
apresentadas e discutidas pela equipe de coordenação e tutoria, no 1º. Encontro de 
tutores, e assim, validadas as propostas. Ficou claro que a resolução das dificuldades e o 
atendimento às demandas apontadas passam e dependem da potencialização e do 
aprimoramento da atuação do tutor presencial, no Polo de apoio. É este o trabalho que a 
equipe pretende desenvolver, na continuidade ao Curso, para as próximas disciplinas.  



  

4. Validação dos instrumentos e definição de estratégias para desenvolvimento do 
plano de ação tutorial 

Segundo Alonso (2005, p. 191) “ao trabalharmos com propostas educacionais, é 
possível afirmar que uma de suas principais características é ser uma ação que 
pressupõe processos de acompanhamento e avaliação, além de ser uma ação intencional 
e sistematizada”. Portanto, no âmbito da gestão acadêmico-administrativa em particular, 
o acompanhamento e avaliação do aluno pelo tutor é fundamental, ao lado das ações de 
acompanhamento do sistema como um todo. Quanto à gestão pedagógica, entende-se a 
necessidade de planejar e avaliar visando efetivas melhorias de qualidade nas condições 
de oferta dos cursos e no processo pedagógico. Compactua-se com Neder (2000, p. 8), 
quando afirma que as proposições de avaliações em cada uma das dimensões que 
constituem o sistema de avaliação e que contribuem para a eficiência dos cursos 
ofertados são as avaliações da aprendizagem, do material didático, do sistema de 
Tutoria ou Orientação Acadêmica e da modalidade de EaD. A avaliação desses itens, 
combinada com análise do fluxo dos estudantes, tempo de integralização do curso, 
interação, evasão, atitudes e outros, vai determinar em que medida as metas 
educacionais estão sendo alcançadas e as mudanças que podem ser realizadas no 
percurso. 

A partir destes pressupostos, houve a preocupação da coordenação de curso em 
avaliar a contribuição de cada estratégia definida a partir do cruzamento dos indicadores 
obtidos no percurso e combiná-las de forma a colaborar para a melhoria do processo. E, 
a partir desta avaliação, aprimorar a gestão do sistema de EaD e do subsistema de 
tutoria. Por outro lado, a elaboração dos Relatórios de tutoria possibilitou a 
autorregulação da atuação tutorial, em relação ao cronograma das disciplinas, a 
interatividade do tutor com os alunos no AVA em tempo hábil à elaboração das 
atividades, as estratégias para conseguir maior envolvimento dos alunos, as ações para 
melhor dinamização das atividades e para recuperação de alunos evadidos ou em atraso 
com as atividades. Assim, ao contrário de se constituir em controle, os relatórios de 
tutoria conquistam comprometimento, dedicação e cumplicidade. 

Para o coordenador de tutoria, a análise dos relatórios propiciou a percepção das 
dificuldades e os pontos positivos do trabalho dos tutores, para que pudesse intervir 
pontualmente e, ao mesmo tempo, compartilhar as ações advindas dos bons 
desempenhos. O coordenador geral, responsável pelo gerenciamento e supervisão dos 
sistemas acadêmico, tecnológico, administrativo e de tutoria, obteve também, desta 
maneira, os registros necessários para a convalidação de todo o processo de formação. 
Este processo de gestão, muito mais do que o cumprimento de uma exigência para fins 
de liberação das bolsas de tutores, se constitui em desencadeador de estratégias na busca 
pela qualidade do curso. Há que se investigarem os fatores de evasão, desde o processo 
de divulgação e inscrição no Curso, passando pelo nível de escolaridade dos alunos, o 
seu acesso e fluência tecnológica, o seu conhecimento da metodologia da EaD, as 
funcionalidades do AVA, a qualidade do material didático, as dificuldades na resolução 
das atividades, o funcionamento do sistema de tutoria do Curso, entre outros elementos 
constituintes do processo.   

A elaboração de relatórios, ao lado de outras estratégias de acompanhamento e 
avaliação, se constitui de fundamental importância para o funcionamento do sistema de 
tutoria. No novo modelo de tutoria utilizado no Curso, desta vez inserido no sistema 



  

UAB, foi necessário a elaboração de dois documentos: o relatório do tutor à distância e 
o relatório do tutor presencial. Aos tutores à distância foi encaminhado o modelo de 
relatório de tutoria à distância, já consolidado na especialização em Mídias de 
2010/2011. Para o relatório de tutoria presencial foi elaborado um modelo novo, com a 
finalidade de coletar dados sobre a atuação dos tutores e sobre a presença dos alunos no 
Polo. O formulário é preenchido com os dias de plantão de tutoria, número de alunos 
atendidos, motivos da ida do aluno ao Polo, ocorrências, dificuldades de tutor e de 
alunos, soluções encontradas, observações. 

O coordenador de tutoria compara os dois relatórios, por turma/Polo, verifica 
congruências e divergências, identifica indicadores de avaliação para serem trabalhados 
com a equipe de tutores. Nas reuniões presenciais e no espaço de discussão no AVA, a 
coordenação, os tutores e os professores do Curso definem estratégias para correção do 
percurso, a cada disciplina nova. E com a possibilidade de incluir também os 
indicadores encaminhados pelos alunos nesta análise, as propostas de reformulação nos 
planos de atuação tutorial adquirem assim uma base sólida e muito mais perto de 
alcançar o objetivo do processo de ensino-aprendizagem à distância, o qual tem como 
foco, o aluno e a construção de seu conhecimento.  

5. Considerações finais 
O acompanhamento, controle e avaliação dos planos tutoriais realizados na primeira 
edição do Curso de Especialização em Mídias na Educação da UFPR definiram 
proposições de nivelamento, estratégias de recuperação, retomada de encaminhamentos 
de atividades, dilatação de prazos, reorganização do cronograma, e outras intervenções. 

Uma das principais características da EaD é a flexibilidade e isto confere ao 
tutor a liberdade para expressar o seu “tom” particular ou o seu “toque” pessoal na 
mediação entre o conteúdo e a aprendizagem. Mas, monitorar essa flexibilidade, 
mantém a unidade dos conceitos e dos princípios pedagógicos, a coesão e a coerência, 
principalmente em cursos com muitas turmas. É preciso direcionamento, 
acompanhamento estreito, suporte técnico e pedagógico sempre que solicitado ou, 
sempre que percebida qualquer fragilidade.  

A disciplina, a autonomia, a proatividade que espera do aluno, são habilidades e 
atitudes a serem desenvolvidas e aprimoradas pelo tutor. O tutor precisa ter domínio do 
conteúdo para poder contribuir efetivamente com a aprendizagem do aluno. Para isso, o 
tutor precisa estudar e pesquisar mais do que o aluno. O tutor precisa estar preparado 
para dar as respostas que o aluno precisa, em tempo hábil à elaboração das atividades. 

Reflexões como as elencadas acima, advindas do acompanhamento, controle e 
avaliação do subsistema de tutoria, determinaram as reformulações nos planos tutoriais 
ainda na primeira turma do Curso e recentemente, a partir de março de 2012, na nova 
oferta. Fica a convicção de que as informações registradas nos relatórios de tutoria, nos 
relatórios de coordenação de tutoria e de Curso, nos relatórios finais das atividades 
realizadas, nos instrumentos de avaliação aplicados aos alunos, sejam estes 
informatizados ou elaborados sob a forma textual, exigidos ou não pelos órgãos de 
fomento e institucionais, são ferramentas indispensáveis na busca da qualidade em 
cursos à distância. 



  

Mais recentemente, nesta oferta de Curso 2012/2013, surge dentro do sistema de 
tutoria mais um “ator”, com funções e atribuições específicas – o tutor presencial. Para 
tanto, fundamentada na avaliação de percurso, a equipe de coordenação e a equipe de 
tutores atualmente trabalham no aprimoramento do plano de ação da tutoria, 
potencializando a atuação do tutor presencial em seus plantões de atendimento 
presencial e assim tratando de aproveitar plenamente as instalações e o contexto dos 
Polos de apoio, locais propícios de interação presencial.  
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