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APRESENTAÇÃO

A Educação a Distância no Brasil e no mundo cresce significa-
tivamente a cada ano e, a partir desse crescimento, faz-se necessária a 
busca por estudos e pesquisas para aprimorar cada vez mais essa mo-
dalidade de ensino. Tais estudos estão associadas ao uso de diferentes 
ambientes que apoiam os processos educacionais. Nesse cenário, o 
compartilhamento de informações e de conteúdos disponíveis em um 
ambiente virtual  propicia a comunicação e a interação entre os sujeitos 
com o objetivo de construir novos conhecimentos. 

Contribuindo para um cenário de estudos e pesquisas, este li-
vro apresenta uma coletânea de artigos que convida o leitor a refletir 
sobre: as gerações virtualizadas do ensino superior; a influência das 
condições institucionais no desenvolvimento de competências ele-
trônicas dos professores; a aprendizagem colaborativa mediada pelas 
tecnologias; o uso do Classroom na área médica contribuindo para a 
construção da aprendizagem mediada pelas tecnologias; a avaliação do 
ensino superior e a sua relação com a política de expansão e a avaliação 
da qualidade em EaD; cartografia da produção de subjetividade em 
ambiente virtual de aprendizagem: os afetos como dispositivos inter-
pretativos; a trajetória da educação a distância em Portugal; educação 
a distância no Brasil: Um presente e um futuro, tomara  híbrido; me-
todologia dos desafios: problematização e sentido em ambientes virtu-
ais de aprendizagem; movimentos da oralidade nos ambientes virtuais 
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de aprendizagem; o uso de tecnologias da informação e comunicação 
no ensino universitário a distância  e TPACK Artes Visuais como base 
para percurso de empoderamento tecnológico na prática pedagógica 
em  Artes Visuais. Tais reflexões contribuem para que a educação a dis-
tância seja, cada vez mais, uma modalidade de ensino que se preocupa 
com a aprendizagem, com a construção de novos conhecimentos valo-
rizando a educação como um todo, independente da modalidade e dos 
recursos. Com esse conjunto de estudos representados pelos artigos, 
espera-se ampliar as discussões em torno da educação a distância, pos-
sibilitando que seus recursos sejam cada vez mais utilizados e que o en-
sino de forma geral, seja mais híbrido, mesclando presencial e virtual.

Boa leitura!

Querte Teresinha Conzi Mehlecke
Organizadora



A GERAÇÃO VIRTUALIZADA E OS DESAFIOS DO 
ENSINO SUPERIOR: ENSAIO SOBRE O ENSINO A 
DISTÂNCIA EM TEMPOS DE INFORMAÇÕES INS-
TANTÂNEAS

Kate Fabiani Rigo

1
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A geração virtualizada e os desafios do ensino superior: 
ensaio sobre o ensino a distância em tempos de informações instantâneas

INTRODUÇÃO

O Ensino à Distância teve sua regulamentação a partir da pela 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9394, de 20 de 
dezembro de 1996), passados vinte anos, esta modalidade permanece 
no crescente, em relação ao seu número de matrículas, sendo os cursos 
de Licenciatura, os mais procurados. De acordo com os dados obtidos 
no Censo do Ensino Superior de 2014: 

O número de alunos na modalidade a distância continua crescendo, atingin-
do 1,34 milhão em 2014, o que já representa uma participação de 17,1% do 
total de matrículas da educação superior.
As matrículas dos cursos a distância são predominantes da rede privada e dos 
cursos de licenciatura (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2014).

O EaD tem o objetivo de ampliar a oferta de ensino e de atender 
as demandas de quem não tem tempo de frequentar uma graduação 
ou pós-graduação presencial, além de facilitar o acesso de quem mora 
distante dos centros acadêmicos. De acordo com Vianna:

A EaD vem democratizando o ensino e proporcionando formação de quali-
dade e de acordo com a disponibilidade de cada aluno. Estes fatos têm contri-
buído para o aumento da demanda por esta modalidade de ensino. Desde o 
início do século XX as metodologias para esta modalidade de ensino vêm se 
aperfeiçoando (Viana et al., 2015).

A modalidade beneficia a expansão do conhecimento e auxilia 
na formação dos novos profissionais, que atualmente, buscam a infor-
mação e a agilidade nos processos formativos de base acadêmica. É a 
forma de ensino que mais atrai a nova geração de nativos digitais, e a 
forma que mais assusta os docentes das gerações anteriores, pois ela 
exige mudanças, que nem sempre são bem quistas pelos mesmos.

1 PERFIL DA GERAÇÃO DO SÉCULO XXI

As gerações foram sendo formadas a partir de seus contextos so-
ciais, históricos e educacionais. Cada uma delas tem aspectos próprios 
no que se refere a dinâmica de agir, de pensar e de aprender. Grande 
parte dos pensadores e dos teóricos da educação moderna são frutos 



10  | 

Kate Fabiani Rigo

das gerações baby boomers, X e Y, já os receptores desta educação fazem 
parte da Geração Virtualizada, os chamados nativos digitais. O choque 
e o confronto de ideias são uma constante, no âmbito da formação uni-
versitária, que ainda está processando e conhecendo a forma de pensar 
e de agir desta geração virtualizada que busca na formação superior 
mais do que a informação, mas a inovação.

O Quadro a seguir foi elaborado por Silmara Marques (2013) e 
serve para ilustrar o contexto e a forma de agir das gerações que se ocu-
pam da construção, aplicação e da recepção dos modelos educativos 
contemporâneos.

Veteranos
(1922-1943)
Adaptáveis/ 

Conformistas

Baby Boomers (1943-
1960) Idealistas

Geração X 
(1960-1980)

 Reativos

Geração Y 
(1980-1995)

Cívicos

Geração Virtualizada 
(1995 em diante)

Adaptáveis

*Grande Depressão
*2ª Guerra 
Mundial
*Extremos sociais: 
Pobreza à riqueza
*Pais rigorosos

*Pós-guerra *Primeiro 
*homem na Lua
*Direitos das mulheres
*Ativismo político (paz 
e amor)
*Pais liberais

*Filhos de pais divor-
ciados
*Pais ausentes e “estres-
sados”
*Consolidação do 
capitalismo: grandes 
demissões
*TV = babá *Informati-
zação (informação): mais 
velhos deixam de ser 
portadores do conhe-
cimento

*“Echo Boomers” 
*Mídia: ódio, medo e 
ganância
*11/setembro, assassina-
tos, assaltos, terrorismo, 
violação de ética.
*Mundo instável/futuro 
incerto 
*Crescimento das teleco-
municações
*Pais profundamente 
envolvidos:
*filhos mimados

*Geração Zapping (Z)
*Nativos digitais
*Videogames
Mundo virtual paralelo 
*Pais mais jovens *Geração 
Líquida *Ambos os pais 
trabalham: mais riqueza, 
menos tempo

*Guardiões da tra-
dição e sabedoria 
*Respeito às regras 
e formalidade
*A prosperidade 
provém da boa 
relação e fidelidade 
com a empresa 
*Resistência a 
mudanças 

*Crescimento populacional 
*Continuam o legado dos 
Veteranos (“prediletos” nas 
empresas)
*Fidelidade à empresa 
*Obsessão por trabalho: 
workaholics – meio para 
prosperidade e riqueza
*Carreira sólida: legado 
pessoal
*Preocupada com dever, 
segurança, ficava-se muito 
tempo numa empresa. 
*Valorizam educação 
*Tratavam os mais velhos 
como figura de autoridade: 
ensinados pelos pais.

*Desilusão com os 
valores vigentes: busca 
de equilíbrio entre vida 
pessoa e trabalho *Des-
crédito com as institui-
ções: desconfiança da 
hierarquia e importância 
de status 
*Ambiente de trabalho 
mais informal e acolhe-
dor: clima de comuni-
dade *Famílias sólidas: 
“trabalhar para viver” e 
não “viver para trabalhar” 
*Questiona autoridade 
*Mudanças nos layouts 
das empresas

*Grande valor à educação
*Tudo é possível
*Chefe = pai
*Só faz o que gosta e sur-
preende *Multitarefas
 *Ansiosos
* Sempre conectados 
*Engajados 
Voltados para a natureza
* Consumista

*Desenvolvimento precoce
*perda de valores preco-
cemente
*Descrença na educação e 
carreira formais
*”geração silenciosa”: fones 
de ouvido 
*Pensamento não-linear
*Distração constante – bai-
xo engajamento político
* “e-mail é antiguidade”
*Pobres em relações inter-
pessoais e familiares
*Mentalidade de curto 
prazo
*Laços momentâneos e 
descartáveis 
*Reação à massificação 

Para amenizar o choque entre geração, o EaD surge como uma 
possibilidade de aproximação de saberes e de acolhimento das necessi-
dades da sociedade contemporânea. É um modelo que exige a autono-
mia do discente e a reinvenção do docente, pois 
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[...] o ambiente inovador da EaD torna-se um agente de mudanças e trans-
formações das práticas pedagógicas, onde o aluno é instrumentalizado para 
investir em sua formação, apropriando-se de conhecimentos, numa relação 
mais dialógica com os professores e alunos, formando uma rede colaborativa, 
em que os aspectos da interatividade são reforçados e a autonomia é valo-
rizada consideravelmente. A EaD visa ampliar os espaços de construção de 
aprendizagem, viabilizar a expansão de oportunidades de estudos, oportu-
nizar uma maior aproximação e interatividade com a tecnologia e oferecer 
meios de formação continua e permanente (Viana et al., 2015).

O EaD auxilia no processo de adequação de valores que estão 
entre uma geração e outra, além de facilitar a comunicação e a expansão 
dos mesmos para além do espaço físico da academia. De acordo com 
Gomes e Caniato (2016), a nova geração busca processar os ideais her-
dados, transformando-os de forma a negar ou reafirmar a mensagem 
transmitida pelas gerações anteriores. 

A internet revolucionou a interação e a comunicação entre os 
sujeitos e relativizou o tempo e as fronteiras. O impacto desta transfor-
mação atingiu a educação e sua forma de apresentar seus currículos e 
de interagir com seus educandos. 

Na internet, deixamos de ser uns e outros para criar espectros e 
avatares que são máscaras idealizadas pelo tecido social, ou seja, ela pos-
sibilita a simulação da vida. Para interagir no ciberespaço, os adolescentes 
precisam criar uma identidade “adequada” à comunidade virtual da qual 
pretendem fazer parte. Dessa forma, os adolescentes “recriam-se” em 
formato digital, incorporando características performáticas que transpa-
reçam uma identidade socialmente desejada (Gomes; Caniato, 2016).

Os processos de mudança e de transformação acabam impactan-
do diretamente na geração está como referência, de acordo com Veloso:

Os mais velhos sentem-se incomodados e, em certa medida, ameaçados pelos 
mais novos que, por sua vez, precisam se mostrar suficientemente autênticos 
para negar os valores das gerações anteriores. Na esfera familiar, as divergên-
cias são tratadas no ambiente doméstico, exceto em casos que extrapolam 
os limites da convivência privada. Porém, em ambientes coletivos e formais, 
como a empresa, por exemplo, os conflitos tomam outras dimensões, uma 
vez que pessoas socializadas de maneiras diferentes convivem no mesmo es-
paço. É nesse tipo de situação que divergências tornam-se explícitas e, entre 
elas, estão as provocadas pela diversidade promovida pela variação das opi-
niões, dos comportamentos, das maneiras de enxergar e executar o trabalho 
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e da visão de mundo das diferentes gerações: Baby Boomers, Geração X e 
Geração Y. Diante da convivência atual entre essas três gerações no contexto 
empresarial, gestores dos mais diversos tipos de empresas manifestam preo-
cupação com a entrada da Geração Y no mercado de trabalho e sua ascensão 
recente a cargos gerenciais (Veloso, 2012).

A conectividade faz parte do viver e é o meio de comunicação 
do/da adolescente virtualizado (a) 1. Este indivíduo considera sua par-
ticipação no mundo online mais efetiva e interessante do que sua in-
teração com seus pares face a face (Rigo, 2016, p. 28). Dessa forma, o 
EaD é um modelo pedagógico que atrai este novo sujeito universitário 
e o novo profissional do século XXI, que estão mais interessados em 
construir o próprio conhecimento e de criar novas formas de interação 
a partir da comunicação virtual.

2 PERFIL DO EDUCADOR

A dinamicidade da sociedade virtualizada confronta os moldes 
vividos pela geração de docentes que pertence a geração baby bommers 
e X. Os profissionais, que antes estavam acostumados a serem ouvi-
dos, agora se deparam com questionamentos e com o enfrentamento 
de uma geração que não aceita as regras como uma verdade absoluta. A 
formação da docência ainda precisa ser revisada e orientada de acordo 
com os novos parâmetros de interação e de ampliação do conhecimen-
to acadêmico e profissional. O EaD rompe com a estagnação didática e 
com as fronteiras da sala de aula:

A distância na EaD deve ser compreendida basicamente como separação es-
pacial (geográfica/local) entre participantes do processo educacional, sejam 
estes alunos ou professores. Em aulas por videoconferência, é comum que os 
alunos estejam juntos, mas em lugares diferentes do professor. Por outro lado, 
quando o estudo ocorre pela internet é comum alunos e professores estarem 
em locais diferentes, acessarem o curso e os materiais e recursos didáticos em 
momentos diferentes. Estes dois exemplos ilustram que há diferentes possi-
bilidades de distanciamento entre alunos e professores(Viana et al., 2015).

1  Entende-se por adolescente virtualizado, o indivíduo que está totalmente inserido na 
dinâmica do mundo virtual. É um adolescente que se comunica, se relaciona e expressa 
suas angústias, vitórias e opiniões no espaço cibernético (Rigo, 2016).
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O Ensino Superior precisa estar preparado para a geração vir-
tualizada e esta modificação se dará com a presença de docentes mais 
abertos a projetos colaborativos, conhecedores de ferramentas virtuais 
e intelectuais dispostos a criar novos materiais didáticos que atraiam e 
qualifiquem o discente para as demandas da sociedade contemporâ-
nea. Para Emerenciano, Sousa e Freitas (2005):

o professor se projeta quando colabora com o estudante para acordar a crí-
tica e a criatividade, quando são colocadas no plano de julgamento e apro-
veitamento do já vivenciado. O educador assume seu papel, quando o foco 
principal são os valores que induzem à autonomia. Desta visão, os dois papéis 
se concretizam no processo de tutoria. Em outras palavras, tratando-se de 
construção do saber, a tutoria é marcada pelo trabalho de estruturar os com-
ponentes de estudo, orientar, estimular e provocar o participante a construir 
o seu próprio saber, partindo do princípio de que não há resposta feita, a cada 
um compete “criar” um pronunciamento marcadamente pessoal.

O ideal seria que os programas de qualificação e de formação 
continuada fossem oferecidos pelas próprias instituições, uma vez que, 
a realidade dos docentes do Brasil é de precariedade tanto em sua for-
mação básica quanto em sua qualidade de vida, já que muitos atuam 
em mais de uma instituição de ensino.

É necessário que os professores sejam devidamente preparados 
em termos pedagógicos e tecnológicos para a EaD, compreendendo 
suas possibilidades, características e potencialidades. Caso contrário, 
há o risco de “transposição” de aulas presenciais para ambientes onli-
ne (Maia; Mattar, 2007), provocando, entre outras coisas, o sub apro-
veitamento dos recursos disponíveis. Afinal, a tecnologia por si só não 
pode garantir qualidade ao ensino. A qualidade da educação depende 
de uma ampla variedade de fatores (Viana et al., 2015).

A renovação das ações didáticas está diretamente ligada ao po-
tencial de inovação do docente, também com sua base de formação e 
de sua habilidade em adaptar suas aulas conforme as necessidades do 
grupo que está atendendo. Cardoso (2005) discorre sobre as caracte-
rísticas de um bom docente: 

As características do bom professor giram em torno de atitudes de respeito, 
de domínio do conteúdo da matéria que leciona e do conhecimento amplo. 
Além disso, precisa ter o domínio dos saberes práticos da experiência e dos 
saberes pedagógicos e didáticos para escolher a melhor maneira para traba-
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lhar cada conteúdo. Como há conteúdos que podem ser mais bem trabalha-
dos com as ferramentas das novas Tecnologias da Informação e da Comu-
nicação, é importante que o professor passe a dominar também os saberes 
tecnológicos relacionados à utilização do computador e da Internet. 

O docente de EaD tem em suas mãos uma forte ferramenta de 
interação e disseminação do conhecimento formal e criativo, cabe a ele 
buscar junto com seus discentes e instituições de ensino aulas mais di-
nâmicas dentro do espaço virtual. A internet deve ser vista como uma 
oportunidade que integração entre gerações e saberes.

3 DESAFIOS DAS UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR

O Ensino Superior é um dos setores responsável pela formação 
profissional e científica dos indivíduos. Possui o intuito de qualificar 
seus discentes e de incentivar o desenvolvimento da pesquisa científica 
e tecnológica de um país. Conhecimento, inovação científica, cultural, 
tecnológica e social marcam os objetivos do ensino acadêmico de qua-
lidade. O EaD possibilita a interação destes objetivos:

A modalidade de ensino a distância é fruto da realidade do ritmo acelera-
do das inovações das múltiplas tecnologias da informação e comunicação 
(TIC’s). A introdução das novas TIC’s na educação se constituíram em recur-
so educativo com propósito de oportunizar acesso a educação de qualidade a 
todos, em iguais condições e que ela se renova à cada fase histórica, buscando 
ser aplicada como ferramenta tecnológica verdadeiramente inclusiva. Além 
disso, também foi vista como proposta pedagógica para uma aprendizagem 
interativa que promova autonomia acadêmica de maneira responsável, crítica 
e criativa (Viana et al., 2015).

A sociedade virtualizada exige cada vez mais do Ensino Superior 
a adaptação de suas grades curriculares, além disso, exige qualidade em 
seus programas e disciplinas ministradas na modalidade EaD, confor-
me Vianna:

A mudança nos rumos da sociedade exige um novo perfil de educação, que 
forme indivíduos criativos, capazes de entender e relacionar conhecimentos, 
assumir responsabilidades e trabalhar em equipes cooperativas. Também que 
tenham capacidade para a autoaprendizagem, resolução de problemas, adapta-
bilidade e flexibilidade frente a novas tarefas. Para isso, é importante que os nú-
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cleos de EaD das universidades saiam do seu isolamento e se aproximem dos de-
partamentos e grupos de professores interessados em flexibilizar suas aulas, para 
que assim facilitem o trânsito entre o presencial e o virtual (Viana et al., 2015).

O Ensino Superior e seus discentes tem muito a ganhar frente a 
este modelo de ação educativa, por possibilitar ao discente a liberdade 
de gerenciar suas atividades acadêmicas, ao docente mais um instru-
mento didático de ação e para a instituição a oportunidade oferecer 
aos seus integrantes uma educação mais próxima das necessidades do 
mercado de trabalho e da sociedade que a cerca. Quanto mais o Ensino 
Superior estiver em conexão com seu contexto, maior será sua efetivi-
dade na formação dos futuros profissionais e pesquisadores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação superior está em pleno processo de adequação dos 
sistemas EaD, é uma modalidade que se modifica de acordo com as 
demandas de sua época. Torna-se necessário pensar em estratégias di-
dáticas efetivas que difundam o conhecimento ampliado da geração X 
e Y e, que ao mesmo tempo, absorvam a interatividade virtual exigida 
pela geração virtualizada. A adequação de materiais mais ilustrativos, 
dinâmicos e interativos facilitará o processo de ensino-aprendizagem 
qualificando o estudante em formação. É um modelo que precisa estar 
em constante transformação.

A educação a distância, em termos de qualidade e níveis diferencia-
dos, possibilita desenvolver as habilidades requeridas para que a pessoa 
possa vir a construir seus próprios objetivos existenciais, estimulando a 
ousadia de criar, porque não trabalha apenas com o “já feito”, mas, sobre-
tudo, com abertura clara para desenvolvimento de meios necessários ao 
enfrentamento do real vivenciado em um determinado tempo, em que os 
recursos de ampliação estimulam uma visão multifacetada dos meios e 
modos no trabalho educativo, apoiados no aproveitamento da tecnologia, 
sem prescindir dos valores (Emerenciano, Sousa; Freitas, 2005).

A nova geração virtualizada possui habilidades que não são ca-
racterísticas da geração boomers, X e Y. O ideal está em conseguir uni-
ficar habilidades de cada geração a ponto de construirmos um modelo 
de ensino que tenha a capacidade de assimilação dos boomers, o equi-
líbrio dos X, a vontade de mudança dos Y e a adaptabilidade dos vir-
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tualizados. Cada geração tem muito a contribuir no design das novas 
plataformas que deverão ser criadas para atender as demandas desta 
nova sociedade que está em constante conexão.
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INTRODUÇÃO

Uma questão fundamental parece estar sendo enfrentada pelas 
universidades: encarar as questões referentes às demandas de novas 
concepções e modalidades de ensino. A revolução do ensino chegou e 
agita as escolas brasileiras, afirma Fischer (2000).  São propostas de mu-
danças na graduação e pós-graduação que refletem as novas relações da 
sociedade cada vez mais demandante por ensino de qualidade, de políti-
cas nacionais indutoras de transformações institucionais e de mudanças 
na cultura de trabalho. De fato, os “professores iniciaram sua qualifica-
ção para uma nova ambientação sem fronteiras, que se transformou, a 
cada segundo, e apresentou uma valiosa oportunidade de aprendizado 
baseado na integração e na colaboração, independentemente do tempo 
e do espaço” (MARTINS, 2008, p. 363).

A educação a distância aparece, então, “como uma modalidade de 
educação extremamente adequada e desejável para atender às novas de-
mandas educacionais decorrentes das mudanças na nova ordem econô-
mica mundial” (BELLONI, 2009, p. 3). Por isso que a criação de Cen-
tros de Educação a Distância tem sido processo comum nas instituições 
educacionais nos últimos anos com intuito de viabilizar tanto o ensino 
de graduação quanto o de pós-graduação no país, bem como o investi-
mento de recursos substanciais para explorar os potenciais do ensino a 
distância no ensino superior (SCHÖNWALD, 2003).

O apoio que a EAD tem recebido da tecnologia, cujos instru-
mentos passaram a dinamizar todo o processo de ensino-aprendiza-
gem e a tornar mais próximo o “contato” por intermédio do mundo 
virtual, tem mudado gradualmente o ensino superior e feito com que 
as instituições de ensino enfrentem a complexa tarefa de integrar a 
tecnologia ao contexto tradicional dos cursos (SCHNECKENBERG, 
2004; 2008a; WHEELER, 2010). 

Assim, na medida em que as potencialidades são viabilizadas com 
apoio das TIC, inúmeras atividades têm sido permitidas com a EAD, 
impactando, sobremaneira, tanto as instituições de ensino superior 
quanto a docência. Portanto, o processo de passagem de um modelo 
de educação presencial para outro, a distância, envolve, não somente, 
mudanças organizacionais, culturais, de equipamentos, de posiciona-
mento institucional, de modelos de gestão, de processos de aprendi-
zagem mas, sobretudo, de competências e atividades dos professores 
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(ISMAN; ALTINAY; ALTINAY, 2004; ARRUDA, 2007; MARTINS, 
2008; RAMA, 2008; ZANOTELLI, 2009; GILBERTO, 2013).

Embora as TIC tenham aumentado o potencial de interações 
(tornando-as mais ricas e rápidas) entre os membros de uma comuni-
dade de aprendizagem, há pouca evidência real para sugerir que isto está 
relacionado com a renovação da universidade, principalmente no que 
diz respeito a formação dos professores. Ou seja, as práticas nas áreas da 
inovação estratégica das universidades não mudaram o suficiente para 
acompanhar plenamente as mudanças na tecnologia e seu impacto no 
ensino, pois, estudos comprovam que, de uma maneira geral, as insti-
tuições educacionais são notoriamente lentas para se adaptarem a essas 
mudanças (SCHNECKENBERG, 2008b; BATES, 2009; POSTLE; 
TYLER, 2010; FEIXAS; ZELLWEGER, 2010; WHEELER, 2010). 

Ainda que as políticas públicas para a expansão e desenvolvi-
mento da EAD sejam realidade para maioria das IES do país e existir 
consenso entre docentes e gestores de que é preciso avançar nesta mo-
dalidade de ensino para além de práticas isoladas, percebe-se ainda em 
muitas delas a falta de uma abordagem de mudança da gestão universi-
tária para integração das TIC ao processo de ensino-aprendizagem da 
EAD, mostrando que esta modalidade de ensino ainda não é compatí-
vel com as estruturas e valores atualmente existentes nas universidades 
(SCHÖNWALD, 2003; SCHNECKENBERG, 2008b). 

A institucionalização da EaD nas IPES deve ser inserida nas práticas e na es-
trutura organizacional com procedimentos, funções, responsabilidades, re-
gulamentação, entre outros aspectos que atendam as especificidades de uma 
universidade com oferta de ensino em um sistema bimodal1 (WUNSCH; 
TURCHIELO; GONZALEZ, 2011, p. 8).

Nesse sentido, Seufert e Euler (2003) identificaram cinco di-
mensões essenciais para a implementação eficiente da EAD em con-
textos universitários, quais sejam:
a) dimensão econômica, representada pela eficiência e efetividade no 
uso dos recursos;
b) dimensão técnica/tecnológica, representada pela estabilidade e 
funcionalidade adequados da infraestrutura técnica;

1  Tendência atual da EAD, em que propicia a convergência do sistema presencial e a distância 
em um modelo híbrido, também chamado de blended learning.
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c) dimensão organizacional-administrativa; representada pela capaci-
dade de adaptação e eficiência das estruturas e processos para imple-
mentação da EAD;
d) dimensão sociocultural, representada pela mudança de cultura para 
um novo processo de ensino-aprendizagem; e
e) dimensão pedagógico-didática, representada pelo desenvolvimen-
to de novas competências em função de novos ambientes de ensino-
-aprendizagem e meios de comunicação.

Estas cinco dimensões representam as condições institucionais 
necessárias para  respaldar o desenvolvimento das competências eletrô-
nicas dos professores do ensino superior de modo a permitir a integra-
ção das TIC ao processo ensino-aprendizagem. Assim, entendendo que 
o corpo docente desempenha um papel decisivo na estratégia de uma 
universidade para melhorar e ampliar os seus serviços educacionais com 
a ajuda da tecnologia (SCHNECKENBERG, 2007; VOLK; KELLER, 
2010; GILBERTO, 2013), entende-se que uma universidade só tem 
condições de orientar e implementar tecnologias orientadas para inova-
ção no processo de ensino-aprendizagem em EAD se: 
a) os membros (docentes) estão conscientes sobre a necessidade de 
adaptar a cultura de trabalho ao ambiente em mudança; 
b) os ambientes de aprendizagem da EAD estiverem alicerçados em uma in-
fraestrutura diferente daquela que é utilizada na modalidade presencial; 
c) os membros fazem o uso insistente do potencial da TIC; e, sobretudo
d) o desenvolvimento das competências necessárias para os membros 
tiver respaldo em condições dadas pelos contextos organizacionais 
(favoráveis à EAD) previamente institucionalizados (dimensões para 
implementação da EAD em contextos universitários).

Isto posto, nesta revisão sistemática questiona-se: como é pos-
sível situar à discussão proposta “a influência das condições institucio-
nais no desenvolvimento das competências eletrônicas dos professo-
res do ensino superior, que permitam a integração das TIC ao proces-
so ensino-aprendizagem”?

METODOLOGIA

A revisão sistemática da literatura pode ser compreendida como 
sendo “uma síntese de estudos primários que contém objetivos, mate-
riais e métodos claramente explicitados e que foi conduzida de acordo 
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com uma metodologia clara e reprodutível” (Greenhalgh, 2007, p. 672). 
É importante salientar que as revisões sistemáticas de literatura possuem 
características próprias e não devem ser confundidas com as revisões 
bibliográficas convencionais (Vosgerau; Romanowski, 2014) , pois, a 
abordagem sistemática demanda uma sequência de etapas cujos pro-
cedimentos metodológicos são claramente definidos (fontes de busca 
abrangentes, seleção dos estudos primários sob critérios aplicados uni-
formemente e avaliação criteriosa da literatura selecionada), destacam 
Evans e Pearsons (2001).

Considerada como uma possibilidade de mapeamento e de ge-
ração de “diferentes indicadores de tratamento e gestão da informa-
ção e do conhecimento, [...] necessários ao planejamento, avaliação 
e gestão da ciência e da tecnologia, de uma determinada comunida-
de científica ou país” (Guedes; Borschiver, 2005, p. 15), as revisões 
sistemáticas da literatura constituem parte essencial no processo de 
compreensão da ciência e, quando tal análise é acrescida de pesquisas 
qualitativas, os resultados adquirem maior alcance na interpretação 
(CARDOSO et al., 2005).

A seleção dos artigos para este trabalho atendeu aos critérios 
que se seguem:
• o corpus para este estudo é formado a partir da recuperação dos arti-
gos na base de dados online do Portal de Periódicos da CAPES;
• foram pesquisados os artigos publicados nos últimos quatorze anos. O 
corte temporal, portanto, para definição do corpus foi a partir do ano 2000;
• o critério de busca utilizado foi definido a partir das categorias que 
permeiam a discussão proposta: distance education, higher education, 
developing competence, ict. Esta etapa recuperou 659 artigos;
• as palavras-chave utilizadas como critério de refinamento da busca 
foram: technology integration, e-learning, higher education, teachers. Este 
refinamento reduziu a quantidade de artigos para 110;
• cada um dos 110 artigos foi analisado para verificar a consistência 
com a discussão proposta. Após análise, foram selecionados 24 artigos;
• a recuperação dos artigos foi realizada no quarto trimestre de 2013.

Os artigos recuperados para análise foram: Agbonlahor (2008); 
Aleksic-Maslac; Magzan (2012); Allison et al. (2012); Busetti et al 
(2007); Button; Harrington; Belan (2013); Chai; Koh; Tsai (2013); 
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Chen (2008); CukusicC et al (2010); Gikandi; Morrow; Davis (2011); 
Guasch; Alvarez; Espasa (2010); Haydn; Barton (2007); Kukulska-Hul-
me (2012); Kirschner; Paas (2001); Lwoga (2012); Mahdizadeh; Bie-
mans; Mulder (2008); Marshall; Anderson (2008); Morueta; Gómez; 
Gómez (2012); Oguzor; Opara (2011); Osborne; Oberski (2004); 
Prestridge (2010); Safdar (2010); Sánchez-Franco; Martínez-López; 
Martín-Velicia (2009); Uhomoibhi (2006); Volman (2005).

Uma vez demarcado o universo e realizada a coleta dos artigos, 
foi possível constituir o corpus da pesquisa. “O corpus é o conjunto dos 
documentos tidos em conta para serem submetidos aos procedimen-
tos analíticos” (Bardin, 2011, p.126). 

Foi utilizado o software Atlas.ti como ferramenta de suporte 
à análise de conteúdo de Bardin (2011), utilizada como técnica de 
análise de dados, de modo que fosse possível elaborar a metassíntese 
dos resultados. É importante ressaltar que a metassíntese qualitativa 
é entendida como sendo uma integração interpretativa de resultados 
qualitativos que são, em si mesmo, a síntese interpretativa de dados 
(SANDELOWSKI; BARROSO, 2003).

Cada artigo foi analisado em termos de seu conteúdo com a fi-
nalidade de relacioná-los ao objeto de estudo em questão. 

ANÁLISE DE DADOS

Uma visão mais geral sobre os artigos pode ser elaborada a partir 
de informações como a quantidade de artigos publicados por periódi-
co por ano, quantidade de autores por artigo, autoria e instituições de 
vínculo.

A análise dos artigos internacionais recuperados indica que há 
uma constância de publicação sobre o tema a partir do ano de 2004 
(não foram encontrados estudos publicados em 2000, 2002 e 2003) 
porém, não há expressividade em termos de quantidade de publicação 
por periódico (Tabela 1).
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Tabela 1: Artigos por periódico /ano

Periódico Ano Quantidade de 
artigos

Applied Technologies & Innovations 2011 01
Arch.&Inf. Sc. 2008 01

Campus-Wide Information Systems
2006 01
2012 02

Computers & Education

2007 01
2008 02
2009 01
2010 01
2011 01

Computers in Human Behavior 2001 01
Computer Networks 2012 01
Educational Technology & Society 2013 01
International Journal of Distance Education 
Technologies 2007 01

International Journal of Technology and Human 
Interaction 2012 01

Internet and Higher Education 2012 01
Journal of Educational Research 2010 01
Journal of European Industrial Training 2004 01
Nurse Education Today 2013 01

Teaching and Teacher Education
2005 01
2008 01
2010 02

TOTAL 24

Os artigos são apresentados, em sua maioria, por três ou qua-
tro autores, sugerindo que possa haver grupos de pesquisa produzindo 
e publicando sobre o tema. No entanto, a análise de autoria dos arti-
gos indicou que as publicações são isoladas, pois, não houve repeti-
ção de autoria em nenhum dos artigos recuperados, nem, tampouco, 
das instituições de vínculo dos autores. Desta forma, não foi possível 
identificar uma elite de pesquisadores responsáveis por um volume de 
produção científica sobre o tema investigado. Um fato interessante foi 
perceber a cooperação entre autores de instituições distintas (dez arti-
gos no total apresentaram autores com filiações diferentes entre si). A 
maior parte dos artigos é de origem europeia, são 23 instituições deste 
continente representadas nas publicações selecionadas.
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Partindo para a análise qualitativa, tem-se um levantamento nas 
palavras-chave dos artigos realizado a partir da contagem de palavras 
e das principais categorias analíticas encontradas no objeto de estudo 
(condições institucionais, competências docentes, professores, TIC, 
ensino superior). O resultado pode ser visualizado por meio de uma 
teia de relacionamentos na Figura 1. Embora todos os artigos sele-
cionados tenham relação com a grande área de estudo, o que se pode 
perceber por meio da análise das principais categorias analíticas é que 
pouquíssimas delas foram relacionadas com as palavras-chave defini-
das pelos autores. 

Figura 1 – Teia de relacionamentos entre as categorias analíticas da discussão 
central e as palavras-chave dos artigos em análise

Fonte: Dados primários da pesquisa (2016)

Uma outra teia foi elaborada a partir da análise dos principais 
objetivos propostos em cada artigo recuperado (Figura 2). O que se 
pode perceber é que ainda há um forte interesse dos pesquisadores no 
entendimento do uso das TIC na educação, corroborando com o estu-
do feito por Isman, Altinay e Altinay (2004). 

Dois grupos de artigos poderiam incluir a discussão sobre o de-
senvolvimento de competências para a integração das TIC: pré-dis-
posição para uso da tecnologia (com quatro artigos) e uso das TIC na 
educação (com oito artigos).
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Figura 2 – Teia de relacionamentos entre os principais objetivos de 
cada artigo recuperado

Fonte: Dados primários da pesquisa (2016)

Os artigos que foram agrupados com o objetivo de avaliar as 
pré-disposições para o uso da tecnologia procuram investigar sempre 
a partir da ótica do professor o grau em que as TIC são integradas ao 
ensino (figura 3). A abordagem dos autores explora as características 
individuais dos professores (idade, gênero, experiência no uso da tec-
nologia) e suas habilidades com o uso de e-mail, processadores de tex-
to, planilha eletrônica, editor de apresentações e internet como sendo 
fatores influenciadores para a definição e uso das TIC em contextos de 
ensino-aprendizagem. Apenas um artigo fez referência a importância 
do suporte institucional, no entanto, não deixou claro que tipo de su-
porte as instituições precisariam dar aos professores para promover a 
integração das TIC ao processo de ensino-aprendizagem.

Figura 3 – Teia de relacionamentos entre o objetivo pré-disposição para uso 
da tecnologia e a discussão teórica proposta

Fonte: Dados primários da pesquisa (2016)
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Com relação ao uso das TIC na educação, os oito artigos ana-
lisados seguiram caminhos distintos (figura 4). Os principais aspectos 
discutidos nos artigos foram: desafios e barreiras na integração das TIC 
às práticas de ensino; o papel das TIC no desenvolvimento de iniciati-
vas para a educação; Modelo de aceitação de tecnologia (TAM); ensi-
no formal e informal e recursos para aprendizagem; papel das TIC no 
ensino superior; identificação de estratégias que tiveram uma influência 
positiva na capacidade de utilização das TIC; adoção do blended lear-
ning no ensino superior; barreira para implementação das TIC, crença e 
atitude dos professores. Desta maneira, é possível perceber que, apesar 
de variados os objetos de estudo destes artigos, e, do enfoque, em mui-
tos deles, ser o ensino superior, nenhum dos artigos se propõe a discutir 
a integração das tecnologias de informação e comunicação no ensino 
superior a partir da influência das condições institucionais no desenvol-
vimento de competências eletrônicas dos professores.

Figura 4 – Teia de relacionamentos entre o objetivo uso das TICs 
na educação e a discussão teórica proposta

Fonte: Dados primários da pesquisa (2016)

Dos artigos recuperados na busca, apenas três deles investiga-
ram o desenvolvimento de competências docentes (figura 5). Os prin-
cipais objetivos destes artigos foram: elaboração de propostas de for-
mação com o objetivo de desenvolver as competências dos professores 
para ambientes virtuais no ensino superior; competências necessárias 
para projetar e desenvolver às formas pelas quais o uso da tecnologia 
pode ser melhor viabilizado; e, implicações da integração da informá-
tica na educação na competência dos professores. Assim, no geral, os 
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textos apresentaram uma discussão sobre a importância da mudança 
do perfil do professor a partir de um novo contexto educacional tec-
nológico, uma vez que os professores precisaram ser capazes de reco-
nhecer as limitações e o potencial das TIC, bem como as melhores 
técnicas para a comunicação por meio das tecnologias, reformulando 
práticas pedagógicas de modo a possibilitar a criação de novas expe-
riências. Este novo contexto implicou no desenvolvimento de novas 
competências docentes que permitissem conhecer e julgar por que, 
quando e como utilizar as TIC na educação.

Figura 5 – Teia de relacionamentos entre o objetivo competências docentes 
e a discussão teórica proposta

Fonte: Dados primários da pesquisa (2016)

Os resultados deste estudo, de uma maneira geral, corroboram 
com os resultados apresentados por Isman, Altinay e Altinay (2004), 
cuja revisão da produção internacional sobre educação a distância à 
época indicou que os artigos se concentravam apenas na definição de 
um termo para EAD e na sua relação com tecnologias de informação 
e internet.

Embora os novos desenhos das práticas sociais tenham reforma-
tado as discussões e reorganizado o funcionamento das universidades, 
sobretudo, das instituições públicas, fica claro que a gestão universi-
tária, no entendimento de Meyer Jr e Meyer (2011), ainda necessita 
de estudos mais específicos (nacionais e internacionais) para que seja 
possível desenvolver um corpo teórico próprio.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho se propôs a analisar o que tem sido produzido in-
ternacionalmente sobre a influência das condições institucionais no 
desenvolvimento de competências eletrônicas dos professores para 
integração das TIC no ensino superior. O principal objetivo de uma 
revisão sistemática da literatura é contribuir para o entendimento de 
como os acadêmicos estão estudando determinado tema.  

Por meio da análise dos artigos recuperados é possível sugerir, 
por exemplo que, embora haja uma quantidade significativa de publi-
cações sobre educação a distância nos periódicos internacionais, arti-
gos específicos que procuram analisar a influência das condições ins-
titucionais no desenvolvimento de competências eletrônicas dos pro-
fessores para integração das tecnologias de informação e comunicação 
no ensino superior ainda são raros, não existindo, portanto, produção 
significativa sobre o trabalho docente no contexto contemporâneo 
considerando a influência das condições institucionais na inserção das 
TIC ao processo de ensino-aprendizagem.

Assim, considerando que as TIC e a capacidade de utilizá-las são 
fundamentais no desempenho da nova visão de produção acadêmica, 
questionamentos mais densos deverão feitos a respeito da formação 
docente e das competências que deveriam possuir (ou desenvolver) 
para atuar como profissionais de educação e atender a demanda dessa 
nova conjuntura, bem como sobre o ambiente institucional no qual 
estão inseridos, uma vez que a instituição como um todo tem que per-
mitir e incentivar o desenvolvimento de competências nos seus mem-
bros se quiser integrar estrategicamente as TIC no contexto de ensino 
(Schneckenberg; Wildt, 2006; Martins, 2008; Mendonça; Cassundé; 
Barbosa, 2012).

A principal contribuição de um estudo como este é o de monito-
rar periodicamente o alcance dos estudos desenvolvidos em um perío-
do de tempo específico, pois, o crescimento quantitativo não implica, 
necessariamente, em critério de avanço no campo de investigação. 

É importante ressaltar que, em função das limitações desse es-
tudo, os resultados aqui apresentados não podem ser generalizados 
para outros eventos ou periódicos. Os resultados dizem respeito aos 
padrões dos periódicos analisados, entretanto, por serem academica-
mente reconhecidos, este trabalho tem condições de contribuir para 
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a compreensão da produção científica internacional sobre o trabalho 
docente no contexto contemporâneo considerando a influência das 
condições institucionais na inserção das TIC ao processo de ensino-
-aprendizagem.
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A proposta flipped classroom no ensino da área médica: um case na disciplina semiologia geral

INTRODUÇÃO

Partindo das diretrizes curriculares aprovadas em 2014, Conselho 
Nacional de Educação (CNE) que busca na seção III apresentar a temática 
da Educação em Saúde, com o objetivo de melhorar a qualidade do ensino 
dos cursos de graduação de medicina do Brasil, que incentivando a utiliza-
ção de metodologias de ensino que proporcionem uma participação mais 
ativa do aluno na construção do seu conhecimento (Brasil, 2014).

No atual cenário educacional, a formação do aluno ainda está 
centrada em ambientes de sala de aula ou laboratórios, com a presença 
do professor e apoiados por materiais físicos, como livros ou outras 
mídias, localizados em bibliotecas.  Por outro lado, a busca de materiais 
específicos na Internet é trabalhosa e necessita passar pela avaliação 
técnico-científica do professor.

Tendo em vista que os conteúdos tradicionais das disciplinas 
perderam seu contorno bem definido, envolvendo agora áreas de co-
nhecimento interdisciplinar, fato que tem exigido, por parte do corpo 
docente, a reformulação de metodologias e posturas. Assim, o conhe-
cimento passa a ser tratado de uma forma dinâmica, o aluno passa a ser 
ativo, formulador de hipóteses, pesquisador, capaz de tomar decisões 
e estar continuamente buscando sua atualização. A melhor maneira de 
aprender é ser o sujeito da aprendizagem. Ser o sujeito da aprendiza-
gem quer dizer que a pessoa que está aprendendo vai, ativamente, bus-
car os conhecimentos necessários para dar resposta a uma pergunta, a 
um problema, a uma situação. Daí a necessidade ou oportunidade das 
metodologias ativas de ensino-aprendizagem (Feuerwerker, 2004).

Diante dos desafios constantes que são encontrados no ensino na 
área medica, tem um que frequentemente destaca-se, que é o que abran-
ge o campo de conhecimentos por parte dos discentes, uma vez que se 
faz necessário esse discente busque constantemente aprender e sempre 
busque novos conhecimentos. Professores da área medica diante disso 
são colocados ao desafio de aprimorar suas práticas docentes aprimo-
rando sua didática para poder proporcionar aos discentes formas mais 
eficazes para se obter o conhecimento e o reter por mais tempo.   

A proposta com esse projeto e realizar a implementação do mo-
delo classroom junto ao curso de medicina e realizar a introdução das 
tecnologias, por meio das videoaulas interativas inicialmente em uma 
disciplina e ao longo do tempo ir ampliando para os demais cursos gra-



38  |

Edson Felix dos Santos  |  Cecilia D. Flores

duação na área da saúde. Considerando um método que perpasse o 
momento de sala de aula, que oportunize ao aluno acompanhar de for-
ma contínua as aulas, sejam estas presenciais ou a distância, por meio 
de videoaulas. 

A sala de aula invertida, do inglês “flipped classroom”,( BERG-
MANN 2012)  tem como princípio a metodologia de ensinar, onde os 
alunos aprendem o novo conteúdo on line através de seja por meio ví-
deos ou de palestras. O processo de fixação do conteúdo pode ser feito 
através de atividades interativas, deixando para o professor em tempo 
real apenas a prática do novo conteúdo aprendido. Nesse caso, o pro-
fessor não é mais quem faz as apresentações e sim quem vai ajudar o 
discente a praticar o que ele aprendeu sozinho.

Com esse estudo trazemos para o meio acadêmico da IES a pro-
posta de sala invertida que por sua vez, não foi desenvolvido e articula-
do por Salman Khan, pesquisadores já estudam o método desde 1990, 
no entanto foi em 2007 que  o conceito de sala de aula invertida se po-
pularizou com os professores como Karl Fisch e Jon Bergman/Aaron 
Sams que começaram a gravar vídeos e criar Power  Point com voz e 
animação  e disponibilizar na internet  para os alunos que faltavam.

Com essa proposta é possível proporcionar ao aluno o recurso 
de acessar as explanações referente ao percentual do teórico das disci-
plinas por meio das vídeoaulas interativas elaboradas pelos professores,  
de forma on-line através do ambiente virtual de aprendizagem (AVA), 
fora da classe e através dos exercícios de fixação o discente pode avaliar 
os conhecimentos adquiridos.  

A Escola médica da Universidade de Stanford, por exemplo, 
a partir de um projeto piloto, adotou a estratégia de abolir as aulas 
expositivas presenciais, substituindo-as por videoaulas interativas 
(Prober and Heath, 2011). 

Cabe ressaltar que não é substituído o encontro presencial, 
mas em sala de aula, o docente dedica-se aos conteúdos mais vol-
tados a prática. Os encontros presencias tende a se tornar mais pro-
dutivo, pois ocorre uma inversão no que diz respeito à rotina e o 
docente tem mais tempo para trabalhar com as dificuldades apre-
sentadas pelos alunos. Os alunos, por sua vez, iniciam o processo de 
construção de conhecimento através do uso das tecnologias dispo-
nibilizadas, acessando o conteúdo previamente, dentro ou fora do 
ambiente educacional. 
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TRABALHOS  RELACIONADOS

Tecnologias computacionais têm causado, cada vez mais, impacto 
na educação médica (Cook, 2005; Ruiz, 2006). Recentemente, através 
da disponibilização eletrônica de vídeos, estes são usados   extensiva-
mente para uma ampla gama de atividades educacionais, incluindo a 
demonstração de técnicas para dissecções anatômicas (Nieder, 2002), 
procedimentos clínicos (Kneebone, 2002), as avaliações (Kneebone, 
2002, Humphris, 2000), proporcionando acesso a palestras on-line 
(Latcham, 2009) para uso na aprendizagem assíncrona (Latcham, 
2001, Billing 2007, Solomon, 2004, Spickard 2002, Tello, 2000), bem 
como a videoconferência de cenários de atendimento ao paciente 
(Wildinson, 2008). 

Em 2007, a Escola Médica Stritch instituiu uma política em que 
todas as aulas para os dois primeiros anos de faculdade de medicina são 
fornecidas on-line através de redes seguras que utilizam a tecnologia de 
vídeo streaming ( John, 2009). A justificativa para essa política foi a de 
fornecer aos alunos recursos assíncronos adicionais, baseados na web.

Diversos estudos têm investigado a satisfação do aluno no uso 
de videoaulas (Callas, 2004), as questões de atendimento (Billing, 
2007, Mattick 207, Terrel 2008) as eficiências de ensino baseado em 
videoaulas (Solomon, 2004, Spickard, 2002, Callas, 2004, Nazian, 
2008), a eficácia de videoaulas como uma ferramenta instrucional 
(Solomon, 2004, Spickard, 2002, Nazian, 2004, Paegle 1980, Pessina 
2008), bem como, os aspectos técnicos (Latcham, 2009, Hurst 2004). 

Até o momento, há poucas informações detalhadas sobre o uso 
de videoaulas por estudantes da área da saúde e do impacto destas so-
bre a sua formação acadêmica. Um exemplo a ser citado é o trabalho 
desenvolvido pelo Departamento de Bioquímica da Christian Medi-
cal College (CMC), Vellore, Índia, que envolve o uso de videoaulas na 
disciplina de Bioquímica e que aponta a frequência com que os alunos 
acessam esses recursos tendo apresentado o impacto deste no desem-
penho acadêmico do aluno (Varghese, 2012).

REFORMULAÇÃO DA DISCIPLINA

A semiologia geral é uma disciplina estruturada em 3 componen-
tes: programa teórico, programa prático e grupo de integração. Historica-



40  |

Edson Felix dos Santos  |  Cecilia D. Flores

mente havia uma assincronia entre o programa teórico e as aulas práticas. 
Isto significa que a sequência das aulas teóricas não tinha relação crono-
lógica com os conteúdos práticos. Isto acontecia porque é imprescindível 
para o ensino prático que os alunos sejam divididos em pequenos gru-
pos, pois se trata do ensino com pacientes examinados à beira do leito.

Nessa reformulação, as aulas teóricas relacionadas às rotinas de 
exame, ou seja, necessárias para o embasamento teórico relacionado a 
cada módulo prático, será oferecido através do ensino virtual – Moodle. 
Assim, imediatamente antes de iniciar cada módulo prático, cada grupo 
de alunos receberá os conteúdos teóricos via Moodle, sincronicamente, 
o que potencialmente melhorará o aproveitamento nas aulas práticas. Os 
acessos e o pós-testes que acompanham as aulas virtuais também serão 
utilizados como instrumento de avaliação.

Em 2014, iniciamos o ensino utilizando o AVA como ferramenta 
complementar, a fim de melhorar o aproveitamento dos alunos nas ati-
vidades práticas. Antes de iniciar cada um destes módulos práticos, cada 
subgrupo de alunos deverá assistir ao material didático virtual do módu-
lo correspondente, disponibilizado no AVA, e fazer o pós-teste de cada 
módulo. Isto significa que antes de iniciar a atividade prática de cada mó-
dulo, o aluno já terá recebido o conteúdo teórico inicial correspondente. 
É imprescindível que o aluno inicie o módulo já tendo assistido às aulas 
correspondentes no AVA. Ao final do ano, todos os alunos terão recebido 
os mesmos conteúdos. O material virtual terá acesso disponível para cada 
grupo uma semana antes do início do respectivo módulo e durante o res-
pectivo mês.  Os módulos 7 e 8 são mistos, ou seja, têm ensino em duas 
áreas simultaneamente, sendo que haverá materiais virtuais distintos. Os 
professores dos módulos considerarão que os alunos já receberam infor-
mações respectivas a cada módulo e a discussão destes conteúdos dar-se-
-á a partir do primeiro dia de cada módulo. As avaliações de cada módulo 
também incluirão estes conteúdos.

FLIPPED CLASSROOM: SALA DE AULA INVERTIDA  

O termo Flipped Classroom ganha destaque quando os professo-
res Bergmann e Samms em Woodland Park High School, Colorado, em 
2007, buscaram adotar uma proposta pedagógica as atividades desenvol-
vidas pelos alunos no modelo de lição e palestras, estabelecendo a utiliza-
ção e videoaulas e exercícios que podemos considerar pré teste, realizando 
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a aplicação dos exercícios e pós teste no ambiente de sala e aula e traba-
lhando em cima das possíveis duvidas trazidas pelos alunos. 

Em um primeiro momento os alunos passam a ter acesso ao conteú-
do do encontro presencial de uma forma on-line. Podendo acessar todas 
as vezes que acharem necessário até o ponto de ter assimilado o conteúdo. 
O professor pode fazer uso de atividades para realizar a fixação do conteú-
do por meio de questionários ou fóruns. Conforme demonstra a figura 1. 

Figura1 - Proposta da flipped classroom  no curso de medicina 
Fonte: Dados primários da pesquisa (2016)

O aluno tem acesso ao material de forma on-line via AVA ( ambiente 
virtual de aprendizagem) podendo rever o material quantas vezes achar ne-
cessário com o objetivo de construir o conhecimento e ao mesmo tempo 
podendo realizar pesquisas para aprofundar ainda mais o assunto tratado. 

Sendo uma proposta até o presente momento vista como nova, 
existe alguns burburinhos no que se refere a sala de aula invertida, sendo 
tratada como um novo tópico na pesquisa educacional, não existe uma 
definição concreta do que venha a ser a sala de aula invertida, nos repor-
tando a uma quantidade de pesquisa limitada no que envolve sua eficácia. 
Previamente vamos buscar uma definição para a sala de aula invertida. 
Dentre as definições encontradas sobre sala de aula invertida, podemos 
apresentar a que melhor seja compreendida que nos é dada por Lage et 
al. (2000). “Invertendo a sala de aula significa que os acontecimentos 
que tiveram lugar tradicionalmente dentro da sala de aula agora ter lugar 
fora da sala de aula e vice-versa” (p. 32). Para podermos compreender 
melhor o processo de inversão podemos visualizar a Tabela 1. 
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Definição de sala de aula invertida.

Estilo Em sala de aula Fora da sala de aula
Sala de aula Tradicional Palestras, aulas teóricas, 

aulas expositivas. 
Exercícios práticos e resolução de 

problemas
Flipped Classroom - Sala 

de aula invertida 
Exercícios práticos, resolu-
ção de problemas e estudo 

de casos clínicos. 

Videoaulas 

Exercícios de fixação

 

Com a proposta da Flipped Classroom podemos notar uma ino-
vação na pratica docente, onde utiliza-se o tempo para que possa se 
trabalhar em cima de dúvidas apresentadas pelos alunos, focar em 
projetos e atividades em cima de assunto tratado de forma virtual, e 
nos encontros presenciais explorar uma abordagem maior nos casos 
clínicos e em trabalhar e cima de atividades que venham desenvolver as 
habilidades que sejam intra e interpessoais conforme Figura 2.

Tabela1: Comparativo dos estilos de sala de aula 
Fonte: Dados primários da pesquisa (2016)

Figura 2: O encontro presencial pensando para a disciplina
Fonte: Dados primários da pesquisa (2016)

Alguns estudos apontam que a sala de aula invertida procura fa-
zer uso de atividades que visam ser interativas e que buscam ser cen-
tradas no aluno como autor do processo de construção do conheci-
mento. Existe alguns rótulos aplicados a sala de aula invertida onde, 
cursos fazem o uso de recursos que são vídeos e atividades no formato 
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questionário. Em cursos vistos como sendo tradicionais, temos uma 
representatividade que não abrange todos alunos. Sendo assim, a sala 
de aula invertida vem a ser uma expansão do currículo, e não um rear-
ranjo de atividades, conforme apresentada a Tabela 2. 

Uma ampla definição de sala de aula invertida
Sala de aula Tradicional Sala de aula Tradicional
Perguntas e Respostas Aulas no formata de vídeo

Baseado em grupo / Resolução de Problemas 
em aberto

Atividades fechadas – Compostas por Exercícios 
Testes aliados a atividades práticas.

Buscamos apresentar uma definição para a sala de aula invertida 
composta em duas partes: a primeira é composta por atividades inte-
rativas de aprendizagem que acontece em grupo dentro da sala de aula 
e instrução individual apoiado por meio das tecnologias foram do am-
biente de sala de aula e via ambiente virtual de aprendizagem. 

MÉTODO 

O grupo de estudo é composto por discentes das disciplinas de 
Semiologia Geral, 3ª série do curso de Medicina, pois segundo o Art.  
32.   O Curso de Graduação em Medicina deverá utilizar metodologias 
ativas  e critérios  para  acompanhamento  e  avaliação  do  processo  en-
sino-aprendizagem  e  do  próprio curso,  bem  como  desenvolver  ins-
trumentos  que  verifiquem  a  estrutura,  os  processos  e  os  resultados,  
em  consonância  com  o  Sistema  Nacional  de  Avaliação  da  Educação  
Superior  (SINAES)  e  com  a  dinâmica  curricular  definidos  pela  IES  
em  que  for  implantado  e  desenvolvido.

A partir da proposta apresentada pelo CNE 2014, buscou-se im-
plementar essas novas metodologias, onde deu-se início a produção 
das videoaulas interativas e aos exercícios de fixação, com o material 
que seria utilizado para as aulas teóricas da disciplina. 

 Por meio de videoaulas interativas que são produzidas estão dis-
poníveis no AVA de IES, o Moodle, sendo acessados somente pelos 
alunos matriculados na referida disciplina. 

As videoaulas interativas são produzidas pelos professores da 
disciplina com o apoio do pesquisador, responsável por este projeto. 

Tabela 2: Definição da proposta da Flipped Classroom 
Fonte: Dados primários da pesquisa (2016)
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Contudo, foi possível perceber, ao longo da pesquisa, que alguns do-
centes passaram a ter autonomia na confecção de suas videoaulas in-
terativas, não sendo mais necessária a presença do pesquisador nesse 
momento.

A Figura 3 representa a visualização do material que vem sendo 
reproduzido. Na medida em que os conteúdos vão sendo apresenta-
dos, o professor faz as suas colocações através da narração e de aponta-
mentos textuais com o apoio de mesa digitalizadora.

Figura 3 - Vídeo da disciplina de Semiologia Neurológica
Fonte: MOODLE Institucional UFCSPA (ano)

Para cada videoaula interativa produzida, são geradas atividades 
de fixação no formato de pré-teste, ao quais os discentes têm acesso an-
tes de visualizar as videoaulas interativas. Após o acesso aos pré-testes é 
habilitado o acesso as videoaulas interativas e após o acesso as videoaulas 
interativas são liberadas os exercícios de fixação no formato de pós-teste. 

Para as atividades de fixação no formato de pré e pós-teste essas 
são confeccionada através do software HotPotatoes, constituídas por 
questionário com, no máximo, 10 questões sobre o tema apresentado 
na videoaula interativa. 

As atividades de pré e pós-teste são disponibilizadas de acordo 
com a programada de cada disciplina. Os pré-teste normalmente ficam 
abertos ao discente uma semana antes de o mesmo ter acesso a videoaula 
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interativa, já o acesso às videoaulas liberado por volta de uma semana 
antes do encontro presencial, e após o encontro presencial é liberado o 
acesso ao pós-teste, lembrando que tanto o pré e o pós-teste são ofereci-
dos aos discentes apenas duas tentativas de resposta às atividades. 

O acesso às videoaulas interativas, após a realização dos pré e 
pós-testes, é liberado incondicionalmente, possibilitando o seu livre 
acesso. Esses tiveram acesso às videoaulas interativas e aos exercícios 
de fixação no formato de pré e pós-teste antes dos encontros presen-
ciais com os professores. O acesso foi realizado via Moodle e avalia-
do por meio de questionário e da análise do log de acesso gerado pelo 
AVA. A disciplina de Semiologia Geral.

Na área medica utiliza-se dos princípios da pirâmide de Miller 
para debater a avaliação de competência clínica, que busca contemplar o 
processo de avaliação. Levando em consideração que aluno precisa saber 
(conhecimento), saber como faz (relatar, descrever), realizar em situa-
ções simuladas (demonstrar como faz) e também o grau mais elevado 
da pirâmide (fazer) e deve ser avaliado em todos estes contextos. Com 
a implementação da proposta da sala de aula, o aluno se torna autor do 
processo de construção do conhecimento criando estratégias para reali-
zação das etapas proposta, que de acordo com Garrido 2013, pois

O processo começa com o trabalho independente anterior de estudantes, 
que têm de preparar o conteúdo teórico e responder a um questionário para 
determinar seu nível de conhecimento sobre os temas”. E ainda atribui ao 
professor um papel de mediador e motivador onde “no início das sessões 
do professor é responsável para energizar o grupo a ser os próprios alunos e 
compartilhar um com o outro do material estudado e as dúvidas levantadas 
e resolvidas entre eles.  
Levando em consideração os resultados que são obtidos por meio do processo de 
aprendizagem e também em relação a satisfação dos discente ao longo do curso. 

Ao implementar a Flipped Classroom esperamos alguns resulta-
dos em relação aos discentes, alguns desses resultados esperados po-
dem ser visualizados junto à figura 4. Esses resultados podem ser evi-
denciados juntos a sala de aula porém sabemos que alguns os discentes 
irão levar ao longo de sua vida. 
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CONCLUSÕES 

A utilização da proposta de Flipped Classroom proporciona ao 
docente em sala de aula o docente dedica-se aos conteúdos mais volta-
dos a prática, tendendo a se tornar mais produtivo os encontros, pois 
ocorre uma inversão no que diz respeito à rotina tradicional oferecendo 
ao docente mais tempo para trabalhar com as dificuldades apresentadas 
pelos alunos. Os alunos, por sua vez, iniciam o processo de construção 
de conhecimento através do uso das tecnologias disponibilizadas, aces-
sando o conteúdo previamente, dentro ou fora do ambiente educacio-
nal. Mais experimentos estão atualmente em andamento envolvendo 
outros conteúdos para uma completa validação desta metodologia.

Este trabalho busca trazer uma contribuição sobre o uso dessa 
proposta por meio do recurso das videoaula junto ao ensino da me-
dicina tendo vista que é possível desencadear outras propostas de 
pesquisa assim como desenvolvimento que venham a contribuir para 
melhorias no ensino da medicina, sempre com as devidas adequações 
para a realidade de cada instituição, acreditando em um melhor apro-
veitamento do recurso da videoaula interativa como aliada didático-
-pedagógica no processo de construção do conhecimento.

Os resultados até o presente momento do nosso estudo demons-
tra que o uso significativo das videoaulas interativas no currículo médi-
co proporciona aos alunos um recurso acessível  que torna-se uma im-
portante ferramenta de ensino-aprendizagem, visto que contempla 

Figura 4: O que espera da Flipped Classroom no curso de Medicina  
Fonte: Dados primários da pesquisa (2016)
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a construção e socialização de muitos conhecimentos.  Sendo assim 
notamos que é possível a implementação desses recursos nas demais 
disciplinas dos cursos da área da saúde. 

Até o presente momento podemos evidenciar uma melhora no 
que se refere a construção do conhecimento, uma vez que eles se tor-
nam autores do processo e determinam o tempo e espaço para qual irá 
se dedicar para seus estudos uma vez que estão ativamente envolvidos, 
uma vez que podem acessar o conteúdo.  A partir da implementação de 
metodologias ativas de aprendizagem que fica evidenciada quando 
passamos a criar alguns dos conteúdos em formas de videoaulas e 
que passa a ser transmitido para fora da sala de aula, como no modelo 
Flipped Classroom. De forma geral, a proposta da sala de aula inverti-
da foi mostrado para melhorar muito o aprendizado dos discentes de 
acordo com McLaughlin (2014).

Para que possa ser implementado com sucesso a proposta Flipped 
Classroom requer que aconteça um extenso planejamento, treinamento 
no que se refere ao docente em realizar a produção das videoaulas, ativi-
dades e as dinâmicas nos encontros presenciais.

Destacamos que nossa experiência com discentes do curso de 
Medicina na disciplina de semiologia geral pode facilitar interações 
entre alunos e professores, pois no ambiente de sala de aula se pode 
abordar as dúvidas e questionamentos com uma profundidade maior e 
com discussões animadas. Notamos que por meio das videoaulas e ati-
vidades complementares o processo de construção do conhecimento 
por parte dos discentes se deram de forma ativa e proporcionando uma 
melhoria nos resultados e satisfação. 
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Avaliação do ensino superior na modalidade a distância:  
possíveis relações entre a política de expansão e a avaliação da qualidade em EaD

1 INTRODUÇÃO

Entre 2004 e 2007, a quantidade de instituições autorizadas pelo 
Ministério da Educação (MEC) a oferecer cursos Superiores na mo-
dalidade a distância cresceu 54,8%, aumentando de 10 para 349 entre 
2000 e 2006. A evolução do número de alunos foi ainda mais signifi-
cativa, aumentando de 309.957 no primeiro ano do levantamento para 
972.826 em 2007, alta de 213,8% (ABRAEAD, 2008). 

Além dos investimentos da iniciativa privada, algumas ações da 
política de expansão de oferta do ensino superior no Brasil também 
têm  sido de fundamental importância para o estímulo da EaD no Bra-
sil, como o projeto da Universidade Aberta do Brasil (UAB), que vem 
sendo implantado desde 2005 e tem o objetivo de interiorizar a oferta 
de cursos e programas de Educação Superior por meio da articulação 
com  Instituições de Ensino Superior (IES) públicas já existentes. 

Nesse contexto de crescimento acelerado, existe a preocupação 
com a qualidade, tanto que já foram criados instrumentos para avalia-
ção de cursos/ instituições para fins de credenciamento, porém ainda 
não estendidos à regulação com o objetivo de melhoria, ou seja, a ava-
liação das condições de oferta. 

Nesse sentido, surge a preocupação em investigar as políticas de 
expansão do Ensino Superior no Brasil e situar o papel da EaD, consi-
derando os desafios para uma EaD de qualidade. 

Essa problemática também se reflete de forma potencializada no 
Ensino Superior por já existir a tradição de avaliação dos cursos supe-
riores, consolidada historicamente no Brasil. Existe a especulação de 
que pode existir dissonância entre os instrumentos de avaliação utili-
zados para credenciamento de cursos/instituições que ofertam ensino 
superior a distância, a proposta de um modelo para avaliação de EaD e 
as políticas de expansão da oferta do ensino superior no país.

No contexto da problemática aqui posta, pode-se considerar que 
o tema da pesquisa O papel da EaD na expansão do Ensino Superior no 
Brasil e os principais desafios para o estabelecimento de um modelo de 
avaliação. Assim, buscando-se possíveis soluções para o problema, serão 
objetos deste estudo as políticas públicas de expansão do Ensino Supe-
rior na avaliação do ensino superior a distância no Brasil, verificando-se 
o surgimento dessa necessidade, sua evolução histórica e suas implica-
ções na política de expansão de acesso ao ensino superior no país.
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Nessa política de expansão da oferta do ensino superior no Bra-
sil, a EaD pode assumir um importante papel, em função da possibili-
dade de ampliação das matrículas nessa modalidade de ensino. Porém, 
cabe destacar que, no Brasil, existem raros trabalhos na área de edu-
cação/avaliação que tratam do tema, pois grande parte da produção 
científica nessa área restringe-se à avaliação do processo de ensino-
-aprendizagem, ou do desempenho dos alunos na EaD, sem abordar os 
problemas de avaliação e/ou de regulação do sistema de ensino.

No entanto, a literatura sobre avaliação de IES e cursos no Brasil 
é extensa, consolidando-se uma tendência entre os autores de defender 
a ideia de que não se pode produzir instrumentos para avaliar a EaD 
como se esta fosse totalmente dissociada do ensino presencial, visto 
que os critérios de qualidade de ensino devem ser os mesmos sempre, 
apesar de existirem especificidades advindas das características de cada 
modalidade de ensino de avaliação para EaD. 

Nesse contexto, e aplicando-se as considerações apresentadas 
anteriormente à área proposta para este trabalho, justifica-se o presen-
te estudo pela necessidade de identificar as possíveis relações entre a 
política de expansão e a construção de um modelo próprio.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico utilizado para análise será composto por le-
vantamentos de dados publicados no Anuário Brasileiro Estatístico de 
Educação a Distância e no CENSO EAD.BR, pela legislação que regula 
a oferta da EaD no Brasil (decretos nº 5.773 e nº 5.622, Lei de Diretrizes 
e Bases - Lei nº 9.394, portaria nº. 4.361), bem como por documentos 
reguladores como as bases para uma nova proposta de avaliação da edu-
cação superior, diretrizes curriculares para os cursos de graduação, Plano 
Nacional de Educação e Referenciais de qualidade para cursos a distância.

Segundo Lobo Neto (1998), as primeiras experiências precur-
soras do surgimento da EaD remontam a 1728. Em geral, estas expe-
riências estão vinculadas às iniciativas de alguns professores nos EUA, 
com o ensino por correspondência. A institucionalização da EaD 
ocorreu em 1856, com a fundação da primeira escola de línguas por 
correspondência, em Berlim. Mas só no início do século XX ocorreu a 
consolidação e a expansão da educação a distância. Países e inúmeras 
instituições adotaram a EaD, através do ensino por correspondência.
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No Brasil, a EaD tem-se tornado uma modalidade de ensino em 
franco processo de expansão e uso nas instituições públicas e priva-
das de Ensino Superior e também nas empresas educacionais. Ela não 
é uma modalidade de ensino nova, já que, desde 1923, com Edgard 
Roquette Pinto, criador da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, hoje 
rádio MEC, são conhecidas iniciativas voltadas para sua disseminação. 
Estas iniciativas, procurando novas tecnologias de comunicação que 
aproximassem a escola do público sem escola, utilizaram o rádio, com 
o Instituto Rádio Monitor em 1939; o correio, com o Instituto Uni-
versal Brasileiro em 1941 (Nunes, 1994); e mais, recentemente, o 
vídeo, a TV e o computador, com o Telecurso do 2o Grau e os pro-
gramas: TV Escola, Programa Nacional de Informática na Educa-
ção - Proinfo, FUST, Programa de Apoio à Pesquisa em Educação 
a Distância - PAPED, programas estes da Secretaria de Educação a 
Distância - SEED.

2.1 EaD 

Alguns dos mais aceitos conceitos de EaD são:

É a modalidade de educação em que as atividades de ensino-aprendizagem 
são desenvolvidas majoritariamente (e em bom número de casos exclusiva-
mente) sem que alunos e professores estejam presentes no mesmo lugar à 
mesma hora (ABED, 2008).

[...] como um subsistema da Educação que se caracteriza pela separação física 
entre os atores do processo de aprendizagem numa relação de comunicação 
multidirecional. A mediação pedagógica é exercida pelo facilitador pedagó-
gico e pelo uso de diferentes tecnologias, na busca da aprendizagem como 
processo de construção de conhecimento a partir da reflexão crítica das ex-
periências significativas (Carvalho;  Struchiner, 2000).

[...] um sistema tecnológico de comunicação bidirecional que pode ser massivo 
e que substitui a interação pessoal na sala de aula entre professor e aluno como 
meio preferencial de ensino pela ação sistemática e conjunta de diversos recursos 
didáticos e o apoio de uma organização e tutoria que propiciam uma aprendiza-
gem independente e flexível (Garcia Aretio apud Rodrigues, 1998).

Atualmente, no cenário nacional brasileiro, assiste-se a uma 
crescente expansão de cursos a distância. Após o Decreto 5.622 de 
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19/12/2005, foi institucionalizada essa modalidade educativa que favo-
rece a implementação de políticas educacionais, inclusive de formação 
profissional que privilegie a modalidade da EaD. Essa modalidade educa-
cional tem sido uma alternativa de ensino/aprendizagem em um cenário 
marcado pelas dificuldades de acesso (distâncias geográficas) da popu-
lação ao ensino formal e pelas altas taxas de defasagem de escolaridade.

O Decreto 5.622 estabelece alguns tópicos da política de garan-
tia de qualidade ligados à modalidade de educação a distância que são 
os seguintes: a) a caracterização de EaD visando instruir os sistemas de 
ensino; b) o estabelecimento de preponderância da avaliação presen-
cial dos estudantes em relação às avaliações feitas a distância; c) maior 
explicitação de critérios para o credenciamento no documento do pla-
no de desenvolvimento institucional (PDI), principalmente em rela-
ção aos polos descentralizados de atendimento ao estudante; d) me-
canismos para coibir abusos, como a oferta desmesurada do número 
de vagas na educação superior, desvinculada da previsão de condições 
adequadas; e) permissão de estabelecimento de regime de colaboração 
e cooperação entre os Conselhos Estaduais e Conselho Nacional de 
Educação e diferentes esferas administrativas para: troca de informa-
ções; supervisão compartilhada; unificação de normas; padronização 
de procedimentos e articulação de agentes; f) previsão do atendimen-
to de pessoa com deficiência; e, g) institucionalização de documento 
oficial com Referenciais de Qualidade para a educação a distância. 

Neste contexto e de acordo com a legislação do Ministério da 
Educação, o Projeto Político Pedagógico de um curso na modalidade a 
distância deve possuir os seguintes tópicos: a) concepção de educação 
e currículo no processo de ensino e aprendizagem; b) sistemas de co-
municação; material didático; c) avaliação; d) equipe multidisciplinar; 
e) infraestrutura de apoio; f) gestão acadêmico-administrativa; e, g) 
sustentabilidade financeira.

Dentre os principais tópicos listados pela legislação, pode-se 
destacar o material didático, visto que os programas de EaD devem 
conter uma proposta didática com maior conteúdo didático que as si-
tuações presenciais. Mas para que isso ocorra, é necessário um trabalho 
constante de um coordenador pedagógico (docente) que deve nortear 
as ações desde elaborar os fundamentos teóricos do projeto; selecionar 
e preparar todo o conteúdo curricular articulando os procedimentos 
e atividades; definir bibliografia, videografia, iconografia, audiografia, 
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tanto básicas quanto complementares e elaborar o material didático.
Normalmente, o aluno de um curso a distância consiste em um 

adulto capaz de ser sujeito de seu próprio processo de aprendizagem. 
Para que esse processo ocorra, é necessário que o ambiente de ensino/
aprendizagem proposto ofereça um excelente material apoio capaz de 
criar desafios cognitivos para os alunos, promovendo atividades signi-
ficativas de aprendizagem.

Segundo os aspectos apresentados nos referenciais de qualidade 
apresentados em BRASIL (2003), pode-se identificar as principais ca-
racterísticas da EaD brasileira no contexto atual, a saber: a concepção 
de educação e de currículo no processo de ensino e aprendizagem, os 
sistemas de comunicação utilizados, o material didático fornecido, o sis-
tema de avaliação e suas formas de implementação, as características da 
equipe multidisciplinar e as atribuições dos seus membros, a infraestru-
tura de apoio disponibilizada nos polos, a gestão acadêmico-administra-
tiva e a sustentabilidade financeira dos cursos ofertados; apresentados 
como aspectos primordiais na construção dos projetos pedagógicos. 

2.1.1  Histórico da EaD no Brasil

Quando se consulta a literatura sobre EaD, verifica-se, no seu 
histórico, que ela possui uma longa tradição, existindo várias gerações 
de acordo com os recursos tecnológicos utilizados em cada época. 
Cada geração apresenta características próprias, a saber: a) primeira 
geração - utilizou o material impresso como forma de desenvolver os 
conteúdos e manter a comunicação com os alunos; b) segunda gera-
ção - utilizou materiais de áudio e vídeo, favorecendo a comunicação 
sincrônica; c) terceira geração - permitiu contatar pessoas em espaços e 
tempos diferentes por meio da comunicação assíncrona, mantendo os 
recursos para utilização da comunicação síncrona. 

Assim, à medida que um novo recurso tecnológico se insere no 
campo educacional, ele é incorporado pelas práticas educativas de 
modo a constituir as diferentes mediações pedagógicas a serem utiliza-
das na EaD. A atual geração influencia nas políticas e práticas a serem 
utilizadas, desde o gerenciamento do sistema de ensino até a produção 
dos materiais pedagógicos. 

Visto que a EaD tem sido foco das atenções de diversos segmen-
tos da sociedade, sendo utilizada como mecanismo tanto de formação 
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como de atualização profissional, muitos são os conceitos apresenta-
dos, alguns formalmente fundamentados, outros direcionados para 
uma determinada aplicação. 

2.1.2  Legislação e referenciais

A partir da Portaria 4361/2004 que, embasada em leis e decre-
tos anteriores, determina que todos os processos de credenciamento e 
recredenciamento de Instituições de Ensino Superior (IES) com rela-
ção à oferta de cursos de pós-graduação latu sensu, cursos superiores a 
distância, todos os seus protocolos e trâmites fiquem a cargo do Siste-
ma de Acompanhamento de Processos das IES - SAPIENS/MEC. Este 
sistema, através da utilização de tecnologias da informação, possibilita 
a inserção de documentos na web e assim a interação entre as partes en-
volvidas, possibilitando o acompanhamento e controle dos processos.

O decreto 5622/2005 estabelece a EaD como modelo educacio-
nal, fixando suas organizações no modelo presencial. Apesar de des-
mistificar a EaD, determinando e autorizando diversos níveis de ensi-
no - básico, médio, profissional, superior - ainda valoriza os momentos 
presenciais e suas avaliações de maior peso, se sobrepondo ao momento 
a distância. É preciso superar este preconceito, elaborando mecanismos 
que garantam a fidedignidade dos processos de avaliação e desempe-
nho dos estudantes. Uma vez que a interação na construção do conheci-
mento, a rigor, ocorre da mesma maneira, seja presencial ou à distância.

Apesar de não ter um modelo padrão para EaD, é a partir do delinea-
mento do perfil do estudante que será definido o modelo do curso. A flexi-
bilidade e as várias possibilidades de pensar EaD convergem para um único 
foco - forma de pensar educação. Compreender educação como fundamen-
tação para todo o resto do processo, independentemente de modelos.  

O projeto político pedagógico deve ser claro ao descrever a sua opção 
epistemológica de educação, de ensino, pois é a partir disto que são traçadas 
as características específicas da modalidade à distância - o que se pretende 
desenvolver, qual o perfil do estudante que se quer formar. Acima de tudo 
é necessário um comprometimento institucional que garanta o processo de 
formação do cidadão. A interação ancorada em um eficiente sistema tutorial 
- integração/interatividade entre professores/tutores/estudantes e um am-
biente implementado pelas TICs que atendam às necessidades dos estudan-
tes e possibilitem a resolução de problemas eficazmente. 
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Numa tentativa de estabelecer critérios que avaliem qualitati-
vamente os cursos de EaD foi criado, ainda sem efeito legal, um do-
cumento que norteia as iniciativas de EaD no Brasil. Estes critérios 
contemplam: aspectos pedagógicos, recursos humanos e infraestrutu-
ra que devem estar explicitados no Projeto Político Pedagógico que se 
completam e se entrelaçam e se desdobram em especificamente em: a) 
Concepção de educação e currículo no processo de ensino e aprendi-
zagem; b) Sistemas de comunicação; c) Material didático; d) Avalia-
ção; e) Equipe multidisciplinar; f) Infraestrutura de apoio; g) Gestão 
Acadêmico-administrativa; h) Sustentabilidade financeira.

2.1.3 Características do modelo brasileiro de EaD

Niskier (1999), apresenta o modelo de EaD vigente atualmente 
no Brasil, que é utilizado pela Universidade Aberta do Brasil (UAB), 
considerando a relação desse modelo com o uso da tecnologia compu-
tacional, pode-se classificá-lo como blended learning. Já Roca (2001), 
postula sobre as características dos cursos a distância no país, identi-
ficando convergências e divergências com os modelos formalmente 
conhecidos de EaD.

O blended learning afigura-se como um processo equilibrado de 
utilização da aprendizagem presencial (mediatizada ou não) e on-li-
ne, combinando as potencialidades de ambas, como apresentados em 
Voos (2003).

Criado em 2005, pelo Ministério da Educação, o projeto da Uni-
versidade Aberta do Brasil (UAB) tem como principal objetivo articu-
lar e integrar 

um sistema nacional de educação superior a distância, em caráter experimen-
tal, visando sistematizar as ações, programas, projetos, atividades pertencen-
tes às políticas públicas voltadas para a ampliação e interiorização da oferta 
do ensino superior gratuito e de qualidade no Brasil (ZUIN, 2006, p. 935). 

A UAB foi criada para a articulação e integração experimental 
de um sistema nacional de educação superior.   Esse sistema é formado 
por instituições públicas de ensino superior em articulação e integra-
ção com o conjunto de polos municipais de apoio presencial, os quais 
levarão o ensino superior público de qualidade aos municípios brasi-
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leiros que não têm oferta ou cujos cursos ofertados não são suficientes 
para atender a todos os cidadãos. O polo municipal de apoio presencial 
é um espaço físico para a execução descentralizada de algumas das fun-
ções didático-administrativas de cursos a distância, organizada com o 
concurso de diversas instituições, bem como com o apoio dos gover-
nos municipais e estaduais.

O sistema UAB é um projeto construído pelo MEC e ANDIFES, 
no âmbito do fórum das Estatais pela Educação, a fim de ofertar cursos 
e programa de educação superior, em parceira com Instituições Públicas 
Federais, por meio de consórcios com municípios e estados da Federa-
ção. Visa a inclusão social, possibilitando o acesso gratuito ao ensino su-
perior, pela vertente da alfabetização digital, utilizando o ensino online, 
que exige competências específicas por parte do aluno, as quais são de-
senvolvidas em disciplinas específicas para tal.

Por meio da Educação Aberta, surgem possibilidades de educa-
ção para pessoas que não as possuíam antes, pois flexibiliza o requisito 
de tempo para estudar, com uma filosofia centrada no aluno, exigindo 
deste um perfil de maior autonomia e responsabilidade pela sua pró-
pria formação.

Por ser um programa educacional que se utiliza da EaD, reco-
nhece a importância da coerência entre currículo e estratégias peda-
gógicas, utilizadas pelos diversos atores responsáveis pelas atividades 
docentes, na formação acadêmica .

Alguns aspectos desse modelo devem ser identificados para que 
se possa caracterizá-lo, a saber: planejamento, ensino, avaliação e for-
mação docente. 

 
2.2. Expansão do Ensino Superior e participação da EaD

O atual contexto de desregulamentação e de desacionamento do 
estado do bem-estar social influiu para que as IES públicas não acom-
panhassem o crescimento das demandas sociais por serviços de edu-
cação e formação profissional, um vez que as IES privadas respondem 
por mais de 77,11% do número das IES (Trigueiro, 2000). As políticas 
de ajuste econômico e de contenção de despesas afetaram o crescimen-
to das IES públicas, ocasionando este déficit educacional.

Devido à histórica ampliação do quadro de exclusão educacional 
no ensino universitário, apenas 11% da população com idade escolar, 
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entre 19 e 24 anos, que estão cursando a universidade são beneficiados 
com os serviços prestados pelas IES.

Segundo Schmidt et al., essa taxa de escolarizáveis pelo ensino 
superior: “[...] põe o Brasil muito abaixo de países como Estados Uni-
dos, França, Coréia, Japão, Argentina, México, Uruguai, entre outros” 
(2000, p. 244).

As reformas educacionais têm pressionado as IES públicas atra-
vés da exigência de expansão de matrículas, redução da duração na carga 
horária de diversos cursos, criação de cursos noturnos e estabelecimen-
to de redes e consórcios de EaD. Contraditoriamente, não se expandem 
os horizontes para realização de concursos públicos, há congelamento 
de salários e estímulo à venda de serviços, consultorias e cursos, demar-
cando uma forma de autonomia limitada (Shiroma et al., 2000).

2.3  Avaliação/regulação do Ensino Superior a distância 

No que se refere à avaliação da oferta de cursos na modalidade 
a distância, o Inep/MEC dispõe de novos instrumentos de avaliação 
para a educação superior a distância, os quais permitem aos instituto 
fazer o credenciamento de instituições para a oferta dessa modalida-
de de ensino e de polos de apoio presencial, além de autorizar cursos. 
Os instrumentos de avaliação foram desenvolvidos a partir dos refe-
renciais de qualidade determinados pela SEED, sendo estabelecidos 
critérios para avaliar desde a gestão dos cursos até a formação dos pro-
fessores e instalações físicas das instituições.

Os instrumentos de avaliação foram homologados pelas porta-
rias nº 1.047, nº 1.050 e nº 1.051 de 2007, que estabelecem um con-
junto de regras sistêmicas que devem ser obedecidas para o credencia-
mento de cursos e/ou instituições para oferta de educação a distância, 
porém não há ainda a utilização destes ou outros instrumentos em um 
processo de regulação para a melhoria, através da avaliação de condi-
ções de ensino, por exemplo.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O delineamento metodológico do presente trabalho de investi-
gação caracteriza-se por uma análise comparativa da evolução do en-
sino superior brasileiro na modalidade a distância com a modalidade 
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presencial a partir de dados secundários como a oferta de cursos e va-
gas nas duas modalidades, desde 2005 até os dias atuais, bem como de 
dados sobre a proposição de um modelo de avaliação próprio para o 
Ensino Superior a Distância; constitui-se como uma pesquisa qualita-
tiva respaldada em dados quantitativos, a partir de análise documental, 
de entrevistas com os participantes da concepção do modelo próprio 
de avaliação da EaD e do tratamento estatístico de dados da oferta do 
Ensino Superior no Brasil.

O presente estudo visa situar as políticas de expansão do Ensino 
Superior no Brasil do período mais recente, a partir da implantação da 
UAB, situando o papel da EaD nesse contexto histórico. 

3.1  Materiais

a. Base empírica:
- documentos sobre a política de expansão do ensino superior no brasil;
- documentos normativos da oferta de EaD;
- documentos sobre as propostas de avaliação do Ensino Superior a 
Distância;
- dados sobre a  oferta de cursos e vagas no ensino superior a distância;
- dados sobre a oferta de cursos e vagas no ensino superior presencial;
- dados coletados em entrevistas com os participantes da concepção do 
modelo próprio para avaliação da EaD.

b. Fontes de referência
- Anuário Brasileiro Estatístico de Educação a Distância;
- Bases para uma nova proposta de avaliação da educação superior: Sis-
tema nacional de avaliação da educação superior;
- campus Computing Report.BR 2009: Computação e Tecnologia de 
Informação nas Instituições de Ensino Superior no Brasil;
- CENSO EAD.BR: Relatório analítico da aprendizagem a distância 
no Brasil;
- Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006. Dispõe sobre o exercício das fun-
ções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior 
e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino;
- Decreto no. 5.622, de 19 de dezembro de 2005. Regulamenta o art. 80 
da Lei no. 9.384, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretri-
zes e bases da educação nacional;
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- Diretrizes curriculares para os cursos de graduação;
- Lei de Diretrizes e Bases. Lei nº 9.394, de vinte de dezembro de 1996;
- Plano Nacional de Educação;
- Portaria no. 4.361, de 29 de dezembro de 2004. Normatiza os proces-
sos de credenciamento de instituições de ensino superior para a oferta 
de cursos;
- Referenciais de qualidade para cursos a distância;
- SIEAD - Sistema de Consulta de Instituições Credenciadas para Edu-
cação a Distância e Polos de Apoio Presencial.

3.2  Métodos

a. Etapas metodológicas: 
1ª. estudar as taxas de crescimento da oferta de ensino superior a dis-
tância no brasil;
2ª. estudar as taxas de crescimento da oferta de ensino superior presen-
cial no brasil;
3ª. comparar a oferta do ensino superior na modalidade presencial com 
a modalidade a distância através da construção de indicadores;
4ª. comparar a oferta do ensino superior na modalidade a distância 
com as metas de expansão do ensino superior no brasil;
5ª. estudar a proposta inicial de um modelo de avaliação próprio para 
o ensino superior na modalidade a distância e seus atores influentes;
6ª. investigar as ideias e ideais que permearam a concepção do modelo 
próprio de avaliação da EaD;
7ª.  identificar os desafios para um Ensino Superior a Distância de qua-
lidade.

4 A PROPOSTA DO MODELO DE AVALIAÇÃO PRÓPRIO
    PARA  O ENSINO SUPERIOR NA MODALIDADE A DISTÂNCIA

Atualmente, no cenário nacional brasileiro, assiste-se a uma 
crescente expansão de cursos a distância. Após o Decreto 5.622 de 
19/12/2005, foi institucionalizada essa modalidade educativa que fa-
vorece a implementação de políticas educacionais, inclusive de forma-
ção profissional que privilegie a modalidade da EaD. Essa modalidade 
educacional tem sido uma alternativa de ensino/aprendizagem em um 
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cenário marcado pelas dificuldades de acesso (distâncias geográficas) 
da população ao ensino formal e pelas altas taxas de defasagem de es-
colaridade. 

O Decreto 5.622 estabelece alguns tópicos da política de garan-
tia de qualidade ligados à modalidade de educação a distância que são 
os seguintes: a) a caracterização de EaD visando instruir os sistemas 
de ensino; b) o estabelecimento de preponderância da avaliação pre-
sencial dos estudantes em relação às avaliações feitas a distância; c) 
maior explicitação de critérios para o credenciamento no documen-
to do plano de desenvolvimento institucional (PDI), principalmente 
em relação aos polos descentralizados de atendimento ao estudante; 
d) mecanismos para coibir abusos, como a oferta desmesurada do 
número de vagas na educação superior, desvinculada da previsão de 
condições adequadas; e) permissão de estabelecimento de regime de 
colaboração e cooperação entre os Conselhos Estaduais e Conselho 
Nacional de Educação e diferentes esferas administrativas para: troca 
de informações; supervisão compartilhada; unificação de normas; pa-
dronização de procedimentos e articulação de agentes; f) previsão do 
atendimento de pessoa com deficiência; e, g) institucionalização de 
documento oficial com Referenciais de Qualidade para a educação a 
distância (Tabela 1).

Tabela 1: Itens componentes do modelo de avaliação

ÍTENS AVALIADOS PARA AUTORIZAÇÃO DE CURSO DE EAD 
Organização Didático-Pedagógica 
Projeto do curso: aspectos gerais 
Projeto do curso: formação 
Materiais Educacionais 
Interação em Educação a Distância 
Avaliação em Educação a Distância, Avaliação do Corpo Docente/Tutoria e Avaliação dos Materiais 
Educacionais
Corpo Docente e Corpo de Tutores 
Administração Acadêmica 
Perfil dos docentes 
Corpo de Tutores 
Condições de trabalho 
Instalações Físicas 
Instalações gerais 
Biblioteca 
Requisitos Legais 
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Coerência dos conteúdos curriculares com as Diretrizes Curriculares Nacionais 
Estágio supervisionado 
Trabalho de Curso 
Carga horária mínima e tempo mínimo de integralização 
Disciplina optativa de Libras 
Condições de acesso para portadores de necessidades especiais 
Condições que garantam a realização de atividades presenciais obrigatórias nos polos de apoio 
presencial para os primeiros 50% do tempo de duração do curso 

Fonte: Gerada a partir dos dados coletados no portal SINAES (2010)

Nesse contexto e de acordo com a legislação do Ministério da 
Educação, o Projeto Político Pedagógico de um curso na modalidade a 
distância deve possuir os seguintes tópicos: a) concepção de educação 
e currículo no processo de ensino e aprendizagem; b) sistemas de co-
municação; material didático; c) avaliação; d) equipe multidisciplinar; 
e) infraestrutura de apoio; f) gestão acadêmico- administrativa; e, g) 
sustentabilidade financeira. 

Dentre os principais tópicos listados pela legislação, pode-se 
destacar o material didático, visto que os programas de EaD devem 
conter uma proposta didática com maior conteúdo didático que as si-
tuações presenciais. Mas para que isso ocorra, é necessário um trabalho 
constante de um coordenador pedagógico (docente) que deve nortear 
as ações desde elaborar os fundamentos teóricos do projeto; selecionar 
e preparar todo o conteúdo curricular articulando os procedimentos 
e atividades; definir bibliografia, videografia, iconografia, audiografia, 
tanto básicas quanto complementares e elaborar o material didático. 

Normalmente, o aluno de um curso a distância consiste em um 
adulto capaz de ser sujeito de seu próprio processo de aprendizagem. 
Para que esse processo ocorra, é necessário que o ambiente de ensino/
aprendizagem proposto ofereça um excelente material apoio capaz de 
criar desafios cognitivos para os alunos, promovendo atividades signi-
ficativas de aprendizagem. 

Segundo os aspectos apresentados nos referenciais de qualidade 
apresentados em Brasil (2003), pode-se identificar as principais ca-
racterísticas da EaD brasileira no contexto atual, a saber: a concepção 
de educação e de currículo no processo de ensino e aprendizagem, os 
sistemas de comunicação utilizados, o material didático fornecido, o 
sistema de avaliação e suas formas de implementação, as características 
da equipe multidisciplinar e as atribuições dos seus membros, a infraes-
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trutura de apoio disponibilizada nos pólos, a gestão acadêmico-adminis-
trativa e a sustentabilidade financeira dos cursos ofertados; apresenta-
dos como aspectos primordiais na construção dos projetos pedagógicos. 

5 ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA DE QUALIDADE: DESAFIOS

Em 1998, o Decreto 2.494 afirmava que a falta de atendimento 
aos padrões de qualidade seria motivo de sanções às instituições de en-
sino. Tais “padrões de qualidade” seriam definidos em ato próprio de 
Ministro. Passados quase dez anos, o ato ministerial não foi elaborado 
e a função de estabelecer critérios de qualidade para a EaD foi cumpri-
da, em 2003, pelo documento Referenciais de Qualidade para Cursos a 
Distância, de Carmen Moreira de Castro Neves, diretora de Política de 
Educação a Distância do MEC. Esse documento serviu de base, recen-
temente, para a formulação de outro documento oficial, Instrumento de 
Credenciamento Institucional para Oferta de Educação a Distância, esta-
belecendo critérios a serem seguidos na avaliação dos cursos a distân-
cia, pelos especialistas indicados pelo Ministério. 

No que se refere aos desafios da EaD, eles podem acontecer em 
vários níveis: na viabilidade de algumas propostas pedagógicas, na ela-
boração dos materiais didáticos, na estruturação e execução da tutoria, 
na criação e organização da infraestrutura administrativa, na utilização 
dos meios de comunicação, na promoção e facilitação da interativida-
de, na divulgação e conquista do público-alvo, na aquisição da confian-
ça dos alunos, no reconhecimento do público em geral. Mas talvez o 
maior dos desafios da EaD seja o de oferecer cursos de qualidade para 
uma população que, em sua grande maioria, se encontra ainda cheia de 
preconceitos contra a EaD. Esse preconceito é proveniente, na maior 
parte das vezes, da falta de conhecimento de como essa modalidade 
de ensino funciona. Assim, é preciso se ter muitos cuidados quando se 
planeja e se implementa um curso a distância. É preciso se conhecer 
muito bem o público-alvo para quem se destina o curso, saber como 
construir um material atraente e de qualidade, como colocar em práti-
ca uma ação tutorial capaz de fazer com que o aluno não se sinta aban-
donado, saber como administrar a avaliação etc. Enfim, o desafio é ofe-
recer uma educação de qualidade, o que não é um desafio específico da 
EaD, mas sim da educação de modo geral.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo geral deste estudo caracteriza-se por situar o papel 
da EaD nas políticas de expansão do Ensino Superior no Brasil e os 
desafios para uma EaD de qualidade. Visando alcançá-lo, foram esta-
belecidos como objetivos específicos: a) investigar o papel da EaD na 
implantação das políticas públicas de expansão do Ensino Superior 
no Brasil; b) analisar o modelo de avaliação proposto até o momento, 
à luz dos referenciais de qualidade; c) compreender as ideias e ideais 
que permearam a concepção do modelo de avaliação; d) discutir os 
principais desafios presentes para o estabelecimento de um modelo de 
avaliação para a EaD.

Ao longo do texto, sinalizamos indicadores que revelam a com-
plexidade do sistema de educação superior brasileiro, destacando a 
participação da EaD como importante ferramenta para impulsionar a 
expansão da oferta. 

Nesse sentido, um aspecto de grande importância refere-se à 
avaliação/regulação dessa oferta, pois é preciso expandir as matrículas 
e, ao mesmo tempo, garantir a expansão com qualidade da educação, 
através da construção de um padrão de qualidade socialmente referen-
ciada (entendido como espaço de inclusão e, ao mesmo tempo, de efe-
tiva formação para todos, nos diferentes níveis e modalidades em que 
se estrutura a educação brasileira), porém, apesar de se defender um 
padrão de qualidade, postula-se que não deva existir um modelo único, 
mas sim parâmetros que devem ser cumpridos para dar qualidade, visi-
bilidade e credibilidade a essa modalidade de ensino no Brasil. 

No que se refere à avaliação, visto que o importante é informar, 
trabalhar com as diferentes representações, interpretar as causalidades e 
pensar as estratégias de superação, é necessário que alguns fatores sejam 
levados em consideração como: a) repensar o papel da avaliação; b) va-
lorizar a formação docente; c) Identificar os possíveis modelos de ava-
liação; d) a exigência da presencialidade; e) os altos índices de evasão; 
f) Causas e consequências da evasão; g) formação de avaliadores; h) 
operacionalização das avaliações; i) identificação dos casos de sucesso. 

Os dados apresentados permitem-nos inferir que a EaD tem se 
tornado uma importante ferramenta para impulsionar a expansão da 
oferta do Ensino Superior no Brasil, porém que a busca de um modelo 
único talvez não seja a melhor solução para atender a diversidade bra-
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sileira. Pode-se então, optar pela adoção de parâmetros de qualidade, 
que permitam visibilidade e credibilidade aos cursos e/ou instituições 
credenciadas junto MEC, em detrimento da proposta atual de modelo 
de avaliação que prioriza aspectos técnicos. Surgindo como uma solu-
ção para garantir a expansão, mas a partir da consolidação de cursos e 
instituições.
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1 INTRODUÇÃO

Acreditar no mundo significa suscitar acontecimentos, 
mesmo pequenos, que escapem ao controle, 

ou engendrar novos espaços-tempos, 
mesmo de superfície ou volume reduzidos.

[Gilles Deleuze, 1992, p. 218]

Na contemporaneidade, a subjetivação1 está sujeita a forças 
poderosas de homogeneização e serialização. Os cursos a dis-
tância não ficam de fora dessa tendência. Por isso é importante 
o exercício de elaboração, execução e implementação de cursos 
e espaços de formação na perspectiva da criação, da autoria2, da 
invenção de si e do mundo.

Neste contexto, mais do que nunca, a subjetividade é convoca-
da a se singularizar. É nessa perspectiva de singularização, de viver e 
inventar outros mundos pela habitação em ambiente virtual de apren-
dizagem (AVA), para a formação de docentes online, de suscitar acon-
tecimentos, mesmo pequenos, que escapem ao controle que se insere 
este estudo.

A cartografia da produção de subjetividade em AVA foi desen-
volvida com base em uma intervenção para criar condições de possibi-
lidade de formação de docentes online. A proposta era que os próprios 
professores criassem, em uma plataforma de aprendizagem, espaços de 
diálogo, de formação, segundo as demandas da prática dos cursos a dis-
tância e do contexto vivenciado por eles. Essa proposta se contrapõe 
ao modelo hegemônico baseado em cursos fechados, formatados para 
atender a interesses específicos, à homogeneização.

A experimentação foi feita durante um ano com sessenta e qua-
tro professores do Curso de Especialização Mídias na Educação da 

1 A subjetivação refere-se às diferentes formas de produção de subjetividade em uma formação 
histórica específica. Deleuze (1992, p. 135) diz que a subjetivação constitui “um modo intensivo 
e não um sujeito individual”. Portanto, neste estudo, a subjetivação traduz o modo singular pelo 
qual se produz a curvatura das linhas de força no ambiente virtual de aprendizagem e fora dele.
2  O conceito de autoria utilizado neste estudo foi desenvolvido na minha dissertação de mes-
trado (SOUZA, 2005). Autoria é toda e qualquer construção feita pelo sujeito, pela qual ele 
se responsabilize, seja através da linguagem oral ou escrita, ou da ação, perpassada pelo social, 
considerando a influência do outro, a palavra do outro como essencial no processo de criação. 
Neste estudo, compreendemos a palavra “responsabilidade” ligada à teoria bakhtiniana. O termo 
“responsividade” utilizado por Bakhtin, refere-se tanto a “responsabilidade” quanto a “respondi-
bilidade”. Portanto, entendemos o termo nos dois sentidos.
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Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - Brasil e teve o propósito 
de que os professores vivenciassem coletivamente um ambiente dialó-
gico e colaborativo, onde os afetos pudessem ser produzidos, possibili-
tando a criação de espaços de autoria e singularização. O espaço para as 
interações foi criado na plataforma de aprendizagem Moodle/UFBA e 
foi chamado de Espaço Dialógico (ED)

A principal questão que fundamentou o processo de investiga-
ção foi: A partir de uma experimentação para criar condições de possi-
bilidade de formação de docentes online, que subjetividades são pro-
duzidas no ambiente virtual de aprendizagem e como se processam? 

Os fundamentos da investigação encontram-se nos pressupos-
tos teóricos de Gilles Deleuze e Felix Guattari, em especial nos con-
ceitos de subjetividade, agenciamento, afeto e desterritorialização, e de 
Mikhail Bakhtin, no que se refere a enunciado e dialogismo. O concei-
to de ambiente virtual de aprendizagem, nesse estudo, assume novos 
contornos e o AVA é definido como um dispositivo de produção de 
subjetividade, que é a combinação do visível, invisível, dizível, do silên-
cio, das forças, atitudes, relações e linhas, que conectam as pessoas que 
o habitam e que pode proporcionar afetos alegres e tristes, aumentan-
do ou diminuindo a potência de agir de cada pessoa.

Este estudo configura-se como uma cartografia3 dos afetos, percep-
tos, das metamorfoses e dos movimentos produzidos no e com o grupo 
de professores no AVA. A cartografia mostrou-se uma valiosa ferramenta 
metodológica de investigação para contemplar a complexidade, pois visa 
acompanhar um processo, um fluxo. Não é um método pronto, é um mé-
todo para ser praticado, e não, aplicado, pois não se trata de um método 
baseado em regras gerais que servem para casos particulares (KASTRUP; 
BARROS, 2010). O método vai se construindo no acompanhamento 
dos movimentos da subjetividade. A proposta do cartógrafo é “mergulhar 
na geografia dos afetos e, ao mesmo tempo, inventar pontes para fazer sua 
travessia: pontes de linguagem” (ROLNIK, 2007, p. 66).

3 Cartografia é um termo grego derivado de chartis = mapa e graphein = escrita. É a arte e a ciência 
de compor cartas geográficas, mapas. No contexto da filosofia de Gilles Deleuze e Félix Guattari 
(1997), a cartografia ganha outro significado e, diferente do mapa-representação, fazem-se 
desenhos que acompanham um fluxo, um processo. A cartografia produz-se ao mesmo tempo 
em que os movimentos de transformação e de criação de novos mundos acontecem e tem como 
desafio desenvolver práticas de acompanhamento desses processos. Nesse sentido, pode-se 
pensar em uma cartografia da produção de subjetividade em AVA.
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Passemos, então, a descrever o conceito de subjetividade e de 
afeto, com base na visão deleuzo-guattariana, para deixar clara a nossa 
vinculação teórica e favorecer a leitura da cartografia da subjetividade 
produzida no AVA. 

2 SUBJETIVIDADE: PERSPECTIVA TEÓRICA

Para discutir subjetividade optamos por privilegiar uma teoria 
do conhecimento que conseguisse integrar o afetivo, o perceptivo e o 
cognitivo e que pudesse nos ajudar a compreender o ambiente virtual 
de aprendizagem como espaço de produção de subjetividade.

Entendemos que os pressupostos teóricos deleuzo-guattarianos 
oferecem um campo conceitual segundo o qual as interações (ou não), 
os fluxos dialógicos, as atitudes e a produção de subjetividade no am-
biente virtual podem ser pensados em sua potência. Além disso, a noção 
de subjetividade conforme os pressupostos deleuzo-gattarianos nos ofe-
rece a matéria-prima para podemos experimentar e inventar maneiras di-
ferentes de perceber o ambiente virtual de aprendizagem e possibilitar a 
cartografia da produção de subjetividade por meio dos afetos, dos fluxos 
dialógicos e atitudes dos professores no ambiente da pesquisa.

Falar em subjetividade, de acordo com esses Deleuze e Guatta-
ri, é falar em criação, em vida pulsante, que proporciona o afetar e ser 
afetado. A subjetividade vincula-se aos processos sociais, desvinculan-
do-se dos domínios da representação.

Para os autores, a subjetividade não é passível de totalização ou 
de centralização no indivíduo. A “subjetividade é essencialmente fabri-
cada e modelada no registro social” (GUATTARI; ROLNIK, 2010, p. 
31). É produto de instâncias individuais, coletivas e institucionais. A 
subjetividade está mais ligada à lógica das intensidades, da consistên-
cia, do que à lógica estruturalista, da existência (OLIVEIRA, 2006). 
Assim, o sujeito constitui-se segundo as linhas de força e a produção 
de subjetividade que o atravessam.

A definição clássica de subjetividade traz fortemente a oposição 
entre indivíduo e sociedade. Guattari (2008, p. 19) define subjetivi-
dade como “o conjunto das condições que torna possível que instâncias 
individuais e/ou coletivas estejam em posição de emergir como território 
existencial autorreferencial, em adjacência ou em relação de delimitação 
com uma alteridade ela mesma subjetiva”. É na mudança de orientação do 
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eixo do pensamento verticalizado para a concepção de horizontalidade 
numa perspectiva de conexão rizomática que será marcada a ruptura com 
a tradição platônica/hegeliana do pensamento, dando lugar ao desenvol-
vimento de uma filosofia do acontecimento, colocando em outros termos 
a problemática da subjetividade (SOARES; MIRANDA, 2009), trazen-
do à tona a subjetividade como produção, e não mais como substância.

O desafio contemporâneo é pensar a subjetividade fora do sujei-
to (SCHÉRER, 1999, apud PASSOS, 2008, p. 212). É preciso apren-
der a superar a visão da subjetividade fundamentada apenas no eu; é 
preciso tenta deslocar do ser do eu e da consciência para os devires 
(SCHÉRER, 2005). “Para além da noção moderna de “sujeito” como 
algo dotado de uma identidade fixa, de um atributo da alma, temos 
a noção de subjetividade como algo flexível, cambiante e produzido 
socialmente” (GALLO, 2010, p. 238). 

Na perspectiva que estamos utilizando, a subjetividade não se 
confunde com o sujeito, não é individual, visa superar as dicotomias 
sujeito-objeto, indivíduo-sociedade, interior-exterior, teoria-prática, 
produção de subjetividade-produção de realidade. A subjetividade sin-
gular é constituída de múltiplos vetores heterogêneos, como vetores 
sociais, técnicos, físicos e semiológicos, vetores de existencialização di-
versos, a partir dos quais pode emergir um território existencial.  

Para enfatizar a perspectiva de subjetividade adotada neste estu-
do, Guattari e Rolnik (2010) esclarecem que a subjetividade não im-
plica em uma posse, mas em uma produção incessante, que acontece 
nos encontros que vivemos com o outro. “Nesse sentido o outro pode 
ser compreendido como o outro social, mas também como a natureza, 
os acontecimentos, as invenções, enfim, aquilo que produz efeitos nos 
corpos e nas maneiras de viver” (MANSANO, 2009, p. 111). 

Partindo do pressuposto de que independente do ambiente em 
que os sujeitos estão inseridos é a própria subjetividade que é posta 
em questão, ou seja, seu modo de agir, sentir, pensar, viver (AXT et al., 
2003), a subjetividade pode ser produzida no AVA com base nas atitu-
des, enunciados, silêncios, encontros, afetos no contínuo movimento 
de escuta e ressignificação.

No ambiente virtual de aprendizagem, o encontro com o outro 
produz movimentos/subjetividades, que influenciam a maneira de inte-
ragir (ou não), a forma de participação, de acesso, de intervenção, a ati-
tude com relação ao outro e à vida e influenciam nos afetos produzidos. 
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Passemos, então, ao conceito de afeto, para em seguida, analisar-
mos as subjetividades produzidas no AVA tendo os afetos como dispo-
sitivos interpretativos. 

3 O QUE É AFETO?

O conceito de afeto, nesse estudo, vincula-se teoricamente à vi-
são deleuziana (2002, 2008) a partir de Espinosa (2009). Para Deleuze 
(2008), o indivíduo não pode ser definido como substância, ele é ver-
dadeiramente um conjunto de relações. Se nós não somos substância, 
somos relação, então não há o bem e o mal, certo? Em certa medida, 
pois, do ponto de vista das relações, o bem ocorre quando a minha re-
lação se compõe com relações que me convêm. O mal ocorre quando 
essa relação é decomposta. Toda ação compõe e, por vezes, decompõe 
relações. A ação é boa na medida em que expressa uma potência, qual-
quer que seja, exceto se for uma ação que destrua a nossa relação com o 
corpo. Assim, há um critério objetivo para definir bem ou mal. Deleuze 
(2008) enfatiza que não é uma questão de gosto, não é abstrato. É con-
creto. Portanto, quando a nossa ação decompõe a relação com a coisa à 
qual está associada, é o mal; quando a ação compõe a relação com essa 
coisa, é o bem. Não está sendo falado em bem e mal na perspectiva da 
moral, mas da potência de compor ou decompor relações. Avancemos 
um pouco mais para compreendermos o conceito de afeto.

A imagem de uma coisa associada à minha ação é uma afecção. 
Não é a afecção da ação, mas da potência. Deleuze (2008, p. 220) afir-
ma que “somos sempre tão perfeitos quanto podemos ser em função 
das afecções que tenho aqui e agora e que determinam a minha potên-
cia”. A afecção é instantânea e é uma relação horizontal entre a ação e a 
imagem da coisa, é o efeito instantâneo de uma imagem de coisa sobre 
mim. A afecção envolve, implica um afeto. O autor (2008) esclarece 
que há uma diferença de natureza entre o afeto e a afecção. O afeto está 
envolto pela afecção, mas é outra coisa. Toda afecção envolve uma pas-
sagem, uma transição – do estado anterior ao estado atual –, que Espi-
nosa (2009, apud DELEUZE, 2008) chama de duração. Toda afecção 
envolve uma passagem de um estado a outro. Por exemplo, o estado Y 
é o do momento, o estado X é o que virá. Por mais que esses estados se 
aproximem, sempre haverá algo que os separa, que é a duração. Segun-
do Deleuze (2008), quando, dois séculos depois, Bergson fala de du-
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ração como conceito filosófico, e apesar de ter uma influência distinta 
da de Espinosa, o emprego dessa palavra coincide com a deste autor.

Portanto, o afeto, que toda afecção envolve, é a passagem, é a tran-
sição vivida do estado anterior ao estado atual e do estado atual ao estado 
seguinte. Deleuze (2008) solicita que nos desvinculemos da ideia espa-
cial de passagem. A base de toda teoria do afeto é que toda passagem é um 
afeto. A afecção que envolve e o afeto que é envolvido não têm a mesma 
natureza. É nesse ponto que o autor (2008) esclarece que toda afecção 
envolve um afeto, uma passagem, que implica no aumento ou na diminui-
ção da minha potência, mesmo que seja em um infinitésimo de segundo.

Deleuze (2008) apresenta um exemplo, que adaptamos, para 
ajudar na compreensão do afeto, segundo Espinosa. Uma pessoa está 
numa sala escura, de repente alguém entra bruscamente e, sem avisar, 
acende uma luz. Temos, nesse caso, dois estados, que estão muito pró-
ximos no tempo: um estado, que podemos chamar “estado escuro”; e 
outro, que denominamos “estado luminoso”. Há uma passagem de um 
para o outro, por mais rápida que seja. O corpo se mobiliza para se 
adaptar ao novo estado. A afecção é o estado escuro e o luminoso. O 
afeto é a passagem, a transição de um estado a outro. Essa passagem é 
necessariamente um aumento ou uma diminuição da potência. É por 
isso que o afeto não está decidido de antemão. Se, no exemplo, a pessoa 
está meditando, e a escuridão a ajuda nessa ação, a iluminação brusca 
lhe proporcionará tristeza e uma diminuição na potência de agir. Po-
rém, se a pessoa está procurando os seus óculos, a luz lhe trará alegria 
e aumentará a sua potência de agir.  Portanto, a alegria ou a tristeza, o 
aumento ou diminuição da potência de agir serão muito variáveis, vão 
depender do contexto. Portanto, Espinosa (2009) compreende por 
afeto4 as afecções do corpo pelas quais sua potência de agir é aumen-
tada ou diminuída, favorecida ou impedida. Não se trata da comparação 
entre dois estados, mas da passagem vivida entre dois estados. O autor 
afirma que o afeto define uma força maior ou menor que antes, enten-
dendo não “que o espírito compara o estado presente do corpo com o 

4 Nos escritos de Espinosa, em especial, no livro “Ética”, encontramos as palavras affectio e 
affectus. Alguns escritores traduzem da mesma maneira, afecção. Segundo Deleuze (1978), 
são duas palavras distintas. Por affectus (afeto) entende a variação da potência de agir e affectio 
(afetação) é uma mistura de corpos, um corpo que age sobre o outro. Neste estudo, utilizamos 
“afeto” para indicar o aumento ou diminuição da potência de agir (affectus), assim como o 
encontro de “corpos” no AVA.
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passado, mas que a ideia que constitui a forma do afeto afirma do corpo 
algo que envolve efetivamente mais ou menos realidade que antes” (DE-
LEUZE, 2002, p. 56). Essa passagem só pode ser vivida pelo afeto, que é 
a diminuição ou aumento da potência, não necessariamente consciente. 

Os afetos que aumentam a potência de agir são chamados ale-
grias. Os afetos que diminuem a potência de existir são as tristezas. 
Segundo Deleuze (2008), Espinosa é muito rigoroso nessa definição: 
a tristeza é o afeto que corresponde a uma diminuição da minha po-
tência, e a alegria é o afeto que corresponde a um aumento da minha 
potência de agir.

Deleuze (2008), então, questiona: Por que a tristeza diminui a 
potência de agir? Ele mesmo responde que, na ética de Espinosa, não 
há tristeza boa. Toda a crítica de Espinosa à religião se baseia na pre-
missa de que a religião nos faz crer que há tristezas boas. Mas, em ter-
mos de potência, não há tristezas boas, pois toda tristeza é uma dimi-
nuição da potência. A tristeza é um afeto envolto por uma afecção. O 
que me causa tristeza é a coisa cuja relação não convém com a minha. 
Isso é a afecção. “Todas as coisas cuja relação tende a decompor uma 
de minhas relações ou a totalidade das minhas relações me afetam com 
tristeza” (DELEUZE, 2008, p. 233). Portanto, se o afeto tristeza de-
compõe a minha relação, logo diminui a minha potência de agir. Não é 
que não tenha mais potência, porém parte dessa potência é subtraída, 
por estar necessariamente afetada, imobilizada, impedida, diminuída.

A experiência da alegria nunca é a mesma que a da tristeza. Na 
alegria, não há uma parte da minha potência subtraída, diminuída, 
como na tristeza, pois, na alegria, as relações se compõem aumentando 
a potência de agir. 

Com base na teoria dos afetos, compreende-se que a potência de 
agir está sempre variando em função dos diferentes encontros vividos, 
quer sejam alegres, quer sejam tristes. Esses encontros são imprevisíveis, 
ou seja, ocorrem ao acaso, sendo difícil conhecer antecipadamente os 
afetos que neles são produzidos. Mesmo quando a potência de agir au-
menta, é num segmento de variação, e nada garante que, em seguida, essa 
potência de agir não possa ser diminuída por um afeto triste.

A potência de agir varia em função das causas exteriores, para 
um mesmo poder de ser afetado. A pessoa, pensada como um modo 
singular de existência, é afetada e afeta outros corpos incessantemente 
em suas experiências. Cada pessoa, de modo singular, vive esse proces-
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so de uma maneira diferente, pois, a cada uma, é atribuído um poder 
próprio de afetar e ser afetado.

Portanto, para Espinosa (2009) os afetos básicos são: alegria e 
tristeza. Todos os outros sentimentos advêm desses e se ligam a eles. 
Considerando que os corpos se afetam mutuamente e aumentam ou 
diminuem a força de existir e a potência de agir, a alegria e a tristeza são 
geradas por afecções que podem ser boas ou ruins para a nossa vida.

3.1 Os afetos no AVA

Como o afeto é algo produzido no encontro entre dois corpos, 
que pode aumentar ou diminuir a potência de agir e um corpo pode ser 
qualquer coisa, um animal, um som, uma alma ou uma ideia, um corpo 
linguístico, um corpo social, uma coletividade, no ambiente virtual de 
aprendizagem, os corpos-ideias, os corpos-enunciados, os corpos-ati-
tudes, os corpos-almas se cruzam, se encontram, se desencontram, via 
tecnologia/rede, produzindo afetos que podem aumentar ou diminuir 
a potência de agir de cada pessoa.

À luz dos ensinamentos de Deleuze e Espinosa, compreende-
mos que o afeto modifica a forma do corpo, a força de existir e, no caso 
do ambiente virtual de aprendizagem, o afeto muda a forma da intera-
ção, das relações, dos diálogos, aumenta ou diminui a potência de agir 
no AVA. Enfatizamos que o afeto não está vinculado à pessoa, mas ao 
encontro, às relações, às forças. As composições de afeto que surgem 
no encontro no AVA e são expressas pelos enunciados e atitudes dos 
professores podem indicar possibilidades de aprendizagem e de forma-
ção (ou não). Por isso, é preciso estar atento para cartografar o plano 
de afetos presente nos encontros no AVA numa atitude ética.  Segundo 
Deleuze (1976), para Espinosa, ética é um problema de potência. Por 
isso, se distingue da moral. Ele não fala de bem ou mal, mas de bons 
encontros e maus encontros, de aumentos e diminuições de potência.

Para captar o estado do afeto, a subjetividade no AVA, partirmos 
da unidade de expressão na relação de interação verbal, que, nesse caso, 
é o enunciado.

Optamos pela concepção bakhtiniana de enunciado. Para 
Mikhail Bakhtin (2000) a palavra ou o discurso não têm vida própria 
se permanecem distantes da interação verbal. Por isso, segundo o au-
tor (2000, p. 308), a oração, enquanto unidade da língua, assim como 
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a palavra, não tem autor; não é de ninguém (como a palavra), sendo 
somente quando funciona como enunciado completo que se torna ex-
pressão individualizada da instância locutora, numa situação concreta 
da comunicação verbal. A palavra viva só se apresenta no enunciado, na 
interação entre interlocutores; não pertence com exclusividade nem a 
um nem a outro. Todo enunciado tem um início e um fim, pois, antes 
do seu início, há os enunciados dos outros e, depois do seu fim, há os 
enunciados-respostas dos outros, mesmo que essas respostas venham 
de uma compreensão responsiva ativa muda (BAKHTIN, 2000).

As pessoas, segundo Bakhtin (2000), não fazem intercâmbio de 
palavras, nem de orações (sentido linguístico); elas falam por meio de 
enunciados, que se formam com a ajuda das palavras ou das orações, 
como unidades da língua.

Bakhtin (1979, p. 85) afirma que “a significação não está na pa-
lavra, nem na alma do falante, assim como também não está na alma 
do interlocutor”. Ela é o efeito da interação entre os interlocutores. A 
expressividade, os valores, os sentidos não pertencem por si sós à pa-
lavra como unidade de língua, mas vão se constituindo no processo de 
elaboração do próprio enunciado.

O enunciado está encharcado de tonalidades valorativas, com o 
qual interagimos de forma dialógica e é perpassado por inúmeras li-
nhas de afetos. Neste sentido, o enunciado é irreprodutível, é único.

3.2 Os afetos como dispositivos interpretativos

Construímos mapas para captarmos as subjetividades no AVA 
e o afeto, não como experiência em si, mas, como dispositivo de in-
terpretação, ou seja, a alegria e a tristeza como modos de interação, de 
relação, expressos nos enunciados e nas ações de cada professor. Por-
tanto, alegria e tristeza, como categorias, são utilizadas como conceitos 
para interpretar a experiência vivida no AVA. 

O esforço para perseverar, aumentar a potência de agir, experi-
mentar paixões alegres, elevar ao máximo o poder de ser afetado, por 
mais que sempre se efetue, só se logra na medida em que o homem se 
esforça por organizar os seus encontros: isto é, entre os outros modos, 
se esforça por encontrar aqueles que convêm com a sua natureza e se 
compõem com ele, e por encontrá-los sob os mesmos aspectos em que 
se convêm e compõem. (DELEUZE, 2002, p. 108)
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 Portanto, o aumento do poder de ser afetado e, consequente-
mente, a vivência da alegria e da potência de agir no AVA só se conse-
gue na medida em que há um esforço para que os encontros se compo-
nham com a sua natureza.

Com essa compreensão de afeto e, considerando a alegria e a 
tristeza como afetos básicos, a produção de subjetividade no ED foi 
cartografada segundo as linhas dos afetos, e os mapas foram construí-
dos considerando, tanto os enunciados, quanto as atitudes dos profes-
sores no ED.

Esclarecemos que o enunciado é da ordem do afeto, da expe-
riência, é múltiplo, é heterogêneo. O enunciado está encharcado de 
tonalidades valorativas, com o qual interagimos de forma dialógica e é 
perpassado por inúmeras linhas de afetos. Neste sentido, o enunciado 
é irreprodutível, é único. Para captar o estado do afeto, a subjetividade, 
é necessário partirmos da unidade de expressão na relação de interação 
verbal, que, no nosso caso, é o enunciado.

À luz da compreensão de afeto e de enunciado e levando em 
consideração as atitudes dos professores no AVA, foram delimitados 
os parâmetros para a cartografia.

Definimos cinco possibilidades de ação dos professores no AVA, 
quais sejam:
(a) inserir discussão ou enviar mensagem no ED (add); 
(b) enviar mensagem por e-mail para a pesquisadora; 
(c) enviar mensagem por e-mail para outro professor e essa mensagem 
ser inserida no ED pelo professor que recebeu a mensagem; 
(d) observar as interações/discussões de dentro do ED (view); 
(e) observar as interações/discussões de fora do ED.

Considerando a alegria e a tristeza como afetos básicos, e, por-
tanto, como categorias interpretativas, os vários enunciados obtidos 
com as ações (a), (b) e (c), descritas, foram interpretados a partir de: 
Alegria e todos os afetos advindos dela (A); 
(i) Tristeza e todos os afetos que se ligam a ela (T); 
(ii) Oscilação entre alegria e tristeza (AT). 
As ações (d) e (e) foram consideradas como: 
(iii) Voyeur (Va);
(iv) Voyeur (Vt).
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Neste estudo, utilizamos a categoria voyeur5 para identificar as 
pessoas que acessaram o ambiente virtual de aprendizagem e apenas ob-
servaram os movimentos que acontecem dentro do AVA estando fora 
ou mesmo estando dentro do ambiente, aqueles que consumiram o que 
foi produzido no AVA, mas não se inseriram no fluxo dialógico, não 
produziram.  A ação do voyeur foi desdobrada em Va (voyeur com um 
grau mínimo de alegria) e Vt (voyeur com um grau máximo de tristeza) 
por considerar que há uma diferença entre a observação de dentro do 
próprio ambiente e a observação de fora do AVA. No primeiro caso, a 
pessoa, apesar de apenas consumir, demonstra algum interesse pelo que 
está sendo produzido no AVA. No segundo caso, evidencia desinteresse 
tanto pela interação no ambiente quanto pelo que está sendo produzido.

Baseado nessa categorização foram elaborados mapas de interfa-
ces (fóruns e chats) do ED, na tentativa de explicitar as interações (ou 
não), as ações dos professores e analisar, com base nos afetos, a produ-
ção de subjetividade no ambiente virtual de aprendizagem.

Esclarecemos que cada enunciado T ou AT foi analisado con-
forme os limites sentidos pelos professores como restritores, conside-
rados afetos-tristezas, referentes a: (1) politicas públicas de EaD ou de 
inserção das TICs na educação; (2) dificuldade pessoal do professor; 
(3) EaD ou a tecnologia propriamente dita; (4) metodologia, estra-
tégias, gestão do curso em que estavam atuando; (5) formação para a 
atuação na EaD ou para o uso das TICs na educação.

Como categorias analíticas, a tristeza e a alegria não dizem res-
peito ao sentimento em si; elas estão sendo tratadas em termos de po-
tência, ou seja, o Enunciado A, T ou AT não indica que o professor é 
triste ou alegre. O Enunciado T evidencia limites vivenciados pelo pro-
fessor como restritores, possibilitando a diminuição da sua ação no AVA; 
o Enunciado A demonstra positividade, alegria, sugerindo aumento da 

5 Voyeurismo é uma categoria da sociologia que indica a prática do indivíduo 
conseguir obter prazer sexual através da observação de outras pessoas. Aquele 
que pratica o voyeurismo é o voyeur. Uma das características do voyeur é que 
ele não interage com a outra pessoa (que muitas vezes não sabe que está sendo 
observada), observando-a a distância. Neste estudo, utilizamos a categoria voyeur 
para identificar as pessoas que acessaram o ambiente virtual de aprendizagem e 
apenas observaram os movimentos que acontecem dentro do AVA estando fora 
ou mesmo estando dentro do ambiente, aqueles que consumiram o que foi pro-
duzido no AVA, mas não se inseriram no fluxo dialógico, não produziram. 
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potência de agir, e o Enunciado AT indica uma oscilação entre a alegria e 
a tristeza, abrindo brechas para possível mudança de contexto. 

É importante enfatizar que, nessas possibilidades de análise dos 
enunciados, não há progresso, linearidade; elas sempre coexistem, uma 
ou outra podendo preponderar em determinados momentos. Durante 
todo o processo, em nosso caso, encontramos enunciados com caráter 
mais negativo, com queixas, reclamações, incômodo, tristeza (T) e que 
podem levar ao bloqueio, à desistência, à diminuição da potência de 
agir; enunciados que oscilam entre a alegria e a tristeza e que podem 
evidenciar brechas, linhas de fuga no contexto de formação dos profes-
sores e da educação a distância (AT), assim como enunciados com for-
te tendência positiva, evidenciando alegria (A), com possibilidade de 
aumento da potência de agir no AVA. Atualizando os critérios de aná-
lise, observa-se os seguintes Enunciados T, AT e A retirados do ED:
(T) A coordenação enviou o cronograma do presencial e endereço do local 
para os alunos com copia para mim. Só desta forma tomei conhecimento 
que o local do presencial será no NTE15 e não no IAT. Tomara que este não 
seja um indicio da repetição nos procedimentos ocorridos no Básico.
(AT) Fiquei contente e animada com o convite para trabalhar no ciclo 
avançado, mas por outro lado preocupada com a distância territorial.
(A) Depois da oficina no NTE de V. Conquista, sinto-me mais a vontade 
para transitar e participar das atividades dentro da nossa casa.

No primeiro Enunciado (T), quando o professor diz “A coorde-
nação enviou o cronograma do presencial e endereço do local para os 
alunos com copia para mim”, evidencia-se queixa em relação à comu-
nicação no curso, pois o professor não teve conhecimento com antece-
dência dos procedimentos para o encontro presencial do curso em que 
estava atuando. O professor finaliza a sua mensagem dizendo “Tomara 
que este não seja um indicio da repetição dos procedimentos ocorridos 
no Básico”, demonstrando que esse evento ou a possível repetição dos 
problemas ocorridos quando atuou no ciclo básico do curso pode ser 
um restritor da sua atuação, podendo provocar, assim, uma diminui-
ção da sua potência de agir. Nesse caso, o limite sentido pelo profes-
sor como restritor diz respeito a procedimentos de gestão do curso. O 
evento produziu um afeto triste, mesmo que momentaneamente.

No segundo Enunciado (AT), há uma tendência positiva, alegre 
quando a professora diz “Fiquei contente e animada com o convite para 
trabalhar no ciclo avançado”. Porém, logo em seguida, há uma ruptura 
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no discurso e uma demonstração de preocupação, quando diz “mas por 
outro lado preocupada com a distancia territorial”. Nesse caso, o limite 
sentido como possível restritor diz respeito à educação a distância pro-
priamente dita, pois a distância territorial é uma característica dessa 
modalidade de ensino. Nos Enunciados AT, são evidenciadas brechas 
para possível mudança de contexto e aumento ou diminuição da po-
tência de agir.

Na terceira fala (A), quando o professor diz “Depois da oficina 
no NTE de V. Conquista, sinto-me mais a vontade para transitar e par-
ticipar das atividades dentro da nossa casa, do nosso ambiente virtual”, 
essa fala remete a um discurso positivo, indicando um aumento da po-
tência de agir no AVA, com possibilidade de mudança de contexto.

Os enunciados foram analisados de acordo com as linhas dos 
afetos, ou seja, da alegria e da tristeza, considerando também as ações 
dos professores como fundamentais nesse processo de cartografia da 
produção de subjetividade em AVA. 

O mapa (Figuras 1 e 2) refere-se ao fórum “Novos amigos che-
gam a nossa casa... Vamos nos apresentar?”. 

Figura 1 -  Mapa do Fórum “Novos amigos chegam a nossa casa... 
Vamos nos apresentar?”



Elmara Pereira de Souza

86  |

Figura 2 - Legenda para a interpretação do mapa 

Esse espaço foi construído para que os participantes pudessem 
se apresentar, já que o grupo era heterogêneo (área e nível de atuação, 
formação, expectativa quanto à experiência de ensinar em cursos na 
modalidade a distância etc.) e nem todos se conheciam. O fórum “No-
vos amigos chegam a nossa casa” é a porta de entrada do ambiente, é 
um espaço para as pessoas dizerem quem são, expor as suas experiên-
cias profissionais, pessoais, o que gostam de fazer, enfim, um espaço 
que pode proporcionar vínculos entre os participantes.

Esse fórum foi habitado por 37 pessoas. Porém, somente dezoito 
se apresentaram (ação “a” – inserir discussão ou enviar mensagem), as 
outras dezenove pessoas passaram pelo fórum, observaram, mas não 
se manifestaram explicitamente com enunciados escritos, não aderi-
ram ao fluxo enunciativo e, portanto, caracterizam-se como voyeurs 
(Va). Das dezoito pessoas que participaram enviando mensagens, doze 
também acessaram o fórum como observadores em outros momentos, 
indicando duas ações distintas, ação “a” (inserir discussão ou enviar 
mensagem) e ação “d” (observar as interações/discussões de dentro do 
ED). No mapa, cada linha vinculada à designação do professor (P) in-
dica a quantidade de vezes que ele acessou aquela interface para obser-
var ou para contribuir. P47, por exemplo, entrou três vezes no fórum 
para observar. Já P51 inseriu a sua mensagem, com caráter positivo (A) 
e acessou mais três vezes o fórum como voyeur. Nesse fórum, apenas 
as mensagens de P61 tinham destinatário específico. Os enunciados 
dos outros professores não tinham destinatário específico, portanto, 
no mapa, as linhas não saem diretamente de um nó (professor) e se 
conectam a outro. 
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Além dos observadores explícitos possíveis de serem constata-
dos pelos logs da plataforma Moodle/UFBA, havia também os que ob-
servavam sem acessar o Espaço Dialógico, indicados no mapa pela ima-
gem  (uma interrogação dentro de um círculo). O Moodle permite 
que cada nova mensagem postada no fórum de discussão seja enviada 
para o e-mail pessoal de todos os que participam daquele ambiente. 

A atitude dos professores, indicada pela “ação e” (observar as 
interações/discussões de fora do ED), nas mensagens que chegam à 
caixa de e-mail, mostra que eles não acessaram o ambiente, pois não há 
registros (logs) da passagem deles pelo ED. Porém, pelos depoimentos 
em reuniões presenciais, constata-se que algumas pessoas (não temos 
como precisar o número delas) acompanharam as discussões por meio 
das mensagens recebidas por e-mail sem acessar o ambiente virtual, 
conforme falas a seguir.

Eu vi que a coordenação abriu um fórum para discutirmos o módulo. 
[...] Estou aproveitando as discussões. Recebo por e-mail. 
Estou acompanhando as discussões por e-mail. 

Quando a professora fala “Eu vi que a coordenação abriu um fó-
rum para discutirmos o módulo” e não há registro de acesso dela, na-
quela interface, evidencia-se que ela pode ter recebido e lido a mensa-
gem no seu e-mail, e não diretamente no Espaço Dialógico. Nos outros 
dois enunciados, os professores deixam explícito que acompanham as 
discussões por e-mail e, como também não há registro deles no ED, 
constata-se a participação, o acompanhamento das discussões no AVA 
estando do lado de fora do próprio AVA, configurando-se, também, 
como voyeurs (Vt).

No Mapa, as linhas retas tracejadas, vinculadas a cada sujeito 
da pesquisa (P), indicam que a maioria dos professores acessou várias 
vezes esse fórum como observadores (Va). Havia uma grande quan-
tidade de voyeur que: (i) acessava o fórum para observar e/ou (ii) re-
cebia as mensagens no e-mail e acompanhava as discussões de fora do 
Espaço Dialógico. Entendemos que uma forte característica do voyeur 
é o consumo, nesse caso, do que é produzido no AVA. Apesar das duas 
ações serem consideradas como voyeurs, há uma diferença entre elas. O 
voyeur que está dentro do ED (Va) demonstra algum interesse não pela 
comunicação, pela interação no AVA, mas pelos conteúdos produzi-
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dos pelos outros integrantes da rede em várias interfaces da plataforma 
de aprendizagem, indicando o desejo explícito de consumir. De outro 
lado, há o voyeur que não acessa o AVA (Vt), demonstrando desinteres-
se, passividade em relação às interações e também em relação ao que 
está sendo produzido no ambiente. Mas, nem por isso, em algum mo-
mento, deixou de consumir os conhecimentos produzidos, nesse caso, 
nos fóruns de discussão, já que, em outras interfaces do AVA, não há 
envio do que é inserido para o e-mail pessoal dos participantes. Ob-
servamos, nesse fórum, linhas de afetos: alegria (A) e oscilação entre 
alegria e tristeza (AT), conforme enunciados a seguir:

Enunciado 1 - Sinto-me privilegiada por esta oportunidade. Trabalhar em Edu-
cação é minha grande paixão. Trabalhar com formação de educadores tem sido 
muito prazeroso e desafiador, pois conhecer pessoas, trocar experiências, é algo 
que me enche de alegria. Sou movida pelo encantamento que a vida proporciona 
através de cada pessoa. Amo conhecer “gente”!

Enunciado 2 - Estou um pouco insegura, mas confiante. Sou muito determinada 
e persistente naquilo que me proponho fazer; Tenho muitas dúvidas quanto ao 
ambiente virtual, por conta disso demorei a chegar; experiência nova para mim, 
principalmente diante de tanta gente boa,”Feras” na rede.

No primeiro enunciado, quando o professor diz “Sinto-me privi-
legiada por esta oportunidade. Trabalhar em Educação é minha grande 
paixão” e “Sou movida pelo encantamento que a vida proporciona atra-
vés de cada pessoa”, constatamos uma perspectiva de positividade, de 
entusiasmo, de alegria (A).

Já no segundo enunciado, observamos uma oscilação entre alegria 
e tristeza (AT). Quando a professora fala “Estou um pouco insegura”, 
ela demonstra um incômodo, com caráter de negatividade, de tristeza, 
relacionado à atuação na educação online. Em seguida quando diz “mas 
confiante”, há um caráter de positividade, de alegria. Ao dizer “Sou muito 
determinada e persistente naquilo que me proponho a fazer”, demonstra 
que, apesar da insegurança explicitada no início do enunciado, há um 
desejo de participar do processo de formação e de melhorar a atuação 
na educação online. No final do enunciado, quando diz “Tenho muitas 
dúvidas quanto ao ambiente virtual, por conta disso demorei a chegar; 
experiência nova para mim, principalmente diante de tanta gente boa,”-
Feras” na rede”, demonstra que, num espaço de formação, o outro e as 
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linhas de poder que perpassam o AVA podem ser restritores para a parti-
cipação e, em certa medida, podem diminuir a potência de agir.

Segundo Guattari e Rolnik (2010), o modo como as pessoas vi-
vem a subjetividade oscila entre dois extremos: de um lado, uma relação 
de alienação e opressão, na qual o indivíduo se submete à subjetividade 
tal como a recebe; ou, de outro lado, uma relação de expressão e de cria-
ção, na qual o indivíduo se reapropria dos componentes da subjetivida-
de, produzindo um processo de singularização. Assim como os autores 
(2010), pensamos que o modo com que as pessoas vivem a subjetivi-
dade, de fato, oscila entre dois caminhos. O primeiro é de passividade, 
voyeur, um assujeitamento a um modelo qualquer, fruto de uma subjeti-
vidade que também é produzida pela pessoa, e não recebida como algo 
que lhe é imposto, e o segundo é de autoria, criação, alegria, um processo 
de expressão, produzindo processos de singularização.

Assim como em outros espaços sociais, no AVA esses processos 
de vivência da subjetividade caminham juntos. Em alguns momentos, 
as pessoas produzem subjetividades, definindo uma posição de acomo-
dação e alienação, afetando e sendo afetada pela tristeza e, consequente-
mente, diminuindo a potência de agir; em outros momentos, entretanto, 
elas podem se situar numa perspectiva de criação, de autoria, produzindo 
afetos alegres, singularizações, aumentando a potência de agir. No fórum 
“Novos amigos chegam a nossa casa”, como um espaço de apresentação, 
espaço para conhecer o outro, constatamos a preponderância de Enun-
ciados “A” e de participação com envio de mensagens (ação “a”). 

Em outra perspectiva, considerando esse fórum de discussão 
como uma rede e os Enunciados A e AT produzidos como desdobra-
mentos dessa rede de interação, temos 48,6% de participação ativa, 
configurando-se como uma rede interativa, uma rede com forte parti-
cipação, uma rede A. 

O mapa apresentado traduz um pouco dos fluxos dialógicos e si-
lêncios, dos afetos produzidos, por meio dos agenciamentos na relação 
das pessoas com a escrita no ambiente virtual e suas atitudes.

4 SUBJETIVIDADES PRODUZIDAS NO AVA

Na perspectiva da cartografia, não podemos separar a estrutu-
ra cognitiva que se conhece da experiência concreta do conhecer, ou 
seja, a experiência cognitiva é criação, tanto do objeto que se conhece, 
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quanto do sujeito que conhece. O conhecimento é construído com e 
não sobre o campo pesquisado.  

Nesse sentido, conhecer não significa ser informado pelo meio, 
processar informações sobre um mundo dado ou representar o objeto, 
tampouco idealizar o mundo com base em subjetividades dadas. Co-
nhecer é viver, é implicar-se com o mundo, é produzir sentidos vincu-
lados a uma ética e a uma estética, é comprometer-se com a produção 
desse mundo e a produção contínua de subjetividades.

A subjetividade é produzida em todos os cantos, em todos os 
espaços sociais, mediante agenciamentos materializados no nosso co-
tidiano, em nossas relações afetivas na família, no trabalho, na rua, nos 
espaços presenciais e virtuais de formação.

Com os desvios, brechas, linhas de fuga possíveis de serem en-
contrados nos modos hegemônicos e nos modos não dominantes car-
tografamos os desdobramentos das subjetividades produzidas no am-
biente virtual de aprendizagem.  

Considerando as ações dos professores no AVA durante a intera-
ção no Espaço Dialógico, foram evidenciados quatro grupos (Figura 3): 
(a) participação ativa; (b) participação passiva (voyeur) de dentro do ED; 
(c) participação passiva (voyeur) de fora do ED; (d) não participação.

Figura  3 - Tipos de atitudes dos professores no Espaço Dialógico
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Como estudamos a produção de subjetividade em AVA, com 
base nas ações das pessoas, na interação (ou não) no ED, definimos 
uma categorização interpretativa com ênfase na dimensão dos afetos. 
Com esse dispositivo, conseguimos cartografar os desdobramentos de 
algumas subjetividades no AVA: 
(1) Subjetividade SA (alegre);
(2) Subjetividade ST (triste);
(3) Subjetividade SVa (voyeur dentro do AVA);
(4) Subjetividade SVt (voyeur fora do AVA);
(5) Subjetividade SAT (alegre e triste); 
(6) Subjetividade SAV (alegre e voyeur). 

A subjetividade SA, diz respeito à participação ativa no AVA; a 
subjetividade ST, se refere à não participação; a subjetividade SVa, é 
a produzida pelo consumo do que é produzido no ambiente, dentro 
do próprio ambiente, sem que haja envolvimento com a produção do 
conhecimento no AVA; a subjetividade SVt, é produzida pela observa-
ção dos diálogos que acontecem nos fóruns de discussão sem acessar o 
AVA; a subjetividade SAT, é a oscilação entre a participação eventual e 
a ausência no ambiente; a subjetividade SAV, é produzida conforme o 
movimento entre a participação em alguns momentos e a observação 
em outros. 

Essas subjetividades podem ser modeladas para serem, tanto 
subjetividade singular, autorreferente, quanto homogeneizadora, mas-
siva. Tanto a subjetividade SA quanto a subjetividade SAV, por exem-
plo, podem ser singulares na medida em que a participação é baseada 
na criação e provoca também a autoria, a construção de conhecimento 
com o outro, mas, também, podem ser homogeneizadoras, na medi-
da em que a participação é reprodução, não produz o novo, o dife-
rente, não conduz ao plano de criação.  As subjetividades ST e SAT 
são massivas, pois a pessoa se furta da possibilidade de expressão, da 
participação, ou participa de forma eventual, não contribuindo com a 
construção coletiva, se acomodando e agindo de forma alienada. As 
subjetividades SVa e SVt, do voyeur, estão muito presentes no ambien-
te virtual de aprendizagem e dizem respeito a uma postura vinculada 
ao consumo e não à produção.

Como vimos, o afeto é o que se produz em nós pelas relações, 
encontros e podem aumentar ou diminuir, estimular ou refrear a nossa 
força de agir. Os afetos são como vetores que indicam transformações 
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na nossa potência de interagir, de viver. Portanto, no AVA as subjetivi-
dades são produzidas no movimento de encontros e desencontros, de 
diálogos e silêncios, de criação e consumo, transformando continua-
mente a potência de um modo de agir. 

A subjetividade não é alguma coisa ou simplesmente um estado; 
é um processo de produção ou um conjunto de vetores a partir dos 
quais os efeitos são produzidos, novas composições são criadas e, por 
isso, sempre é coletiva.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A subjetividade é produzida a partir de múltiplos componentes 
heterogêneos, não sendo possível falar de subjetividade generalizada, 
mas subjetividade prática e sujeitos constituídos na experiência social 
e em seus caminhos singulares. A subjetividade não é essência, não é 
previsível e controlada, pois é produzida a partir de instâncias com-
plexas, de agenciamentos. No AVA, produzimos e somos produzidos 
pelas relações, pelos encontros, pelos afetos que compõem ou decom-
põem a nossa relação, aumentando ou diminuindo a potência de agir.

A atitude do outro no ambiente virtual de aprendizagem, os afe-
tos alegres ou tristes produzidos nas relações podem provocar agencia-
mentos, tanto para a interação, quanto para a não participação, aumen-
tando ou diminuindo a potência de agir.

As tecnologias vinculadas à rede Internet, em especial as plata-
formas de aprendizagem, podem ser utilizadas como instrumento de 
dominação, de massificação, mas, também, podem favorecer a autono-
mia, a liberdade de expressão, a autoria, a produção de subjetividade 
autorreferente, singular.

A subjetividade contemporânea está ancorada em dispositivos 
capitalísticos, que capturam os desejos e tentam padronizar, formar 
sujeitos consumidores de produtos sociais, econômicos, culturais. Po-
rém, mesmo nos modos dominantes e hegemônicos, há possibilidades 
de desvios, de produção de linhas de fuga, pois a subjetividade é essen-
cialmente coletiva e dinâmica, mas vivida por cada pessoa em sua exis-
tência singular, que pode, a depender de elementos do contexto social 
e das linhas de força presentes, assumi-la numa relação de alienação, de 
opressão ou de expressão e criação. 
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Quando falamos em formação de docentes online, compreende-
mos que estamos vivendo um momento de passagem entre a formação 
de professores em espaços clássicos e a formação em espaços virtuais 
e híbridos. As pessoas, ao se depararem com ambientes virtuais, trans-
ferem, em certa medida, o vivido nos espaços presenciais, produzin-
do subjetividades que não são específicas dos espaços presenciais de 
formação, tampouco dos espaços virtuais. A convivência entre as mí-
dias de massa que homogeneízam e as mídias interativas que poten-
cializam a singularização é uma característica da fase de transição que 
estamos vivenciando. A adaptação e, ao mesmo tempo, a invenção de 
novos modos de uso das tecnologias digitais, dos ambientes virtuais de 
aprendizagem na educação, na formação de docentes online, está pro-
duzindo subjetividades que estão no entremeio, que ora se aproximam 
do vivenciado nos espaços tradicionais de formação, ora se mobilizam 
para a criação, para a produção de subjetividade autorreferente.

Assim, os ambientes virtuais de aprendizagem podem propor-
cionar, simultaneamente, uma homogeneização da subjetividade e 
uma heterogeneidade e singularização dos seus componentes.
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INTRODUÇÃO

O desenvolvimento tecnológico tem tido, ao longo dos tem-
pos, forte impacto na educação em todo o mundo, em particular 
em Portugal. Este impacto é mais evidente na educação a distân-
cia, quando caracterizada pela mediação da tecnologia. Prefere-se 
a expressão «educação a distância» pela sua atualidade.

A educação a distância organizada deu os primeiros passos 
na primeira metade do século XIX; surgiu com a palavra ensino e 
não educação e iniciou-se com o formato do ensino por correspon-
dência, relacionado com o desenvolvimento das comunicações.

O ensino a distância apropriou-se das Tecnologias de Infor-
mação e Comunicação (TICs), responsáveis pela sua mudança de 
ambiente e contexto, e substituiu a centralidade da ideia de ensino 
pela de aprendizagem. As designações “autoestudo”, «aprendiza-
gem independente», «aprendizagem aberta», «aprendizagem a 
distância» e «educação a distância» são muitas vezes usadas indi-
ferentemente (Rocha Trindade, 1993, p. 7). Contudo, estas expres-
sões resultam de étimos diferentes, logo apresentam significado 
distinto e os seus pressupostos não são sinônimos

 O centro de interesse do ensino a distância alargou-se do 
individuo à sociedade, pois permite responder a necessidades tais 
como a generalização do ensino, o alargamento da frequência do 
pré-escolar, o cumprimento da escolaridade obrigatória, o pro-
longamento do período de escolaridade obrigatória, o aumento 
da frequência de níveis mais avançados, o percurso de caminhos 
mais desenvolvidos de educação, o aumento da oferta de educa-
ção ao longo da vida; enfim, reforça o acesso à educação formal e 
multiplica as ofertas de educação não formal. 

Castells (2007:464) sublinha que “Na sociedade global, as 
duas fontes da Rede, a institucional militar/científica e a contra-
cultura da computação pessoal, tiveram um terreno comum: o 
mundo universitário”. Esta é a razão porque o objeto deste capí-
tulo se focaliza no ensino superior, organizando-se em torno de 
dois pontos: (1) Educação a distância – conceito ou conceitos e (2) 
Educação a distância em Portugal, finalizados por um conjunto de 
Considerações sobre a atualidade em Portugal. 
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1 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: CONCEITO OU CONCEITOS 

 A sociedade atual pode caracterizar-se pela interação de 
três ideias-chave: informação, conhecimento e saber. De facto, a 
informação, recebida numa atitude crítica, será elaborada e inte-
grada a fim de gerar conhecimento que se traduza em saber. O 
saber, compreendido e apropriado, manifesta-se na sua usabilida-
de em distintos contextos, revelando a competência adquirida. As 
novas competências para tratar a informação conduzem a novos 
modos de aquisição do conhecimento, originando novos modelos 
formativos que provocam, naturalmente, reformulações de com-
ponentes dos processos de formação e de aprendizagem, ainda 
que todos tenham por base a comunicação. O modo da comuni-
cação humana foi transformado pela mente alfabética (Havelock, 
1982), possibilitando o discurso conceptual. A ordem alfabética 
permitia o discurso racional mas separava a comunicação escrita 
do sistema audiovisual, tão importantes para a expressão da men-
te humana. O sistema de comunicação foi evoluindo de modo a 
que 2700 anos após a criação do alfabeto, uma transformação tec-
nológica integrou diferentes modos de comunicação numa rede 
digitalizada que tem capacidade para incluir e abranger todas as 
expressões culturais (Castells, 2007).  

Com base nestas ideias, o ponto com o título Educação a dis-
tância – conceito ou conceitos desenvolve-se em três itens (i) a evo-
lução da educação a distância com a indicação dos marcos mais sig-
nificativos, um apontamento sobre as principais características das 
fases que foi percorrendo com uma acentuação dos aspetos pedagó-
gicos; (ii) o destaque para os grandes eixos da educação a distância 
na atualidade, que consideramos as linhas fortes da sua estrutura 
e (iii) o conceito que suporta a ideia de educação a distância neste 
capítulo, em relação com a expressão ensino a distância.

1.1 Linha evolutiva da pedagogia na educação a distância

Ensino a distância é a expressão inicial para «educação a dis-
tância» que tem como pressuposto a diversificação da oferta edu-



  |  99

Educação a distância:  que trajetória em Portugal?

cativa, embora tenha surgido como uma metodologia que come-
çou por ser utilizada à margem dos sistemas educativos, passando 
entretanto a integrá-los, quer como estratégia alternativa quer 
como estratégia supletiva, no âmbito da expansão da escolaridade.  

É frequente designar por gerações as diferentes fases que 
têm marcado a evolução do ensino a distância. Os primeiros teó-
ricos da educação a distância apoiaram-se nas tecnologias para a 
descrever (Garrison, 1985), definindo a primeira geração pelo uso 
da correspondência postal, a segunda pela utilização da rádio, te-
levisão e produção de filmes e a terceira marcada pela introdução 
das tecnologias interativas – áudio, texto, vídeo, web e imersivas. 
A quarta e eventualmente quinta geração incorporaria a Web 2.0 
ou tecnologias web semânticas. 

Anderson e Dron (2011) propõem uma outra abordagem as-
sente na pedagogia que fundamenta as experiências de aprendiza-
gem que constituem o design. Assim, de acordo com as perspetivas 
pedagógicas dominantes numa dada época foram desenvolvidas 
pedagogias distintas, com tecnologias, atividades de aprendizagem 
e formas de avaliação distintas, levando à caraterização de cada uma 
das gerações. Os autores referem, ainda, que a emergência de uma 
nova geração não anula necessariamente as que já existem. 

Com base nesta abordagem descrevem-se, em síntese, as 
mais relevantes teorias sobre a aprendizagem, evidenciando como 
as metodologias em educação a distância têm vindo a mudar, su-
portadas pela evolução tecnológica e pelo ambiente proporcionado 
pelas diversas tecnologias. 

As pedagogias behavioristas e cognitivistas, que os autores 
agrupam, desenvolveram-se na primeira metade do século XX. 
Embora distintas pelo seu foco, na primeira é o comportamento 
e na segunda o funcionamento cognitivo, ambas perspetivam a 
aprendizagem como um processo individual. Também, nas duas, 
o locus de controlo está no professor ou no designer  instrucional 
e os modelos de aprendizagem são gerados a partir dos modelos 
de ensino. Nestas pedagogias enfatiza-se uma identificação clara 
dos objetivos de aprendizagem, independentemente do estudante 
e do contexto. 
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Os constrangimentos das tecnologias da época, em que a te-
leconferência era a forma mais bem sucedida de comunicação, le-
vam a que os métodos se apoiem na comunicação um-para-mui-
tos e um-para-um, o que não possibilitava muita interatividade 
entre os intervenientes. Contudo, sublinha-se a maximização do 
acesso em grande escala a custos mais reduzidos do que os exis-
tentes na educação convencional, combinando-se com uma maior 
liberdade para o estudante, embora com reduções significativas 
de presença social. Estas pedagogias predominam na era pré-web.

As pedagogias socioconstrutivistas, cujas raízes se encon-
tram nas perspetivas de Dewey e de Vygotsky, reconhecem a natu-
reza social do conhecimento e a sua construção pelos indivíduos 
ao empenharem-se, com eficácia, nas suas experiências pessoais. 
O indivíduo constrói meios através dos quais gera e integra o novo 
conhecimento em conhecimentos anteriores. Estas perspetivas 
privilegiam o scaffolding tendo em conta as necessidades e os con-
textos individuais. A metacognição e a avaliação são perspetiva-
das no sentido do desenvolvimento da capacidade do indivíduo 
em avaliar a sua própria aprendizagem.

Desenvolvem-se em paralelo com as tecnologias de comu-
nicação two-way, usadas para criar oportunidades de interação 
entre professores e estudantes e entre estudantes, de modo síncro-
no e assíncrono. O locus de controlo altera-se e ao professor cabe 
um papel de orientador e não tanto de transmissor, assumindo 
“o papel crítico de configurar as atividades de aprendizagem e de 
desenhar a estrutura na qual estas atividades ocorrem” (Anderson 
& Dron, 2011:85). A expansão destas pedagogias dá-se quando 
as tecnologias de comunicação muitos-para-muitos se tornam 
amplamente disponíveis, com os emails, a World Wide Web e as 
tecnologias móveis. Todavia estas pedagogias centradas na inte-
ração suscitam problemas relacionados com a acessibilidade, com 
custos e podem, eventualmente, aproximar-se da educação pre-
sencial pelo potencial domínio do docente. Estas pedagogias de-
senvolvem-se com a web 1.0.

As pedagogias conectivistas emergem mais recentemente 
com George Siemens e Stephen Downes, que consideram a apren-
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dizagem como um processo de construção de redes de informação 
e de recursos, aplicados na resolução de problemas reais (Siemens, 
2005; Downes, 2007). Estas pedagogias privilegiam a aprendiza-
gem focada na construção e manutenção de conexões em rede, 
suficientemente flexível para ser aplicada aos problemas existentes 
e emergentes. Desenvolvida na era da informação de uma socie-
dade em rede (Castells, 2007), onde a informação é abundante, 
permite ao estudante assumir um outro papel, que não consiste na 
memorização e compreensão mas em pesquisar e aplicar o conhe-
cimento quando e onde for necessário. Deste modo, o conectivis-
mo situa-se no contexto da teoria do ator em rede (Latour, 1993), 
particularmente, ao considerar que a aprendizagem pode residir 
num dispositivo não-humano, não havendo limites bem definidos 
entre objetos físicos e convenções sociais. Importa, então, expor o 
estudante às redes da era da informação onde pode desenvolver as 
suas capacidades, utilizando ferramentas acessíveis. O estudante é 
o centro, conecta e constrói conhecimento num contexto que in-
clui redes exteriores e grupos. Deste modo, professores e estudan-
tes são responsáveis pela concessão ou definição de conteúdos, 
que podem vir a servir para uso futuro por outros. Há um apoio 
explícito na ubiquidade das conexões em rede entre as pessoas, os 
artefatos digitais e os conteúdos. 

Nas pedagogias conectivistas, a aprendizagem acontece 
em contextos de rede, diferindo das pedagogias anteriores, onde a 
aprendizagem se faz em contextos de grupo ou individuais. É basea-
da na produção e consumo de conteúdos educativos; os produtos 
podem ser objetos de aprendizagem e recursos, reflexões, comen-
tários críticos e outros artefatos digitais de criação e disseminação 
de conhecimento, criados e recriados colaborativamente entre es-
tudantes e professores (Anderson; Dron, 2011). A participação é 
promovida através de comentários, reflexões produzidas e contri-
buições diversas dos estudantes envolvidos nos cursos. No processo 
avaliativo, considera-se a autoavaliação e a avaliação por pares, a par 
da avaliação dos professores. Segundo Anderson e Dron (2011), as 
abordagens conectivistas exigem uma grande dose de energia para 
manter a rede e impedir que alguns estudantes se sintam confusos 
no cenário criado. O conectivismo surge como produto da web 2.0.
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No conjunto das três gerações, os ambientes de aprendiza-
gem criados incorporam perspetivas com diferentes origens epis-
temológicas e consequente diversidade no modo de utilização das 
tecnologias. A situação pedagógica, entendida como um triângulo 
composto por três elementos – o conteúdo, o professor e os alunos 
–  é comum às três gerações. Contudo, o modo como se desenvol-
vem as relações nesse triângulo é diverso: na primeira predomina 
a interação estudante-conteúdo, na segunda é privilegiada a inte-
ração estudante-estudante e na terceira domina a relação em rede 
estudante-conteúdo-professor, mediada pelos artefactos digitais 
que são criados por professores e estudantes. 

O Quadro I, adaptado de Anderson & Dron (2011), procura 
sintetizar as três gerações da pedagogia da educação a distância, 
considerando o foco, as interações no triângulo que carateriza a 
situação pedagógica, as atividades de aprendizagem, a avaliação e 
o papel do professor e suas relações com as tecnologias preponde-
rantes em cada geração. 

Quadro I – Síntese das gerações da pedagogia da educação a distância

              Gerações               

Itens

Behavioristas e 
cognitivistas

Socioculturais Conectivistas

Foco Indivíduo Grupo Rede
Atividades de 
aprendizagem

Ler e observar Debater; compreender; 
construir

Explorar; conec-
tar; criar; avaliar

Tecnologia e tipo de 
comunicação

Pré-Web

Produção edu-
cacional multi-

média, TV, rádio, 
imprensa.

Comunicação 
um-a-um

Web 1.0

Áudio, vídeo e Web.

Comunicação muitos 
para muitos.

Web 2.0 

Redes sociais, 
agregações, gru-

pos.

Situação pedagógica Interação estu-
dante-conteúdo

Interação estudante-es-
tudante

Rede relação 
estudante con-

teúdo-professor
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Avaliação Recordar (conteú-
dos)

Sintetizar (ensaios; 
tarefas)

Construção de 
artefactos

Papel do professor Transmissor de 
conteúdos, passo 

a passo

Moderador/orientador 
de discussão

Facilitador

As três gerações pedagógicas, embora tenham emergido em 
épocas distintas, resultantes das teorias de aprendizagem domi-
nantes e das tecnologias existentes na altura, coexistem no tempo 
presente, tal como evidencia a  Figura 1. 

Figura 1 – Marcos evolutivos das gerações da pedagogia 
                     da educação a distância

Na abordagem que se apresentou, as novas tecnologias cons-
tituem oportunidades para a aprendizagem, tendo vindo a tornar 
possível “explorar e capitalizar diferentes aspetos do processo de 
aprendizagem” (Anderson; Dron, 2011).

A comunicação, apesar de ser a essência do ensino e a de-
terminante na aprendizagem, tem diferentes lógicas, construídas 
a partir de clusters de ideias que constroem a sua matriz. Essa ma-
triz tem por base princípios teóricos, tal como se acaba de referir, 
que se transformam nos seus fundamentos, ao serviço dos quais 
colocam diferentes técnicas e ferramentas. São estas técnicas e fer-
ramentas que servem de base ao traçado de outros quadros evolu-
tivos das gerações do ensino a distância.

Não sendo consensual a aceitação desses quadros, sobre-
tudo quanto à designação e quantidade das fases, optamos por 
aquele que se apresenta na Figura 2 com quatro fases, cujas desig-
nações e sequências são as mais comuns.
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Figura 2 – Gerações das técnicas e ferramentas do ensino a distância

Essas quatro gerações são iniciadas pela monomédia que 
se sustenta no correio postal, com o predomínio das ferramentas 
que suportam um único meio de comunicação (um média que é 
o scripto). Nesta fase, é clara a separação entre espaço e tempo, na 
relação do professor com o aluno. A fase (ou geração) multimé-
dia tem o suporte principal nas telecomunicações – usa o plural 
da palavra comunicação a que faz sentido juntar o prefixo grego 
téle que significa à distância. Esta fase junta e conjuga vários mo-
dos de comunicação, como a escrita, o áudio e o vídeo servindo 
modos separados ou conjugados dessa comunicação; uma das ex-
pressões da geração multimédia foi a televisão, líder da comuni-
cação em todo o mundo nas últimas décadas do século XX. A ge-
ração tecnológica, com início no final do século XX, tem na base 
a utilização do computador, ferramenta responsável pela grande 
“revolução tecnológica” com o surgimento e afirmação significa-
tiva da expressão educação a distância. O computador facilitou o 
contacto, criou proximidade, desfez barreiras culturais; integrando 
e facilitando o acesso à informação e ao conhecimento, mediou a 
aprendizagem. Com o computador criou-se a virtualidade e de-
sencadeou-se a Rede. Surge, assim, a quarta fase (ou geração), cuja 
marca é a aprendizagem em rede ou a WEB (World Wide Web) e 
pressupõe a Internet que foi o meio de comunicação que conseguiu 
a taxa de penetração mais rápida, com a interatividade.

Para Castells, “a internet é a espinha dorsal da comunicação 
global mediada por computador (CMC): é a rede que liga mais 
redes de computadores” (2007, p. 455). 

A pergunta que se impõe é a seguinte: qual é a próxima ge-
ração? Os autores que temos vindo a seguir deixam-nos algumas 
pistas. Uma tendência encara a Web 3.0 como a web semântica, ou-
tros introduzem a “mobile learning”, a realidade aumentada, mas 
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não parece ser suficiente para uma mudança paradigmática. No 
entanto, Andersen e Dron (2011) apontam os modelos de apren-
dizagem activity-based, de que se destaca CloudWorks, um produto 
criado na Open University (UK), em que os objetos do discurso são 
privilegiados face à construção e sustentação das redes. Emergem 
novas formas de comunicação, criando-se laços que ligam todas as 
pessoas que acedem a um blogue, a uma página da wikipédia ou à 
pesquisa através do Google. E como sublinham Andersen e Dron 
(2011) “[…] não são indivíduos, grupos ou redes que nos ajudam 
a aprender mas uma inteligência faceless (sem rosto) que é parcial-
mente feita de ações humanas, parcialmente de uma máquina” (p. 
91). Importará inovar as práticas pedagógicas com base nas tecno-
logias; esta ideia suporta um debate que Gaspar et al. (2015, p. 131) 
consideram “em torno de educação sobre os média, de educação 
para os média ou educação com os média”. Acrescentam, os mes-
mos autores que “as tecnologias não são neutras, uma vez que se em 
abstrato abrem várias possibilidades, em concreto elas constrangem 
a sua aplicabilidade, ao imporem certos e não todos os modos de 
ver, de pensar e de agir” (2015, p. 134).

2 EIXOS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

 Segundo Carmo (1995),  o ensino a distância assenta na 
produção de materiais educativos. O uso de diversos suportes para 
esses materiais contribui para a alteração de padrões de consumo 
de produtos e serviços culturais, tornando o estudante como o 
gestor da sua aprendizagem. O ensino a distância é, então, produ-
tor de autonomia que, em conjunto com os materiais, são os seus 
principais eixos. Davies (1998) reforça uma das ideias de Carmo, 
destacando os materiais de estudo como um forte eixo do ensino 
a distância. Identifica como um outro eixo o relacionamento indi-
vidual dos estudantes com aquele que, com designações diferen-
tes - conselheiro, tutor, mentor, orientador ou professor - tem por 
função apoiar o estudante no decurso dos seus estudos. 

Na realidade, os eixos do ensino a distância têm-se evi-
denciado na sucessão das diferentes gerações, referidas no item 
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anterior. Contudo, poderemos apontar quatro eixos comuns às 
diferentes gerações: separação física entre professor e aluno, faci-
lidade no acesso, flexibilidade do tempo e do espaço e materiais de 
estudo. Da primeira à quarta geração estes eixos são bem visíveis e 
determinantes para o lançamento e adesão a este esta figura modo 
de ensinar e aprender, embora a última geração evidencie a cen-
tralidade na aprendizagem (Figura 3). 

Figura 3 – Eixos comuns às quatro gerações de ensino a distância 

A matriz do ensino a distância, ao evoluir, criou e apropriou 
características que lhe permitiram substituir a natureza de me-
todologia pela de modelo, surgindo, então, um cluster suportado 
por cinco ideias fundamentais: ambiente, estruturação, autono-
mia, interação e controlo. O ambiente gera os alicerces que pos-
sibilitam a criação de contextos e de cenários; poderá ser a pedra 
angular do modelo. A estruturação é uma característica indis-
pensável na programação de um curso, explicitando os objetivos 
e o design e indicando os conteúdos e os materiais, meios e fer-
ramentas adequados ao ambiente. A autonomia, referenciada ao 
estudante, assenta na flexibilidade quanto ao espaço e tempo de 
estudo, no respeito pela estruturação, vinculada ao ambiente. A 
interação resulta da relação que o estudante estabelece e desen-
volve com o seu professor, o seu tutor ou com o grupo turma, no 
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pressuposto da separação física; o computador é uma ferramenta 
fundamental na caracterização do ambiente que, ao incrementar 
essa relação, ganha uma dimensão específica e expansiva com a 
internet e a web; dando acesso à Rede, entra na virtualidade e se-
para o espaço e o tempo. O controlo é, vulgarmente, visível na 
avaliação que tenta julgar a predição. Partilhado por figuras com 
funções diferentes e complementares - o professor ou o tutor e o 
coordenador do curso - corresponde a uma certa vigilância sobre 
a informação e poderá assumir a vertente de supervisão, perante 
o modelo que a partir da interação, na virtualidade, desenvolve a 
comunidade de aprendizagem, na perspetiva da “apropriação re-
flexiva do conhecimento” (Giddens, 2002, p. 37).

Recordamos, num breve traço, que relativamente à aprendi-
zagem para a concessão empirista ou behaviorista o computador 
é uma máquina para ensinar, suportando o ensino programado 
- CBT (Computer Based Training) ou WET (Web Basic Training) 
ou WBI (Web Basic Instructions) – podendo, entretanto, conjugar 
a característica de programado com a da oferta a distância. En-
tretanto, para a concessão interacionista ou sócio-construtivista, 
o computador é considerado como uma ferramenta de desenvol-
vimento cognitivo que suporta a criação e desenvolvimento de 
ambientes virtuais de aprendizagem e comunidades virtuais de 
aprendizagem - espaços onde os sujeitos podem interagir, cons-
truir, partilhar e distribuir conhecimento. 

Ao longo das várias gerações sobre o ensino a distância a 
literatura da especialidade tem destacado o impacto das tecnolo-
gias, sem descurar o desenvolvimento de uma pedagogia própria 
e sua definidora, refletindo-se em modelos pedagógicos distintos. 
Com efeito, as novas tecnologias abriram perspetivas e criaram 
espaços novos de interação caraterizados por input de ideias, dis-
cussão no grupo e construção de conhecimento através da inte-
ração entre os vários participantes, aspetos que são comuns ao 
ensino presencial. Há, contudo, características específicas do en-
sino a distância como a comunicação maioritariamente textual 
e a independência espácio temporal. Refira-se que a assincronia 
das interações proporciona um tempo de reflexão sobre um dado 
tema antes da colocação do comentário ou realização da tarefa. 
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No ensino online ocorre a interação entre um grupo de 
pessoas que colocam as suas competências em benefício da co-
munidade de aprendizagem, na resolução de uma tarefa, par-
tilhando repertórios, propósitos e objetivos comuns (Lave; 
Wenger, 1991; Wenger, 1998). A quantidade e intensidade das 
interações, o acesso à co-construção de conhecimento, o suporte 
da comunidade num ambiente onde as relações se caraterizam 
pela horizontalidade, o acesso sem constrangimentos de espaço 
ou tempo promovem aprendizagem e geram motivação. A par-
tilha de pontos de vista diversos, criando situações de conflito 
sociocognitivo (Perret-Clermont, 1978), bem como o feedback 
que acompanha a resolução das tarefas  exigem um esforço de 
compreensão por parte de todos os participantes, traduzindo, 
deste modo, a dimensão social da colaboração. A cognição indi-
vidual desenvolve-se na execução de uma dada tarefa como no 
caso da leitura, ou da resolução de um problema, mas o desenca-
dear de mecanismos cognitivos é mais frequente quando existe 
colaboração (Dillenbourg, 1999). 

Autores como Dalsgaard e Paulsen (2009) distinguem o mo-
delo colaborativo da aprendizagem cooperativa considerando que 
esta combina a liberdade individual com cooperação significativa. A 
aprendizagem colaborativa limitaria a flexibilidade individual dado 
que o indivíduo teria de respeitar o ritmo do grupo, suscitando um 
controlo na sua própria gestão das aprendizagens. Para estes autores, 
a aprendizagem individual é conduzida pelo indivíduo, a colaborati-
va depende dos grupos e a cooperativa acontece nas redes.

Como pontos fundamentais do ensino online considera-se a 
comunicação mediada por computador através de comunicação as-
síncrona e síncrona, com independência de espaço e tempo e as in-
terações colaborativas. O ensino online, especialmente apropriado 
para uma abordagem colaborativa da aprendizagem e adequado às 
especificidades do ensino a distância, espelha uma mudança de pa-
radigma (Morgado, 2003) com origens nas potencialidades da tec-
nologia e no seu impacto na “sociedade em rede” (Castells, 2007).

Em resumo, começamos por sublinhar que a educação tem 
por base a comunicação, mediada pelo computador na especifici-
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dade da distância e desenvolvida pela Rede através das diferentes 
redes. Estas vertentes sustentam os grandes eixos da educação a 
distância na sua quarta geração que elegemos como os mais evi-
dentes: organização, flexibilidade, aprendizagem, individualiza-
ção, virtualidade, colaboração e interdisciplinaridade. Três pilares 
sobressaem - a aprendizagem (individual e social), a colaboração 
e a interdisciplinaridade – base do desenvolvimento de diversas 
competências.

1.3 Operacionalização  do(s) conceito(s)

Uma análise do significado de educação a distância condu-
zirá à estabilização do conceito para este trabalho, operacionali-
zando-o. 

Começamos por registar o ponto 3 do Art. 1.º do Decreto-
-Lei n.º 444/88 de 2 de dezembro de 1988 (diploma de criação da 
Universidade Aberta):

 
Designa-se por ensino a distância o conjunto de meios, métodos e técnicas 
utilizados para ministrar ensino a populações adultas, em regime de au-
toaprendizagem não presencial, mediante a utilização de materiais didácticos 
escritos e mediatizados e a correspondência regular entre os estudantes e o 
sistema responsável pela administração do ensino.

Recordamos Baath (1988:11) que define ensino a distância 
como “todas as formas de ensino e aprendizagem sistemáticas 
e organizadas onde ensinante e aprendente não estão juntos no 
mesmo espaço”. Entretanto, Carmo (1995, p. 267) aceita, obvia-
mente, esta definição básica e afirma que “ensino a distância é uma 
modalidade de ensino que obriga a um processo de mediatização 
para suprir a descontinuidade entre ensinante e aprendente”.

Constatamos que, nos três excertos referidos, é utilizada a 
expressão “ensino a distância”; parece existir a intenção de acen-
tuar a ideia de “ensino” com a caracterização da não presença fí-
sica dos seus atores e da sua mediação por alguns fatores ou ins-
trumentos. A separação física do professor e do aluno aparece, 
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portanto, como o primeiro elemento na definição de educação a 
distância. Importará ter presente que no sistema de comunicação 
multimédia todas as espécies de mensagens funcionam de modo 
binário: presença/ausência.

Entre múltiplas expressões que pretendem definir educação 
a distância, selecionamos quatro: “modalidade alternativa de ensi-
no”, “sistema tecnológico de comunicação massiva e bidirecional”, 
“modalidade pedagógica”, “prática educativa mediatizada”. Segundo 
Neder (2000), através dessas definições percebe-se que a educação a 
distância é compreendida como “um meio”, “uma forma” de possi-
bilitar o ensino, destacando o seu aspeto instrumental. Denunciam 
uma visão de educação não como processo, ou prática integradora e 
socializante, mas sim como um sistema que pode estar desligado da 
realidade social, econômica e cultural, pelo que acentua a ideia de 
ensino. O ensino tem, naturalmente, a sua determinante na apren-
dizagem e ao longo de séculos exigiu a presença dos responsáveis 
pelas funções de ensinar e de aprender, isto é o ensino presencial, 
desenvolvido numa relação face a face entre professor e aluno, com 
a valorização da oralidade na sujeição a um espaço e a um horário. 
A comunicação oral foi o eixo central de um paradigma educacio-
nal que tem dominado durante séculos. 

O termo “a distância” não é questionado, mas sim o termo 
“ensino”; os processos utilizados ultrapassam totalmente os meios 
tradicionais e os novos ambientes, com diferentes ferramentas, con-
figuram novos tipos de relação que tecem a malha da aprendizagem 
e têm sido o gérmen para o desafio da criação de novos modelos 
pedagógicos, vinculados a contextos e situações específicos.

O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), 
principalmente a internet, disseminou a socialização da informa-
ção, alargando a comunicabilidade e a socialização da mensagem. 
Revolucionaram-se as formas de ensinar e aprender, pois o fácil 
acesso à informação subsidiou a construção do conhecimento e 
constituiu um dos elementos base de um novo paradigma educa-
cional que assenta na interação entre pessoas (os sujeitos), as tecno-
logias e a informação. Preterimos a expressão “ensino a distância”, 
relativamente à expressão “educação a distância”. 
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Educação a distância não é sinônimo de eletronic-learning 
(e-learning). O e-learning resultou do cruzamento de duas linhas de 
investigação: a educação a distância e a exploração das tecnologias ba-
seadas na Web, produzindo ambientes de aprendizagem virtual e con-
duzindo a uma nova ecologia de aprendizagem através dos Learning 
Management Systems – os suportes das plataformas. Contudo, a última 
geração da educação a distância tende a incluir o e-learning, convivendo, 
em alternativa, com o blended learning (b-learning) que ajusta o ensino 
presencial com o ensino (educação) a distância.  

Assumimos a Educação a Distância (EaD) como um con-
ceito que assenta na separação física entre quem ensina e quem 
aprende, permite a autonomia do estudante para a aprendizagem 
desenvolvida com suporte tecnológico e a oferta de diversas fontes 
didáticas. Afirma-se na comunicação bidirecional e multidirecio-
nal, através da ligação em Rede, para a colaboração na interação 
reflexiva, visando a construção (e/ou desconstrução e reconstru-
ção) do conhecimento. Educação a Distância significa, portanto, 
um modo e, também, um processo de educação que poderá trans-
formar-se na estrutura de um modelo pedagógico.

O professor nesta versão do conceito de educação a distância 
assume o papel de organizador do ambiente, assessor, guia, conse-
lheiro e orientador dos processos de construção e distribuição do 
conhecimento.

2 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA EM PORTUGAL 

Após uma análise generalista ao aparecimento e evolução da 
educação a distância, situamo-la, entretanto, no contexto portu-
guês. Na formulação de ensino a distância registou, em Portugal, 
os seus primeiros passos no início da primeira metade do século 
XX com iniciativas no campo do ensino não formal. Na segunda 
metade desse século, tornou-se conhecido por decisões que im-
plicavam as condições para o prolongamento do ensino obrigató-
rio e atingiu o ensino superior, flexibilizando o paradigma da sua 
oferta, na perspetiva de alternativa ao ensino presencial. Duma 
metodologia com algum grau de complexidade – o ensino a dis-
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tância - chegou a um paradigma que suporta um modelo educa-
tivo – a educação a distância. Este ponto organiza-se em torno de 
três itens (i) origens e marcos evolutivos, (ii) gerações de educa-
ção a distância e (iii) Universidade Aberta: o caso.  

1.1 Origens e marcos evolutivos

Importa referir que houve, em Portugal, várias iniciativas 
de entidades públicas e privadas para instaurar o ensino a dis-
tância, iniciativas que visavam a formação profissional a distância 
e medidas de aperfeiçoamento do sistema educativo, nomeada-
mente, no que se referia à utilização do audiovisual pelo ensino 
(Carmo, 1994). Tal como foi indicado na Introdução, este capítulo 
focaliza-se no ensino superior; contudo, recorda-se que o ensino 
a distância, neste país, entrou no sistema educativo como forma 
de expandir o acesso à educação. Num simples quadro - Quadro 
I – pretende-se dar a ideia da sucessão dos contributos normati-
vos para a criação, implementação e desenvolvimento do ensino/
educação a distância. Após passagem por um crivo seletivo, apre-
sentam-se, numa ordem cronológica de pouco mais de 20 anos, 
indicando o nome da instituição, o ano da sua criação, elementos 
da sua finalidade ou da sua caracterização e o diploma que a criou.

Quadro II – Instituições marcantes para o ensino 
                     a distância em Portugal 

INSTITUIÇÃO/
Deliberação

ANO 
DE INÍ-

CIO

CARACTERIZAÇÃO DOCUMENTO DE 
CRIAÇÃO

Instituto de Mei-
os Audiovisuais 
(IMAVE)

1964 Promover a utilização, a expansão 
e o aperfeiçoamento das técnicas 
áudio visuais como meios auxiliares 
e de difusão do ensino e de elevação 
do nível cultural da população.

Decreto-Lei n.º 46135 de 
31 de dezembro de 1964
DR. n.º 305, I Série de 31 
de Dezembro de 1964

Telescola1 1964-
1965

Expandir o acesso à escolaridade, 
prolongada no seu período de obrig-
atoriedade. 

Decreto-Lei n.º 46136 de 
31 de dezembro de 1964, 
DR. n.º 305, I Série de 31 
de Dezembro de 1964

Instituto de Tec-
nologia Educati-
va (ITE)

1971 Substituir o IMAVE com a pretensão 
de aplicar as técnicas modernas, 
designadamente as áudio visuais, a 
todos os sectores educativos.

Decreto-Lei n.º408/71 de 
27 de setembro; DR. n.º 
228, I Série de 27 de setem-
bro de 1971
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Universidade 
Aberta
(UNIABE)

1976 Contribuir para o progresso da 
democracia (…) como instituição de 
ensino e educação de âmbito nacio-
nal que utilizará (…) como canais de 
comunicação pedagógica os sistemas 
multimédia de educação e ensino a 
distância.

Decreto-Lei n.º146/76
de 19 de fevereiro; DR. 
n.º 42, I Série de 19 de 
fevereiro de 1976.

Ano propedêu-
tico2

1977 Preparar para o acesso ao ensino 
superior, com aulas através de 
emissões televisivas, em deferido.

Decreto-Lei n.º 491/77
de 23 de novembro
DR. n.º 271, I Série de 23 
de novembro de 1977

Instituto Portu-
guês de Ensino a 
Distância (IPED)

1979 Conceber e projetar cursos de inves-
tigação no ensino a distância.

Decreto-Lei 519-V1/79
de 29 de dezembro 
DR n.º 299, I Série de 29 de 
dezembro de 1979

Universidade 
Aberta
(UAb) 1988

 Atingir zonas e sectores da popu-
lação que não têm possibilidade de 
frequência presencial de instituições 
de ensino formais; desenvolver a 
educação não formal no domínio 
da formação e reconversão profis-
sionais (…) Com referentes às várias 
vertentes de ensino, de investigação, 
de difusão cultural e de prestação 
de serviços à comunidade, é um 
estabelecimento de ensino superior 
especialmente vocacionado para 
exercer as suas funções através de 
metodologia própria designada por 
ensino a distância.

Decreto-Lei n.º 444/88 de 
2 de dezembro
DR n.º 278, I Série de 2 de 
dezembro de 1988

Importa recordar que a expressão “ensino a distância” é de-
finida no diploma legal que cria a Universidade Aberta, referên-
cia, neste artigo, em 1.3. Esta instituição de ensino superior foi 
fundada com base no princípio da distância que determina a sua 
missão; resulta do Instituto Português de Ensino a Distância e ab-
sorve o Instituto de Tecnologia Educativa. Não é irrelevante recor-
dar que tanto a telescola como o ano propedêutico perderam o seu 
espaço com a reestruturação do sistema educativo, em particular 
com a publicação da Lei n.º 46/86 de 14 de outubro (Lei de Bases 
do Sistema Educativo).

O ensino a distância, em Portugal, foi-se afirmando na con-
jugação dos meios técnicos responsáveis pela configuração de no-
vos modos de ensino; com a aplicação desses meios, qualquer das 
situações emergiu dentro de contextos institucionalizados. O Ins-
tituto de Meios Audiovisuais, criado em 1964, foi o suporte tec-
nológico da telescola para em 1971 se transformar no Instituto de 
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Tecnologia Educativa. Tanto a telescola como o ano propedêutico 
foram experiências de ensino a distância que trouxeram contribu-
tos para o Instituto Português de Ensino a Distância, antecessor 
direto da Universidade Aberta. A Figura 4 pretende evidenciar o 
que se registou neste parágrafo.

Figura 4 – A emergência – Universidade Aberta

A Universidade Aberta, em Portugal, é uma ideia que foi 
traduzida para diploma legal, ainda em 1976; contudo, necessitou 
de novo diploma de criação doze anos mais tarde para a afirmar 
dentro da missão inicial – ensino a distância. Tal concretização 
realizou-se dentro da Reforma Educativa em Portugal, convocada 
pelo XI Governo Constitucional com início de funções em 1987. 
Passados alguns anos, em 2000, é caracterizada “pela diferença 
que lhe advém, sobretudo da metodologia de ensino que a defi-
ne; pela população aprendente, adulta e trabalhadora, que procu-
ra atingir e a frequenta, pela diversidade dos espaços que abarca 
e que a tornam transnacional e pela investigação interdisciplinar 
que desenvolve, recorrendo privilegiadamente às tecnologias da 
informação e da comunicação” (Tavares, 2000, p. 79).

A formação de professores, o complemento de habilitações 
para os cursos tecnológicos, formação contínua em diferentes 
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áreas e várias licenciaturas foram oferecidos em regime de ensi-
no a distância, na modalidade multimédia, geridas pelo Instituto 
de Ensino a Distância. Tanto os mestrados como os doutora-
mentos, criados em diferentes áreas, tiveram uma oferta em re-
gime presencial e a sua coordenação geral pertencia ao Instituto 
de Estudos Pós-Graduados que era, também, o impulsionador 
da investigação. Representamos esta ideia, na Figura 5.

Figura 5 – Estrutura indicadora da oferta da Universidade Aberta

Fonte: Adaptado de Tavares (1990)

A par da docência, a Universidade Aberta integrou a inves-
tigação desde os primeiros anos da sua existência. Foi conhecendo 
algumas unidades de I&D, duas das quais – Centro de Estudos em 
Ensino a Distância e o Centro de Estudos das Migrações e das Re-
lações Interculturais – foram integrados e apoiados pela Fundação 
para a Ciência e Tecnologia, situação que este último Centro tem 
mantido até ao presente.v Já Em 1994, no diploma que publica os 
Estatutos desta instituição, lê-se no ponto 1 do Art.º 1.º, Despacho 
Normativo n.º 197/94 de 25 de março: 
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A Universidade Aberta é um centro de criação, transmissão e difusão da cul-
tura, da ciência e da tecnologia que através da articulação do estudo, da do-
cência, da investigação e da prestação de serviços, serve a sociedade onde se 
integra, encontrando-se vocacionada para exercer as suas funções em particu-
lar através de metodologia própria designada por ensino a distância.

Estão explícitas as funções chave de qualquer instituição 
universitária, apresentando-se neste caso, a tecnologia, como ca-
racterística diferenciadora. Entretanto, passada uma década, em 
2010, a Universidade Aberta apresentou e publicou o seu Projeto 
Educativo, Científico e Cultural, que reflete e consubstancia a sua 
missão, dando-lhe um sentido prospetivo.

  
1.2 Gerações da educação a distância

Sublinha-se que, desde o primeiro momento, o ensino a dis-
tância em Portugal, no âmbito em que é considerado neste capítu-
lo – o sistema educativo - é integrado num contexto multimédia. 
Neste sentindo, perante as quatro gerações referidas no ponto an-
terior, constatamos que Portugal, segundo as etapas apontadas na 
figura 2, não aplicou a etapa do monomédia, identificada como a 
geração do ensino por correspondência. Em tempo mais recuado 
ou mesmo na contemporaneidade, esta 1.ª geração está marcada 
pelo desenvolvimento de cursos técnicos e profissionais. Assim, 
na situação portuguesa, e tendo por base enquadradora o sistema 
educativo, o ensino a distância é caracterizado por três gerações, 
tal como se pode observar na Figura 6. 

Figura 6 - As gerações de educação a distância, em Portugal

A geração multimédia foi largamente utilizada e teve efei-
tos sociais e culturais profundos. Com o suporte materializado, 
institucionalmente, primeiro no Instituto de Meios Audiovisuais 
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e, depois, no Instituto de Tecnologia Educativa, esta geração com-
preendeu todo o período de ensino a distância em Portugal, des-
de a telescola até ao início da segunda década de existência da 
Universidade Aberta. Foi responsável pela consolidação do alar-
gamento da escolaridade obrigatória de quatro para seis anos e 
materializou a possibilidade de prolongar o segmento do ensino 
não superior, mais propriamente o período do ensino secundá-
rio. Foi um auxiliar indispensável de maturidade para a criação da 
Universidade Aberta.

A geração tecnológica afirmou-se no início do século XXI, 
com forte impulso a partir da divulgação de uma “matriz de cur-
sos de pós-graduação a distância” elaborada por um grupo cons-
tituído para este objetivo e tendo por cenário a utilização das 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) - Deliberação 
nº 227/01, Reunião plenária do Conselho Científico em 12 de de-
zembro de 2001. Em 2003, foi reformulado o mestrado em Co-
municação Educacional Multimédia, tendo como pressuposto a 
aprendizagem em rede, assumindo a vulgarmente designada por 
4ª geração de ensino a distância   Apontada como a última situa-
ção específica em análise. Quer a geração tecnológica quer a ge-
ração da aprendizagem em rede têm tido o seu corolário na Uni-
versidade Aberta e motivaram o desaparecimento da aplicação de 
metodologias próprias do ensino presencial. Através da utilização 
de recursos abertos, tornou-se possível centrar a oferta pedagó-
gica em metodologias dominadas pelo e-learning e pelo b-lear-
ning. Estas metodologias começaram por ser experimentadas em 
cursos de pós-graduação, designadamente mestrados, que foram 
espaços privilegiados para assumirem características projetadas 
na formação de comunidades de aprendizagem e na partilha do 
conhecimento em rede.         

                                                                                                                               
1.3 Universidade Aberta: o caso

O título deste ponto pretende ser um indicador do seu con-
teúdo. Este “caso” tem a sua substância num modelo pedagógico 
mas será necessária uma curta referência à evolução da institui-
ção até à criação desse modelo. A Universidade Aberta, criada em 
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1988, iniciou as atividades de ensino formal em 1990 e na sessão de 
abertura do ano 1989/1990, o Ministro da Educação considerou-a 
instituição inovadora (in Jornal Primeiro de Janeiro, 27.10.1989, 
p. 15). A sua primeira experiência foi relativa à formação de pro-
fessores, quer no que respeita ao completamento de habilitação 
acadêmica quer na formação pedagógica, no quadro da “profis-
sionalização em serviço”. Em 1990, iniciou a oferta de mestrados 
(com o Mestrado em Comunicação Educacional Multimédia) e, a 
partir de 1991, iniciou a oferta de licenciaturas. 

Para além do material didático (manual, videogramas e audiogramas), os es-
tudantes tinham ao seu dispor um sistema tutorial via telefone e presencial 
nos centros de apoio, dispersos pelo país e situados nas capitais dos distritos, 
nas Universidades públicas presenciais ou nas Escolas Superiores de Educa-
ção, mediante protocolos (Tavares, 2000, p. 25). 

Duas delegações - uma em Lisboa e outra no Porto - tor-
naram-se nas âncoras geográficas da Universidade Aberta. En-
tretanto, foram criados os Centros Locais de Aprendizagem “que 
resultam da criação de parcerias entre a Universidade Aberta e 
a sociedade civil, procurando desenvolver uma intervenção, em 
termos culturais e educativos, enquadrada nas dinâmicas locais e 
de acordo com as especificidades da respetiva área de influência” 

(UAB, PT, 2014). 
Cabe ainda aos Centros Locais de Aprendizagem facultar 

o suporte logístico e instrumental aos estudantes residentes na 
respetiva área de intervenção, assim como a responsabilidade de 
coordenação e organização do processo de avaliação presencial 
não descurando a publicitação da oferta educativa da Universi-
dade Aberta. Eles têm um papel de interação com o meio local e 
estão dispersos por várias regiões do país. 

Entretanto, a Universidade Aberta criou um modelo peda-
gógico, patenteado em 2012, que tem aplicado e transformou em 
vários objetos de investigação. Este modelo carateriza-se por uma 
prática de ensino online e teve as suas origens num documento 
elaborado em 2001 e aplicado a partir de 2003, em diferentes cur-
sos de pós-graduação, designadamente mestrados, no âmbito do 
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Departamento de Ciências da Educação (Designado por Departa-
mento de Educação e Ensino a Distância, desde 2007). Em 2007, 
foi alargado a todos os cursos da UAb e acompanhado por forma-
ção avançada para todos os docentes. O modelo pedagógico, en-
tendido como “um quadro geral de referência das atividades edu-
cativas [...]” (Pereira, Mendes, Morgado, Amante e Bidarra, 2007, 
p. 8), assenta na “valorização da integração social e  comunitária 
dos estudantes, do acompanhamento personalizado da sua apren-
dizagem e do respeito pelo contexto específico da experiência de 
vida de cada aluno” (Idem: 4). Considerado um modelo plural de 
educação a distância assume quatro linhas de força - aprendiza-
gem centrada no estudante, o primado da flexibilidade, o prima-
do da interação e o princípio da inclusão digital - que orientam 
“a organização do ensino, o papel do estudante e do professor, a 
planificação, concessão e gestão das atividades de aprendizagem a 
propor aos estudantes, a tipologia de materiais a desenvolver e a 
natureza da avaliação das competência adquiridas” (Ibidem: 10). 

Os princípios pedagógicos fundadores deste modelo confi-
guram diversas variantes didáticas que se aplicam a cenários dis-
tintos: i) uma variante, totalmente virtual, destinada aos cursos 
de 1º ciclo; ii) uma variante dedicada a cursos de 2º e 3º ciclos; 
iii) uma variante para cursos de curta duração. As duas últimas 
variantes poderão ser oferecidas com algumas componentes em 
prática presencial.

Na Universidade Aberta, o professor é responsável pelo de-
senho curricular e sua implementação, assim como pela promo-
ção das interações entre os estudantes, no âmbito de cada unidade 
curricular. O professor orienta e encoraja o estudante, a tomar de-
cisões; promove a colaboração, estimulando a interação bi e multi 
direcional, facilita a reflexão partilhada e organiza o feedback. Ele 
atua como facilitador do processo de aprendizagem, apoiando o 
estudante no desenvolvimento de capacidades metacognitivas, na 
apropriação do conhecimento e na aquisição de competências. 

O estudante debate nos fóruns as suas leituras, troca ideias 
e partilha pesquisas que realiza individualmente ou em grupo. 
Desse modo, desenvolve-se a capacidade de autonomia e de cria-
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tividade dos estudantes, bem como o sentido de pertença a uma 
comunidade. O estudante tem, assim, um papel ativo na gestão 
temporal das atividades, na monitorização das aprendizagens, 
no estabelecimento de metas e na formação de comunidades de 
aprendizagem. A interatividade é acentuada nos cursos de 2.º e 
3.º ciclos que desenvolvem autênticas comunidades de aprendi-
zagem.

O modelo de ensino online da UAb prepara o estudante 
para focar a sua atividade no processo de aprendizagem, durante 
o curso e, simultaneamente, cria um contexto social promotor de 
uma aprendizagem colaborativa. Neste sentido, a comunicação 
evidencia-se no processo de aprendizagem e, como ocorre num 
ambiente virtual de aprendizagem, pode ser suportada por redes 
de comunicação síncrona ou assíncrona. No primeiro caso, a co-
municação pode recorrer a tecnologias síncronas que possibilitam 
a comunicação entre dois ou mais participantes em tempo real e, 
no segundo caso, os meios de comunicação assíncrona permitem 
a comunicação sem haver necessidade de calendarizar horários 
para as sessões de trabalho.         

CONSIDERAÇÕES SOBRE A ATUALIDADE  

Neste tópico, procuramos evidenciar a importância que o 
ensino/educação a distância tem tido na formação das pessoas, 
numa lógica de aprendizagem ao longo da vida. Neste longo per-
curso foram usadas as diversas tecnologias da época, como o te-
lefone, rádio e televisão e sistemas de áudio e videoconferência. 
Num período mais recente, esta modalidade de ensino e aprendi-
zagem tem sido utilizada na formação inicial de natureza superior.

Dado que a educação a distância é mediada pela tecnologia, 
ultrapassando distâncias geográficas e, muitas vezes temporais, 
entre estudantes e professores, há tendência para se pensar nas 
abordagens sobre a educação a distância em termos da tecnologia 
que é utilizada, distinguindo, assim, gerações. De facto, as tecnolo-
gias sempre tiveram grande impacto no desenvolvimento e inova-
ção na educação a distância, sobretudo nos modelos pedagógicos 
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que se têm apoiado nelas, fazendo emergir uma pedagogia pró-
pria. Parecendo haver uma valorização dos aspetos tecnológicos 
na educação a distância, “aquilo que o(a) caraterizou e permitiu o 
seu desenvolvimento foi a pedagogia” (Pereira, Quintas-Mendes, 
Mota, Morgado;  Aires, 2003, p. 40).  

No período de evolução, a educação a distância surge como 
um modo de proporcionar o acesso à formação de pessoas, vi-
sando quer a sua qualificação profissional quer a sua habilitação 
acadêmica. É, justamente, esta finalidade que leva à criação de 
universidades, nos anos 60 e 70, especificamente dedicadas ao en-
sino a distância. A Universidade Aberta portuguesa insere-se na 
mesma linha, embora tenha sido criada em 1988. 

Perante a história da educação a distância, em geral, e, espe-
cificamente em Portugal, temos vindo a argumentar sobre o con-
tributo desta para a expansão da democraticidade, não só com a 
qualificação profissional proporcionada a muitos professores inte-
grados no sistema educativo nas décadas de 80 e 90, mas também, 
considerando as políticas mais recentes sobre a aprendizagem ao 
longo da vida. Nas duas últimas décadas tem vindo a aumentar a 
busca de conhecimento e a capacitação profissional por pessoas 
que, numa dada fase da vida, foram forçadas a interromper os es-
tudos e por aqueles que pretendem aprofundar e alargar conheci-
mentos numa das áreas oferecidas nos cursos da UAb. 

Neste sentido, perspetivamos a educação a distância como 
um instrumento relevante para a progressão do sistema educativo, 
aumentando o nível cultural da população e reforçando o objetivo 
social da aprendizagem ao longo da vida. Contudo, os resultados 
da investigação acadêmica em educação a distância, sobretudo no 
que respeita à comunicação mediada pela internet, são escassos, 
por ser um fenômeno demasiado recente. 

Tal situação tem gerado mitos, criado um espaço de dúvidas 
e introduzido polêmicas que a atualidade tem acarinhado. Desta-
caremos, agora, alguns mitos e algumas polêmicas pela pertinên-
cia do seu conteúdo.

No campo dos mitos considera-se que as universidades de 
educação a distância não são tão boas como as universidades tra-
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dicionais. Contudo, as universidades online oferecem muitos pro-
gramas de qualidade que permitem aos estudantes interagir com 
professores especialistas e aprenderem através de software multi-
média, ajudando-os a apropriarem conhecimentos e a desenvol-
verem competências essenciais ao seu desempenho profissional. 

Um segundo mito tem a ver com a convicção de que o mer-
cado de trabalho não aceita os graus obtidos em universidades de 
educação a distância. Com efeito, os graus obtidos em universida-
des com pouco crédito, sejam de educação a distância ou tradicio-
nais, não são muitas vezes aceites pelos empregadores, importan-
do mais o perfil do candidato e a sua competência do que o facto 
do curso ter sido frequentado em ambiente online ou presencial.

Um terceiro mito considera que estudar nas universidades 
de educação a distância é mais fácil e mais rápido do que nas uni-
versidades tradicionais. Os estudantes podem escolher os seus 
percursos e trabalhar de modo mais acelerado ou durante um pe-
ríodo de tempo mais longo. Ora isto é o que acontece nas univer-
sidades presenciais, onde algumas são conhecidas por apresenta-
rem cursos considerados mais fáceis ou mais difíceis. Sublinha-se, 
contudo, que a flexibilidade é um princípio chave da educação a 
distância e a maior parte dos programas são ajustáveis ao ritmo e 
necessidades específicas dos estudantes.

No que concerne às polêmicas, comecemos pelo questiona-
mento em torno da dimensão social da internet: será que a Inter-
net favorece o desenvolvimento de novas comunidades ou estará a 
induzir ao isolamento pessoal, quebrando os laços dos indivíduos 
com a sociedade, ou ao limite com o «mundo real»? 

Mark Slouka (1995) tem caracterizado a desumanização das 
relações sociais trazidas pelos computadores uma vez que a vida 
online parece uma forma fácil para escapar à vida real. 

Sherry Turkle (1996) demonstrou que os utilizadores estão 
a desempenhar papéis e a construir identidades online. Contudo, 
a autora conclui pela dificuldade da verdadeira “noção de real re-
posta”. Justifica, escrevendo “as pessoas que vivem vidas parale-
las no monitor estão sempre limitadas nos seus desejos, dores e 
mortalidade dos seus «eus físicos». E acrescenta “as comunidades 
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virtuais oferecem um novo e espetacular contexto para pensar a 
nova identidade humana na era da Internet” (Idem, 1995: 267). 
Dominique Wolton (1998) chamou a atenção dos intelectuais 
para resistirem à ideologia tecnocrata dominante personalizada 
pela Internet. 

“Além do mais, rigorosas investigações acadêmicas pare-
cem indicar que, dependendo de certas condições, a utilização da 
internet favorece a solidão, sentimentos de alienação ou mesmo 
estados depressivos […] e ainda o declínio da comunicação fami-
liar” (Castells, 2007, p. 468). 

Uma segunda questão dirige-se à interatividade, como in-
dutora de modos de ensinar e aprender: As comunidades, desen-
volvidas em rede, são promotoras de aprendizagem?

Howard Rheingold (1993), na sua obra Virtual Communities 
argumentou fortemente a favor do nascimento de uma nova forma 
de comunidade, levando as pessoas a unir-se online em torno de va-
lores, e interesses partilhados. Schlemmer afirma “quanto mais uma 
interface permitir interatividade, mais contribuirá para a construção 
do conhecimento”(p. 37). William Mitchell (1995, 1999, citado por 
Castells, 2007, p.  468) argumentou convincentemente, que estão a 
surgir online novas formas de sociabilidade e novas formas de vida 
urbana adaptadas ao nosso ambiente tecnológico. “O ponto-chave 
reforçado por Wellman é relembrar que as “comunidades virtuais” 
não têm que ser opostas às “comunidades físicas”: são diferentes for-
mas de comunidade, com regras e dinâmicas específicas que inte-
ragem com outras formas de comunidade” (Castells, 2007, p. 469).

O dilema educação a distância/ educação presencial que 
mereceu profundas reflexões e debates na segunda metade do sé-
culo XX foi enfraquecendo e poderemos afirmar que ao longo do 
período percorrido no século XXI são notórias e tornam-se evi-
dentes as vantagens da educação a distância como um modo de 
balizar alguns efeitos das redes sociais que têm surgido e dissemi-
nado em forte escalada. 

A principal questão dilemática quanto à educação a distân-
cia começou por ser de natureza tecnológica e hoje é de natureza 
pedagógica. 
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Em Portugal, em julho de 2009 foi apresentado um Relató-
rio com o título Reforming Distance Learning Higher Education in 
Portugal com as conclusões do trabalho desenvolvido por um pai-
nel de especialistas (Bielschowsky  et al., 2009), sob encomenda 
do então Ministro do Ensino Superior. Destacamos algumas afir-
mações deste Relatório pelo significado que entendemos dar-lhes 
dentro do contexto de mudança de paradigma, relativamente à 
educação a distância. Transcrevemo-las em inglês, na fidelidade 
ao pensamento dos seus autores.

Currently, DL1 in Portugal covers only a small proportion of HE2 enrolment, 
roughly less than 3 per cent. Approximately 90% of these students are enrol-
led with the Universidade Aberta (UAb), while small offerings come from 
other Universities and Polytechnics (p. 5).

Most Universities and Polytechnics do not consider DL as a major activity. 
Their main interest in DL is on enriching classroom lecturing, that is, using mo-
dern Dl pedagogy as a supplement to face-to-face learning and blended models. 
There is the beginning of a trend where eLearning pedagogy being applied on 
an institution-wide basis (p. 6).

A first question relates to who should have the responsibility for providing the 
expanded offers, which institutions and which types, acting singly or in co-
-operation. Most Universities in Portugal so far have taken a cautions approa-
ch to promoting distance learning, especially as there is some reluctance on 
the part of the teachers to embrace the online methodology. This attitude is 
gradually changing as the potential benefits of the eLearning approach be-
come better appreciated in the context of blended options for their regular 
students. Universities need to take account of DL’s positive impact on student 
performance, and the option it offers for a more learner-centred delivery of 
education (p. 13).

As noted already the level of DL expansion being contemplated will not be 
attainable through one approach alone. The subject offers being contempla-
ted by various HEIs3 is likely to remain narrow and inadequate to tap into the 
large potential pool of adult learners that form the Government’s focus. An 

1 DL = Distance Learning
2 HE = Higher Education
3 EI = Higher Education Institution
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extensive expansion the UAb offer of programmes would remain a large part 
of the strategy to achieve significant expansion of the DL sector. The UAb is 
not only the main Dl institution by far of the country, it is the only institution 
with credible expertise in the new DL pedagogy (p. 14).

Estas ideias são representativas da importância da Universi-
dade Aberta para a afirmação da educação a distância em Portu-
gal, daí ser o caso por excelência nesta matéria. 

A educação a distância tem-se revelado como modelo con-
figurador, tanto em cursos de formação inicial como na forma-
ção ao longo da vida. Responsável pelas alterações na concessão 
e na gestão do tempo e do espaço, dinamiza a personalização da 
aprendizagem e reforça o papel do professor como mediador en-
tre quem aprende e o que é aprendido. O diálogo e o sentido de 
pertença a um grupo com objetivos idênticos promovem a cons-
tituição da comunidade que desenvolve a aprendizagem em rede. 
Entendemos, portanto, este modo de aprender como um dos que 
melhor sustenta a apropriação de conhecimento e o desenvolvi-
mento das competências transversais nucleares. 

Notas

1  A telescola foi criada em resposta à obrigatoriedade do prolongamento do período de 
frequencia escolar
2 Solução ad hoc para o ingresso no ensino superior.
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INTRODUÇÃO

Para se compreender a educação a distância como uma modali-
dade de educação superior exercida no Brasil, é preciso introduzir-se o 
básico das políticas públicas e da avaliação nacional que regem a moda-
lidade no país e imergir nos retrocessos e avanços praticados desde as 
primeiras legislações quanto ao entendimento da modalidade. 

Historicamente o Brasil possui um denso processo de regula-
ção e de avaliação do ensino superior presencial, o que na educação a 
distância não seria diferente, embora a modalidade se apresente com 
significativas peculiaridades no que tange à flexibilização de tempos e/
ou espaços.

Sob uma perspectiva de regulação, o que no Brasil compreen-
dem-se pelas políticas públicas executadas pelo Ministério da Educa-
ção (EC) via basicamente por duas de suas Secretarias (a Secretaria de 
Regulação1 e Supervisão da Educação superior - SERES e a SESU2), o 
processo para a regulação da educação a distância constrói-se e orien-
ta-se atualmente, por 2 legislações (a Lei de diretrizes e bases – LDB, 
a Lei 9131), dois decretos federais (Num.5773 e Num. 5622), os refe-
renciais de  qualidade, o plano nacional de educação – PNE, o marco 
regulatório da EaD e na sequência, de forma sistêmica, conecta-se a 
avaliação superior, através dos instrumentos de avaliação nacionais, 
via Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (INEP). 

1 SERES - A Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres) é a 
unidade do Ministério da Educação responsável pela regulação e supervisão de Institui-
ções de Educação Superior (IES), públicas e privadas, pertencentes ao Sistema Federal 
de Educação Superior; e cursos superiores de graduação do tipo bacharelado, licencia-
tura e tecnológico, e de pós-graduação lato sensu, todos na modalidade presencial ou a 
distância. A Seres também é responsável pela Certificação de Entidades Beneficentes de 
Assistência Social na Área de Educação .
2  SESU - A Secretaria de Educação Superior (SESu) é a unidade do Ministério da Edu-
cação responsável por planejar, orientar, coordenar e supervisionar o processo de for-
mulação e implementação da Política Nacional de Educação Superior. A manutenção, 
a supervisão e o desenvolvimento das instituições públicas federais de ensino superior 
(Ifes) e a supervisão das instituições privadas de educação superior, conforme a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), também são de responsabilidade da 
SESu. Crivos respectivos de http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-regulacao-e-super-
visao-da-educacao-superior-seres/apresentacao e  http://portal.mec.gov.br/sesu-secre-
taria-de-educacao-superior/apresentacao. 
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BREVE INCURSÃO PELAS PRERROGATIVAS LEGAIS 
ORIENTADORAS DA EAD BRASILEIRA

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) foi 
criada em 1996 e regulamenta desde a exigências dos credenciamentos 
da instituições que desejem exercê-la, às avaliações dos alunos (obriga-
toriamente presenciais), o registro de diplomas (no qual não aparece a 
modalidade e sim, a formação), a avaliação institucional obrigatória e 
os sistemas de produção de materiais e de tecnologias que ficam a en-
cargo das próprias instituições ofertantes. Assim, oficialmente: 

A primeira experiência de curso nesse nível e modalidade no Brasil foi o curso 
de Pedagogia da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) que data de 
1995. Os primeiros cursos autorizados pelo Ministério da Educação (MEC), 
no entanto, foram os das universidades federais do Pará (Matemática, ba-
charelado e licenciatura plena) e do Ceará (Biologia, Física, Matemática e 
Química, licenciatura plena), em março de 1999. Os demais cursos. foram 
autorizados nos anos de 2000, 2001 e 2002  (SANTOS, 2002 apud DOU-
RADO – Parecer CNE 564: 2016).

A Lei 9.131/95 (que revoga a lei de diretrizes e bases da educa-
ção nacional, lei 4024) possui um papel fundamental na construção do 
exercício da modalidade da educação a distância, na medida em que 
institui as diretrizes curriculares (mínimas) nacionais dos cursos de 
graduação o que corrobora o conceito de Ead como modalidade ao 
invés de metodologia ou conteúdo (tópico tocado mais adiante).

O Decreto n 5773/2006 institui o processo de avaliação perió-
dico e regular das instituições de ensino superior, para as modalidades, 
presencial e a distância. Já o Decreto n 5622 caracteriza-se por ser o 
próprio decreto da EaD, no qual aparece explicitado o conceito no ar-
tigo 1º, em que:

caracteriza-se a educação a distância como modalidade educacional na qual a 
mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre 
com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com 
estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou 
tempos diversos” (Decreto da EaD – 5622/2005), assim como o decreto rati-
fica a EaD como modalidade educativa e não metodologia, na medida em que 
a concebe como um tripé que envolve, metodologia, gestão e avaliação. (Crivo 
do PARECER CNE/CES Nº: 564/2015. Homologado em 2016. p 12-13).   
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 Outros aspectos fundamentais do referido Decreto 5622 
abrangem desde a exigência de articulação entre as políticas públicas 
regulares federais e as políticas internas institucionais, as quais englo-
bam os projetos estratégicos e pedagógicos  institucionais e dos cursos.

Os Referenciais de qualidade da EaD no Brasil constituem-se por 
uma série de aspectos a serem observados para a construção dos projetos 
de Ead institucionais e posteriormente, avaliados quando dos processos 
de avaliação nacional. São eles, (i) Concepção de educação e currículo 
no processo de ensino e aprendizagem; (ii) Sistemas de Comunicação; 
(iii) Material didático; (iv) Avaliação; (v) Equipe multidisciplinar; (vi) 
Infraestrutura de apoio; (vii) Gestão Acadêmico-Administrativa; (viii) 
Sustentabilidade financeira.

 O Plano nacional de educação - PNE (Lei 13005 com vigência 
de 2014-2024) é o mais recente planejamento que o país possui para o 
futuro da educação. Nele propõem-se metas e desafios de crescimento e 
de desenvolvimento de qualidade e de inovação que deverão ser alcan-
çados por todos os segmentos (não somente o ensino superior).  Sob 
esta prerrogativa, a educação a distância é preemente na medida em que 
o Brasil é um país que atualmente possui em torno de 17% de sua popu-
lação de jovens em idade universitária, dentro da universidade. No PNE

As metas instituídas no Plano Nacional de Educação para decênio 2014-2024 
de elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líqui-
da para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta 
(meta 12) e elevar a qualidade da educação superior pela ampliação da educa-
ção de mestres e doutores nas instituições de educação superior para 75%, no 
mínimo, do corpo docente em efetivo exercício, sendo, do total, 35% doutores 
(meta 13), induzem a necessidade de avaliar, por meio de indicadores, a qua-
lidade em que ocorre a expansão nesse período (GARRIDO et al.,2015. p. 4).

Dos retrocessos, de uma forma sintética, tem-se o exercício 
volumoso de legislações diversas que em alguns momentos se sobre-
põem ou se renegam, suplantando os conceitos novos que insurgem, 
como é o caso da modalidade que ora pode se virtualizar e ora não, e 
neste caso, em especial, já se defronta diretamente com o conceito de 
universidade, o qual não concebe uma instituição virtual, não física, a 
exemplo de inúmeros outros aspectos ainda tratados a partir das ideias 
de presencialidade física a que sempre houve na história do ensino su-
perior brasileiro. 
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Outro aspecto ainda sem solução, mesmo com que vem a se-
guir (o marco regulatório de 2016) é a existência obrigatória de polos 
físicos nas instituições que saem de seus territórios de origem, repre-
sentando a necessidade da presença dos estudantes e dos professores, 
ainda como uma presença física.

O Marco Regulatório da EaD vem a ser a inovação regulatória 
de 2016 que orientará a partir de então os novos instrumentos de ava-
liação a serem aplicados institucionalmente e nos cursos de graduação 
brasileiros.

Em um nível micro de análise, dentre os principais avanços cons-
tam um novo  entendimento dos polos de Ead (espaços fora da sede), 
os polos no exterior e a concepção da relevância dos projetos pedagó-
gicos institucionais e de cursos como os regentes da autonomia das 
instituições para as práticas de Ead propriamente ditas. 

Nas versões anteriores regulatórias, o entendimento sobre po-
los restringia-se a unidades físicas com infraestrutura similar à sede da 
instituição; na versão oficial das diretrizes atuais, os polos são eviden-
ciados como espaços promovedores de todos os segmentos institucio-
nais, ou seja, ensino, pesquisa e extensão:

Art. 5º Polo de EaD é a unidade acadêmica e operacional descentralizada, 
instalada no território nacional ou no exterior para efetivar apoio político-pe-
dagógico, tecnológico e administrativo às atividades educativas dos cursos e 
programas ofertados a distância, sendo responsabilidade da IES credenciada 
para EaD, constituindo-se, desse modo, em prolongamento orgânico e fun-
cional da Instituição no âmbito local. (Crivo do PARECER CNE/CES Nº: 
564/2015. Homologado em 2016, p. 47).   

No que se refere às construções dos projetos de educação a dis-
tância institucionais, cabe à própria universidade conceber como e 
com que tecnologias e metodologias irá atuar contanto que as forma-
ções profissionais (conforme prerrogativas legais curriculares DCNs) 
sejam devidamente constituídas sem qualquer prejuízo.

Respeitados os respectivos projetos institucionais e pedagó-
gicos, as tecnologias, metodologias e os recursos educacionais para a 
educação a distância devem favorecer a integração de diferentes mí-
dias, suportes e linguagens, bem como a interação entre múltiplos ato-
res em sua concepção, produção e disseminação. A definição do uso 
das tecnologias pretendidas pela IES (internet, rádio, transmissões via 
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satélite, entre outros.) deve estar em consonância com a realidade da 
sede e do(s) polo(s) de EaD. (PARECER CNE/CES Nº: 564/2015. 
Homologado em 2016).

A conexão institucional pretendida com a EaD vista na concep-
ção atual regulatória, propõe uma maior flexibilidade no que tange a 
projetos e à infraestrutura, desde que devidamente justificadas e com 
totais condições de cumprimentos na excecução pela instituição ofer-
tante. Assim, “os polos de EaD poderão abrigar atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, de acordo com o PDI e PPI de cada IES, com os 
programas e com agendas institucionais de pesquisa e extensão e com 
o PPC de cada curso.” (PARECER CNE/CES Nº: 564/2015. Homo-
logado em 2016. p. 36).

Em um nível macro, o novo marco regulatório da EaD concebe a 
modalidade além de uma forma que se organiza frente a uma não-pre-
sencialidade, ou seja, não é isso que está em discussão atualmente, haja 
visto que existem n formas de exercícios da presencialidade, sejam es-
tes de uma forma física, de uma forma virtual, síncrona ou assíncrona, 
híbrida ou pervasiva; o que se concebe no novo marco, a curto prazo, 
é a total responsabilidade da instituição que se projeta rumo à EaD, a 
gerir-se com qualidade, criar propostas, executar projetos totalmente 
exequíveis em torno da flexibilidade de tempo e/ou de espaço que a 
modalidade preconiza. 

A médio e longo prazos, o exercício da EaD diante das prerrogativas 
instituídas no documento (marco regulatório) tenderá para perspectivas 
muito mais sistêmicas, ao mesmo tempo em que potencializará concep-
ções mais híbridas e não tão binárias sobre as modalidades presencial e a 
distância, nas quais o estudante poderá optar sobre como desejará realizar 
a sua formação, e a instituição o atenderá devidamente, na medida em que 
poderá utilizar-se de diferentes metodologias e ferramentas tecnológicas 
para incrementar os conhecimentos das formações pretendidas.

DA REGULAÇÃO À AVALIAÇÃO DA MODALIDADE
A DISTÂNCIA (E FUTURAMENTE HÍBRIDA)

Com relação à avaliação superior, o Brasil é um dos únicos paí-
ses a instituir propriamente um Sistema de avaliação nacional que se 
pauta por uma visão sistêmica de avaliação, constituído de indicadores 
e dimensões com finalidades da avaliação de instituições de educação 
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superior, de cursos de graduação e do desempenho dos estudantes. O 
SINAES, assim chamado foi devidamente criado (com participações 
de especialistas ad hoc) e aprovado pelo Governo Federal, e aferido e 
aplicado pelo Instituto nacional INEP a todas as instituições universi-
tárias do País regularmente.

O Sistema se organiza a partir de referências de áreas de conhe-
cimento e se consolida com um calendário anual de avaliação para as 
instituições da seguinte maneira: 

Ano I- saúde, ciências agrárias e áreas afins
Ano II- ciências exatas, licenciaturas e áreas afins
Ano III- ciências sociais aplicadas, ciências humanas e áreas afins.

Atualmente, os instrumentos de avaliação do SINAES vêm aco-
plando dimensões compreendidas como da EaD nos indicadores de 
avaliação, como por exemplo, a tutoria que na modalidade presencial 
não necessita existir e que na Ead, deve ocorrer. 

Em 2014, uma das grandes inovações do processo avaliativo in-
corporada sob forma de indicador inclusive, foi o reforço do processo 
de autoavaliação institucional, na figura da comissão própria de avalia-
ção (CPA) a qual além de revelar o status quo da instituição (em termos 
docentes, discentes, infra e currículo) também passou a ser orientadora 
da gestão na detecção de demandas e de geração de instrumentos de 
apoio para melhorias institucionais.

No que se refere à avaliação institucional, o artigo 3º da referida 
lei prevê que serão utilizados procedimentos e instrumentos diversi-
ficados, dentre os quais a autoavaliação e a avaliação externa in loco. 
Dessa forma, o processo de autoavaliação passa a ser desenvolvido em 
cada IES sob a coordenação de uma Comissão Própria de Avaliação 
(CPA) que deverá estar institucionalizada no âmbito de cada IES. A 
avaliação institucional, antes realizada pela Secretaria de Educação Su-
perior do MEC, passa a ser realizada por comissões de avaliadores ex-
ternos, docentes da educação superior que integram o Banco de Avalia-
dores do Sinaes (BASis) do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), autarquia vinculada ao MEC. 
(FUNGHETTO; GRIBOSKI, 2013)

Entretanto com as mudanças propostas pelo novo marco regula-
tório, as adaptações dos processos avaliativos deverão incorporar tam-
bém as tendências de médio e longo prazo,s pois certamente, os mo-
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delos ficarão mais híbridos e os cursos poderão ser criados e realizados 
sem uma determinação de modalidade, mas apenas com a certificação 
de que estarão sendo bem atendidos.

As modificações já estão em processo com Comissão de estudos 
formada e designada pelo INEP através da PORTARIA Nº 209, DE 
5 DE MAIO DE 2016 e publicada no Diário oficial da União de 06-
05-2016, trabalhando na construção de instrumentos de avaliação com 
parametrizações diferenciadas na medida em que possui (e possuirá) 
interfaces, concepções pedagógicas e interações diferentes daquelas 
dos modelos puramente presenciais ou puramente a distância confor-
me Artigo I da Portaria designada para: 

Art. 1º Ficam designados os seguintes membros para compor o Grupo de 
Trabalho para organização de padrões e parâmetros de qualidade da modali-
dade de educação a distância, definição de indicadores para os instrumentos 
de avaliação externa do Sistema Nacional de Avaliação da educação Superior 
(SINAES) e estabelecimento de processo avaliativo dos estudantes, conforme 
as Diretrizes e Normas Nacionais para a Oferta de Programas e Cursos de Edu-
cação Superior na Modalidade a Distância (PORTARIA nº 209, 5 maio, 2016).

A referida Comissão de estudos terá até o mês de julho para con-
clusão de suas atividades, submetendo o resultado à consulta pública 
e à apreciação da Conaes e do CNE. 
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1 INTRODUÇÃO

A compreensão dos aspectos que permeiam o processo de cons-
trução de sentidos (Bakhtin, 2000) e da aprendizagem humana (Bec-
ker, 1993) caracteriza, em si mesma, um grande desafio para educan-
dos e educadores.

Em sintonia com o cenário mundial que se apresenta cada vez 
mais exigente e desafiador aos profissionais em geral, e da área tecno-
lógica em particular, o SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial - desempenha sua missão e vocação para a formação de téc-
nicos qualificados para o mundo do trabalho industrial.

A Universidade complementa essa formação preparando, em 
seu turno, profissionais em nível de graduação e pós-graduação, com 
experiência na pesquisa científica.

Esta visão complementar passa a ser o elemento instaurador 
de um diálogo, onde ambas as instituições, como interlocutores com 
o mesmo objetivo, estabelecem seus agenciamentos via formação de 
profissionais da área técnica e professores em nível superior, respec-
tivamente, com uma preocupação ética e estética de intervir positiva-
mente na formação de sujeitos autores, que possam atuar com autono-
mia e responsabilidade no mercado de trabalho.

É importante a compreensão de que, tanto no ensino técnico 
como no universitário, o conteúdo passa a ser entendido como meio, e 
não mais como objeto maior da aprendizagem. Os alunos são incenti-
vados a construir resultados de aprendizagem através da pesquisa e da 
adequação de novas informações, da leitura e do estudo organizado, 
seja individualmente e/ou nos grupos aos quais os alunos estão inte-
grados. Essa construção do conhecimento passa a ocorrer de forma 
não-linear e não-seqüencial, utilizando sistemas de hipertexto e hi-
permídia, o que passa a exigir dos facilitadores, tutores e professores 
maior preparação e um cuidado especial com o planejamento, desen-
volvimento e avaliação de programas de educação a distância.

Na busca de soluções que atendam às novas demandas educa-
cionais, as instituições, sejam universidades ou centros de tecnologia, 
vêm incorporando novas tecnologias de informação e comunicação 
aos tradicionais processos de ensino-aprendizagem presenciais. Esta 
visão também está presente no SENAI. Por meio de projetos estratégi-
cos e com o objetivo de democratizar o acesso à educação profissional 
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de qualidade, estão sendo implementadas ações educacionais funda-
mentadas nos perfis de competência e na Metodologia dos Desafios 
(SENAI, 2002), através de um sistema educacional apoiado no uso de 
materiais didáticos impressos e em ambiente web, propiciando opor-
tunidades de construção do conhecimento em ambientes virtuais, in-
dependentemente de tempo ou espaço físico.

Ambientes virtuais de aprendizagem, enriquecidos com recur-
sos pedagógicos e integrados de canais comunicação, são ferramenta 
essencial na apropriação ativa das informações e construção do pró-
prio conhecimento. Através das explorações do ambiente e da constru-
ção cooperativa de conhecimento por meio das interações de grupos 
de alunos atuando em redes virtuais de formação tecnológica, com 
o apoio e intervenção ativa dos docentes e facilitadores, incentiva-se 
um crescimento na autonomia e flexibilidade do indivíduo, centrado 
na realidade. Este é talvez o maior desafio quando trabalhamos com 
a perspectiva de uma educação de qualidade, que conjugue as novas 
competências exigidas pela sociedade em transformação.

 2 PECULIARIDADES E SIGNIFICADO PEDAGÓGICO 
     DA METODOLOGIA DOS DESAFIOS

A Metodologia dos Desafios (SENAI, 2002) está alicerçada em 
um ambiente virtual que favorece a interação entre os atores do proces-
so educacional (alunos, facilitadores, professores). Desde sua concep-
ção, foi criada de forma colaborativa por uma equipe multidisciplinar 
do SENAI, em 2000 e 2001. As abordagens metodológicas, PBL - Pro-
blem Based Learning - (SENAI, 2002 p. 50) e da Metodologia da Pro-
blematização (SENAI, 2002, p. 58), foram as principais constituintes 
da Metodologia dos Desafios, que foi primeiramente pensada para ser 
usada em ambientes virtuais de aprendizagem, sem prejuízo para seu 
uso em cursos presenciais.

A primeira aplicação ocorreu no curso TGA – Tecnologias e 
Gestão Ambiental (SENAI, 2001). O TGA é um programa de forma-
ção profissional na área ambiental, realizado a distância, via Internet, 
com apoio de material didático impresso (livros). Ele se constitui de 
várias capacitações, organizadas em 9 módulos independentes que têm 
uma coerência interna entre seus conteúdos e que desenvolvem com-
petências complementares.
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Esta metodologia difere da concepção clássica de aula baseada 
na exposição de conteúdos previamente selecionados pelo professor 
para cada evento educacional. Aqui, os alunos trabalham colaborati-
vamente na resolução de desafios que foram definidos pelas equipes 
de elaboração do curso. O conjunto de desafios propostos para cada 
curso é definido em função do perfil profissional de saída definido, 
bem como das competências previstas para o curso e requeridas pelo 
mercado profissional.

Os desafios apresentam uma descrição da situação, definem o 
problema, os pontos-chave mínimos a estudar sobre o problema, os 
textos, as atividades, os recursos de pesquisa, diversas fontes adicionais 
para pesquisa e consulta, recursos de comunicação com outros alunos, 
com o professor e com o facilitador do ambiente web, além de ativida-
des de avaliação e autoavaliação.

A metodologia está estruturada em:
a) introdução contextualizada;
b) pontos-chave para a resolução do desafio,
c) descrição do desafio;
d) apresentação das atividades de avaliação;
e) exercícios de autoavaliação.

Compreendem, ainda, conteúdos e atividades que propiciam a 
realização de experimentações cognitivas e pesquisas, tais como estu-
do de casos, manipulação de objetos de aprendizagem publicados no 
ambiente e interação com outros sujeitos, estimulando níveis de pen-
samento diferenciados nos alunos.

A estrutura de atividades e pontos-chave, que compõem os 
desafios, são ferramentas que possibilitam o aprender a aprender. Os 
pontos-chave ricos em mídias como textos, imagens, animações e si-
mulações, são apresentados de maneira criativa e dinâmica. No am-
biente virtual, não é privilegiada a pura transmissão de informações a 
partir de uma estrutura rígida e pré-definida de conteúdos, conforme 
tradicionalmente entendida. As orientações são destinadas a manter 
coerência entre objetivos, conteúdos, estratégias de estudo, atividades 
de avaliação e o foco no escopo das competências previstas e homolo-
gadas para os respectivos cursos

A figura 1, a seguir, registra uma visão parcial dessa estrutura, na 
Web.
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Figura 1: Estrutura dos desafios no ambiente virtual 
Módulo Introdutório-TGA

Fonte: TGA – Módulo Introdutório. SENAI, 2001.

Em um ambiente virtual que utilize a Metodologia dos Desafios, 
o aluno, juntamente com seus colegas, é desafiado a resolver situações-
-problema. Estes desafios, que representam um elemento motivador 
de todo processo de aprendizagem, são solucionados por atividades 
desenvolvidas pelos alunos, apoiados por constantes orientações do 
professor. Considerando todas as variáveis envolvidas no processo (du-
ração do curso, tempo de dedicação dos alunos, complexidade dos de-
safios), normalmente propõe-se um número reduzido de desafios (em 
torno de 4 ou 5), estruturados em nível de complexidade crescente.

Assim, temos os Desafios Iniciais e o Desafio Final:

Desafios Iniciais

Os primeiros desafios de um curso que utilize esta metodologia 
são conduzidos de forma mais diretiva: são fornecidos o problema, a 
contextualização, os dados de fundamentação e as ferramentas de co-
municação para interação.

A interação constante entre alunos, organizados em grupos, pos-
sibilita a manutenção do princípio de ensino individualizado, porém 
não individualizante. Os alunos não se isolam; ao contrário, mantém-
-se em constante interação com os demais participantes, social e inte-



  |  145

Metodologia dos desafios: problematização e sentido em  ambientes virtuais de aprendizagem

lectualmente. A metodologia adotada, com trabalhos em grupo, está 
baseada na importância da interação para a construção colaborativa 
de conhecimentos. A interação com os outros participantes, possibi-
litando a troca de experiências e informações, é um dos aspectos mais 
positivos nesses cursos, seja no tradicional modo presencial, seja a dis-
tância, em ambientes virtuais de aprendizagem, na web.

 Desafio Final

O último desafio, desenvolvido na conclusão do módulo ou do 
curso, requer plena ação do aluno. Conforme Berbel (1995) o aluno, 
situado na realidade do tema em foco, tem a oportunidade de exerci-
tar, de modo individualizado, a habilidade de estudar e agir com ini-
ciativa, autonomia, consciência política e responsabilidade ética, além 
de vivenciar uma prática transformadora decorrente do processo de 
aprendizado realizado em atividades de grupo, enriquecido pela e na 
construção colaborativa de novos sentidos.

3 A PROBLEMATIZAÇÃO DA REALIDADE 
    E A METODOLOGIA DOS DESAFIOS

A Metodologia dos Desafios ultrapassa os limites do exercício 
intelectual, pois as decisões tomadas deverão ser executadas ou enca-
minhadas considerando sempre sua possível aplicação à realidade, no 
campo de atuação de cada aluno.

Ao problematizar sua realidade os alunos identificam situações-
-problema concretas, que possibilitam a construção de novos sentidos 
e implicam em um compromisso com o seu meio. Do meio observa-
ram os problemas e para o meio levarão uma resposta de seus estudos, 
visando aplicar os conhecimentos na solução dos problemas.

A Metodologia dos Desafios privilegia, assim, a construção de 
conhecimentos, a partir da problematização, do questionamento, da 
discussão, da apresentação de dúvidas e da troca de informações, no 
contexto de uma comunidade de aprendizagem colaborativa alicerça-
da na realidade.

A Metodologia dos Desafios está baseada nos processos de Pro-
blematização (Berbel, 1995), conforme as etapas definidas no Arco de 
Maguerez (Bordenave, 1978), conforme a Figura 2.
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Figura 2: O Arco de Maguerez

Fonte: A Metodologia dos Desafios (Brasília, 2002. p. 35)

O modelo aqui apresentado parte do pressuposto de que a in-
teração e o diálogo constituem a essência do processo educativo. O 
diálogo entre alunos-alunos e alunos-professor, mediado por recursos 
de comunicação síncronos e assíncronos, disponíveis no ambiente vir-
tual, é fator essencial para novas aprendizagens e à construção de novos 
conhecimentos vinculados à realidade do aluno. 

 4 O DIÁLOGO E A CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS

Bakhtin (2000) nos diz que “o sentido nasce do encontro de 
dois sujeitos”. O que move quase todos os envolvidos no processo de 
educação a distância, em Ambientes Virtuais de Aprendizagem é, de 
fato, a busca da comunicação ativa, efetiva, eficaz e eficiente.

A compreensão de todos os aspectos que definem a comunica-
ção, aqui entendida como elemento fundamental da cognição, pode 
ser melhor assimilada à luz do dialogismo bakhtiniano, quando nossos 
atos individuais de expressão escrita (autoração) surgem como resulta-
do de um difícil esforço interno para o diálogo, gerando enunciados e 
novos sentidos, na relação dialógica com o outro.
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Nesse contexto, também é necessário destacar a importância 
da afetividade na constituição de comunidades virtuais de aprendiza-
gem, atuantes e duradouras. A definição de afetividade, para o contexto 
em questão, não se restringe à descrição encontrada em dicionários. 
Afetividade passa a adquirir um sentido amplo, de comprometimen-
to com o processo dos sujeitos em ação conjunta, com a orientação e 
esclarecimento de dúvidas, chamamento à participação, valorização e 
contribuição às mensagens dos alunos, sugestões ao aprofundamento 
do estudo, correções de rota, palavras confortadoras, animadoras, mo-
tivadoras, amigas, acima de tudo!

Contudo, em ambientes virtuais de aprendizagem, assim como 
no ensino presencial, apesar deste chamamento à participação ativa, 
existem os momentos de silêncio, ou ficar à espreita, à espera do enun-
ciado do outro, pois

Um déficit da maioria dos seminários virtuais é a participação passiva de um 
grande número de participantes. Certamente esta participação passiva - que 
alguns autores denominam “lurking” - não necessariamente deve ser vista 
como negativa (Laaser, 1999).

O silêncio, quando parte do processo de construção do conhe-
cimento, não deve ser entendido como ausência. Eventualmente pode 
ser reflexo de certos restritores, tais como dificuldades do acesso ao 
ambiente ou mesmo de uso da comunicação escrita. Apesar dos avan-
ços tecnológicos, que vêm facilitando o uso de áudio e vídeo via Inter-
net, o diálogo nos ambientes virtuais ainda é realizado principalmente 
através da escrita.

No tocante ao uso da linguagem escrita em tais ambientes, per-
gunta-se: mesmo para os alfabetizados, a escrita pode ser considerada 
um restritor de comunicação em ambientes virtuais? Em muitas oca-
siões, parece que sim.  A produção de um texto que contenha os pre-
ceitos de qualidade de comunicação (clareza, objetividade, sentido de 
completude) nem sempre se materializa.

A expressão escrita, como ocorre nesses ambientes, precisa ser 
desenvolvida de modo individual, com apoio do (s) outro(s), o que 
pode ser um processo difícil, doloroso... Muitas vezes, em uma comu-
nicação estritamente textual, falta ao autor iniciante a capacidade de 
utilizar adequadamente as estruturas linguísticas, os gêneros do dis-
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curso, os estilos, ajustados a essa circunstância. O que, não necessaria-
mente, significaria que o aluno não está construindo conhecimentos. 
Existe, de fato, uma certa similaridade com os seminários presenciais, 
onde mesmo aqueles alunos “silenciosos” aproveitam os comentários 
e as perguntas de seus colegas. Por isso, na falta da comunicação oral, 
corporal, cinestésica, busca-se muitas vezes o apoio de outros recursos 
gráficos e audiovisuais que complementem os enunciados escritos em 
ambientes virtuais.

Bakhtin desenvolve seus estudos sobre o enunciado pressupon-
do a interação do outro, que não seja só ouvinte, mas que seja inter-
locutor. Através dos enunciados e da interação com o outro é que se 
pode atribuir os sentidos ao enunciado. A importância dos enunciados 
é reforçada quando Bakhtin afirma que:

[...] uma concepção clara da natureza do enunciado em geral e dos vários 
tipos de enunciados em particular (primários e secundários), ou seja dos di-
versos gêneros do discurso, é indispensável para qualquer estudo, seja qual 
for a sua orientação específica. Qualquer enunciado, por mais significativo e 
completo que seja, constitui apenas uma fração de uma corrente de comuni-
cação verbal ininterrupta, (concernente à vida cotidiana, à literatura, ao co-
nhecimento, à política, etc.). Mas essa comunicação ininterrupta constitui, 
por sua vez, apenas um momento na evolução contínua em todas as direções, 
de um grupo social determinado (2000, p. 282).

Em Bakhtin, o princípio dialógico é o princípio constitutivo da 
linguagem e a condição do sentido do discurso. Este princípio está de-
finido na interação verbal entre enunciador e enunciatário do texto e 
na sua intertextualidade, ou seja, na instância do diálogo entre os mui-
tos textos da cultura, da vida.

Assim, não existe enunciado isolado. Entre enunciados existem 
elos, laços e ecos de outros enunciados. Um enunciado contém em si 
uma ideia completa. Pode ser composto por orações ou até por uma só 
palavra. Porém palavras e orações só adquirem significados no próprio 
enunciado. E o enunciado, seja oral ou textual, primário ou secundário, 
reflete a individualidade e a realidade do enunciador.

Na Metodologia dos Desafios, o diálogo entre os sujeitos é evi-
denciado pela comunicação constante entre alunos, organizados em 
comunidades virtuais de aprendizagem. Através dos recursos tecnoló-
gicos de comunicação, como o chat, fórum, e-mail e áreas de publica-
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ção no ambiente online, os diálogos são mobilizados. Os elos firmados 
entre os enunciados emitidos nestes diálogos são elementos de apro-
fundamento e/ou síntese de estudos, análises, avaliações, soluções e 
conclusões dos Desafios propostos.

5 A FUNÇÃO DA AÇÃO E DA EXPERIÊNCIA 
   NA METODOLOGIA DOS DESAFIOS

A Metodologia dos Desafios foi desenvolvida com o objetivo de 
proporcionar situações mobilizadoras de envolvimento e participação 
dos alunos para o estudo e para a aprendizagem significativa. Busca su-
perar algumas características equivocadas, observadas tanto em cursos 
tradicionais, como em cursos a distância, que reproduzem o velho pa-
radigma do ensino presencial, centrado na figura do professor.

É privilegiada a ação do sujeito, pois o aluno aprende por conta 
das ações que ele mesmo constrói, interagindo com seu grupo e com 
o(s) docente(s). Para tanto, os desafios propostos devem ser instigado-
res de uma situação real e devem ser apresentados em nível crescente 
de complexidade. 

A relação entre prática e teoria, que deve levar em conta a rea-
lidade do aluno (seja seu ambiente de trabalho, comunidade, família) 
tem por objetivo transformá-lo, capacitando-o para atuar também 
como profissional responsável e transformador de seu meio (empre-
sarial, social, ambiental). Essa relação teoria-prática visa, através da 
metodologia dos desafios, proporcionar melhores condições para o 
desenvolvimento de todos os envolvidos nas atividades educacionais e 
profissionais. Entendemos aqui que o desenvolvimento é composto de 
conflitos e incompatibilidades momentâneas que devem ser ultrapas-
sadas pelo aluno para alcançar um nível mais alto de equilíbrio.

Os desafios (ou situações-problema) pretendem ser, em última 
instância, dispositivos facilitadores dos processos de aprendizagem 
e da construção do conhecimento, entendendo aprendizagem como 
a aquisição em função da experiência e se desenvolvendo no tempo, 
diferentemente da percepção e da compreensão instantânea, que são 
processos imediatos.

Segundo Piaget (1977), um estímulo somente se torna significa-
tivo na medida em que há uma estrutura que permite sua assimilação, 
uma estrutura que acolha o estímulo e, ao mesmo tempo, que produza 
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respostas à sua apresentação. Através dos desafios são propostos os es-
tímulos que conduzem à ação consciente do aluno sobre o real, condi-
ção necessária do processo de aprendizagem.

6  O PAPEL DO PROFESSOR NA METODOLOGIA
     DOS DESAFIOS

Um dos importantes aspectos da Metodologia dos Desafios é o pa-
pel do professor, no ambiente virtual do curso. O professor orienta e tira 
dúvidas a respeito de cada etapa e atividades; negocia prazos de entrega 
e faz a avaliação dos trabalhos. A motivação, a mediação, a orientação, 
são características essenciais do perfil docente na Educação a Distância, 
igualmente necessárias aos professores que utilizam esta metodologia.

Alicia Fernandes (2001) lembra que, para o professor ser realmen-
te um mediador, principalmente em ambientes virtuais, é importante que 
o assistencialismo seja substituído por uma real preocupação com a for-
mação do aluno-cidadão. E a formação do aluno-cidadão implica em tor-
ná-lo autor e personagem ativo de seu destino, buscando estabelecer um 
diferencial significativo ao romper com a tradicional relação de depen-
dência de um professor que “ensina” com seus alunos que “aprendem”.

Esta independência leva a uma nova visão, uma visão de cons-
trução colaborativa do conhecimento, onde a aprendizagem não se dá 
mais sob a condução estreita do professor, mas passa a acontecer em 
um cenário amplo de valorização das estruturas e conhecimentos pré-
vios, de proposição de ideias, inclusão de novos conceitos e de diferen-
tes visões dos aprendizes.

Caracterizada por uma complexidade crescente e de possibilida-
des ampliadas, a Metodologia dos Desafios tem, como uma de suas pre-
missas, o desencadear das potencialidades de desenvolvimento e a cons-
trução de novos sentidos e novos conhecimentos em seus alunos. Em 
um universo vinculado à realidade do aluno e do seu campo de atuação 
profissional encontramos, então, as possibilidades da real transformação 
de ambientes educacionais em ambientes de aprendizagem.

A exigência de que sejamos, cada um de nós, sujeito capaz, críti-
co, criativo, sobretudo autor, nesta nova sociedade do conhecimento, 
passa a ser uma dentre tantas barreiras impostas aos sujeitos que in-
gressam no mundo da educação a distância estruturada em ambientes 
virtuais, onde o “Analfabetismo Tecnológico” ainda é fator de exclusão.
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Contudo, o desenvolvimento das tecnologias digitais permite 
criar um ambiente cultural e educativo propício à diversidade das fon-
tes do saber e do conhecimento e que valorize um processo de avalia-
ção constituído nos perfis de competências desejáveis e necessários. 
Os desafios apresentados podem ser superados pelos educandos na 
medida em que desenvolvem sua ação, através do estudo, da análise, 
síntese e da avaliação, para a resolução de problemas.  Mesmo partin-
do de uma situação-problema comum a todos, cada aluno, individual-
mente, e cada grupo, coletivamente, podem determinar trajetórias de 
aprendizagem diferentes, decorrentes de suas condições, histórias pes-
soais e estruturas pré-existentes.

A Metodologia dos Desafios, desse modo, apresenta um senti-
do pedagógico dos mais elevados, buscando propiciar aos estudantes 
a construção do conhecimento de forma autônoma e colaborativa, vi-
sando capacitá-los a atuarem com eficiência em seu meio profissional. 
Propõe, intencional e sistematicamente, desafios e situações-problema 
de diferentes formas e em diferentes níveis de complexidade, com ar-
ticulação permanente entre teoria e prática, através da mobilização de 
conhecimentos, habilidades e atitudes no contexto da realidade e das 
competências profissionais, segundo padrões de qualidade e produti-
vidade requeridos pela natureza do mundo do trabalho.

Essa metodologia é mais um esforço consciente do SENAI de 
acompanhar plenamente o avanço científico-tecnológico que estamos 
vivenciando e de oferecer condições para um processo de aprendiza-
gem efetivamente centrado na relação do aluno com o professor, do 
aluno com o meio e com os objetos de aprendizagem.

Aliadas a este esforço encontramos as forças constitutivas da Uni-
versidade, que necessita estar em sincronia com os demais espaços onde se 
realiza a formação do sujeito-cidadão, autor e in(ter)ventor de sua história, 
nessa tão desejada, esperada, propalada, “sociedade do conhecimento”.
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que 
sejam, estão sempre relacionadas com a utilização da língua. 
Não é de surpreender que o caráter e os modos dessa utili-
zação sejam tão variados como as próprias esferas da ativi-
dade humana, o que não contradiz a unidade nacional de 
uma língua. 

[Bakhtin (2000, p. 279]

Composições textuais apoiadas na tecnologia digital e na ação 
cooperativa de interlocutores dispersos geograficamente é objeto de 
estudo das mais diversas correntes das ciências da linguagem em que 
a interação verbal, dialógica, dentro e fora da Internet, encontra seu 
foco de atenção. Entre muitos, Axt e Maraschin (1997), Axt (2001), 
Bakhtin (2000), Barros (2002), Buber (2001), Eco (1984), Orlandi 
(1993, 1996), analisam questões da linguagem em interação social, 
oral e escrita, tanto situada no ambiente virtual, dialógico, da Internet, 
como no presencial e na escrita, cujos enunciados apresentam em sua 
composição fortes características da oralidade, da linguagem falada. 

Este trabalho analisa alguns eventos linguísticos que apontam 
para marcas ou movimentos da linguagem oral na produção escrita 
dos participantes de uma disciplina de pós-graduação, desenvolvida 
nos espaços do Forchat1, o ambiente virtual comunitário de aprendi-
zagem utilizado para suas interações, em encontros semanais. Tal espa-
ço, utilizado para a escrita colaborativa na Web, caracteriza-se pela sua 
natureza híbrida: a um só tempo fórum de idéias e sala de bate-papo, 
utilizada tanto em tempo real (sincronamente), quanto em tempos dis-
tintos (assincronamente), acentuando sobremaneira o caráter misto da 
linguagem ali utilizada, de interesse para este estudo. 

Conceitos aqui trazidos apresentam-se entremeados nos textos 
facilitados pela tecnologia da escrita e auxiliam na elaboração deste tra-
balho. Encontram-se na ação dialógica da escrita artefatos representa-
tivos do oral a interpenetrar a escrita dos participantes. Para preservar 
as identidades dos participantes, utiliza-se uma combinação de letras 
extraídas de seus nomes para representá-los. Os diálogos, contudo, es-
tão apresentados em sua íntegra, conforme digitados no Forchat. 
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2 AS INTERPENETRAÇÕES DO GÊNERO ORAL NO ESCRITO 

As interpenetrações do gênero oral no escrito integram o pro-
cesso de subjetivação dos habitantes virtuais dessa comunidade, geo-
graficamente 3 dispersos pelo Brasil, e se desenvolvem ao longo dos 
encontros promovidos pela professora ministrante e sua equipe de tra-
balho. As características da interação entre seus professores-estudantes 
foram, em muito, possibilitadas pela condução solidária, incentivado-
ra e descentralizada da Professora ministrante da disciplina2. Algumas 
passagens representativas foram escolhidas pelos autores para fins de 
análise. Trata-se de uma coleção de enunciados de natureza rica e com-
plexa dessa interação em processo, contendo cruzamentos significati-
vos do oral no escrito, pelas vias do diálogo. 

Nas palavras de Bakhtin (2000, p. 279): 

A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos), 
concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma ou doutra esfera da 
atividade humana. O enunciado reflete as condições específicas e as finali-
dades de cada uma dessas esferas, não só por seu conteúdo (temático) e por 
seu estilo verbal, ou seja, pela seleção operada nos recursos da língua – recur-
sos lexicais, fraseológicos e gramaticais –, mas também, e, sobretudo, por sua 
construção composicional. 

2.1 Excertos da semana_34 

Os registros apresentados de forma escrita no Forchat, servem de 
substrato às tentativas de se evidenciar as mesclas inter-intra-gênero do 
oral no escrito. Esta sustentação aos fenômenos em análise deverá con-
duzir à resolução de nossa questão principal, ou seja, em que medida a 
linguagem oral, falada no contexto dialógico, permeia e modifica (-se) 
os escritos no Forchat, produzindo novos efeitos de sentido e condi-
ções de autoria. Ou, ainda, em que “entre” se constituem tais encontros 
da oralidade na escrita e que sentidos novos estes processos produzem 
na função-autor? Na relação do “Eu” com o “Tu”? (Buber, 2001) Com 
o Outro? (Bakhtin, 2000) Ou com os “Outros”? (Nós, autores no For-
chat). Nos excertos a seguir fundem-se indissoluvelmente no todo do 
enunciado as três esferas apontadas por Bakhtin: conteúdo temático, 
estilo e construção composicional, onde, em sublinhas, destacam-se so-
bretudo traços afetivos, num gênero pessoal, de discurso direto: 
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(1) Usuário: M, Data: 22/08/2002, Hora:12:10:20, Mensagem: querida M1, 
desejo-te um pronto restabelecimento, sempre que estás ausente, nos ressen-
timos dessa ausência, as tuas reflexões sempre somam, sempre criam um viés, 
mais do que somam, tuas contribuições também transformam. Um beijo. 
(2) Usuário: Jt, Data: 23/08/2002, Mensagem: Bom-dia, Cl. O que queres 
dizer com isso? É um dia especial, não? Estamos juntos, reunidos nessa gos-
tosa e movimentada “viagem” bakhtiniana, em que o que se diz, fazendo sen-
tido, é um texto! Estamos a tecer o grande texto da vida em que cada um, a 
partir da interação com o outro, constitui-se em um tecelão, um autor de seu 
próprio “design”. 

Em ambas as passagens, saliências da linguagem oral, dialogada 
- destacada com sublinhas -, o ‘eu’ autor dirigindo-se ao ‘tu’ interlocu-
tor, e de marcas de afetividade, além do discurso direto, apontam mar-
cas dos encontros entre a oralidade e a escrita. Ao mesclarem-se nas 
conversações dos vários ‘eus’ em processo de constituição autoral com 
os vários “tus”, ou com o(s) “outro(s)”, esses têm, no interior de seus 
enunciados, as marcas da oralidade constituída nas relações de diálo-
go, com suas próprias vozes, timbres peculiares e com ecos de outras 
tantas vozes com timbres nem sempre conhecidos de todos, mas que 
habitam diferentemente o imaginário dos participantes. Suas histórias, 
interpretações, entremeadas por expressões amorosas, ou não, tornam 
viva, acelerada, em movimento constante, transformador, essa comuni-
dade virtual. Constituem-se tais narrativas no devir, nas circunstâncias 
do discurso3 em processo, exteriorizada pela rede e visibilizada pela di-
nâmica da reversibilidade do dito no escrito do Forchat, na condição 
de possibilidade para a produção e compreensão do texto (Axt, 2000).

Barros (2002:19), quando da interação afetiva, diz que: 

São estabelecidos laços afetivos de amor, de interesse, de confiança, de cum-
plicidade, de antipatia, entre os sujeitos que interagem [...] os efeitos de sen-
tido mais gerais que a interação produz são o de cooperação e o de conflito, 
admitindo cada um deles a determinação pela objetividade e pela subjetivi-
dade (sensorial ou afetiva). 

Nesta ‘semana_34’, aproximadamente no meio do curso, com 
produtivas interações no Forchat, um dos autores, participante a dis-
tância, se vale do recurso do discurso indireto e de outras vozes no 
enunciado, características da escrita em diálogo com a fala, com a ora-
lidade, exposta nas expressões em sublinhas, a seguir: 
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(3) Usuário: Ab, Data: 23/08/2002, Hora: 09:47:48, Mensagem: Reportan-
do a uma fala da Jt quando ela diz que a “língua, a palavra, são quase tudo 
na vida do homem”. Bakhtin diz que a palavra é mediadora entre o social e o 
individual. Ao aprender a falar, o ser humano tb aprende a pensar, na medida 
em que cada palavra é a revelação das experiências e valores de sua cultura. 
Desse ponto de vista, tem-se que o verbal influencia nosso modo de percep-
ção da realidade. Portanto, cabe a cada um assumir a palavra como manuten-
ção dos valores dados ou como intervenção do mundo. Complemento com 
uma citação de Bakhtin “Tudo se reduz ao diálogo, à contraposição dialógica 
enquanto centro. Tudo é meio, o diálogo é o fim. Uma só voz nada termina, 
nada resolve. Duas vozes são o mínimo de vida”. 

Em poucas palavras, a questão geradora deste trabalho procura 
explorar em que medida os efeitos de expressão escrita produzem no-
vos sentidos nas emergências autorais dos participantes, ao utilizarem 
a língua portuguesa falada no Brasil, neste espaço dialógico e virtual 
aberto a quaisquer recursos de estilo textual, nos entrelaçamentos dos 
gêneros oral e o escrito. 

3 O FORCHAT, UM AMBIENTE HÍBRIDO 
    EM SUA CONSTITUIÇÃO

 O Forchat agrega características de fórum e de chat. Seus par-
ticipantes interagem diuturnamente, de modo síncrono ou assíncro-
no, utilizando “carinhas” como identidades representacionais, avatares 
que por vezes expressam suas peculiaridades, internas (características 
psicológicas) ou externas (características físicas). Habitam o Seminá-
rio Avançado, Sentido e Autoria em Ambientes Virtuais de Aprendi-
zagem: condições de possibilidade, in(ter)venção, avaliação, realizado 
no primeiro semestre de 2002, constante dos Programas de Pós-Gra-
duação em Informática na Educação e Educação, Mestrado e Doutora-
do em Educação e Informática na Educação; Mestrado a Distância em 
Educação, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, disponível 
em: http://www.lelic.ufrgs.br/mead. 

As interações, que se desenvolvem neste espaço comunitário, 
dialógico e de aprendizagem no virtual, são tanto em nível teórico, 
formal, em linguagem acadêmica, quanto em nível interpessoal, em 
linguagem coloquial, em que conversas amistosas, fraternas, hila-
riantes, até, vão se constituindo nos encontros no “bonde”. Nesse 
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espaço-imagem utilizada pelo grupo para dar conta dessa experiên-
cia sem roteiro fixo, com entradas e saídas livres, cada qual com sua 
bagagem de leitura, realiza trajetos de sua inteira responsabilidade. 
Todavia, os enunciados produzidos pela professora ministrante da 
disciplina podem ser seguidos em várias direções, onde o grupo, em 
negociação aberta, na relação dialógica, define que caminhos tomar, 
em que portos ancorar, em que conversa permanecer por mais ou 
menos tempo, produzindo novos sentidos e tecendo autorias na rup-
tura do consenso, na voz do inusitado. No “bonde”, uma metáfora 
trazida pela Professora-ministrante à viagem que todos iniciamos ao 
entrar no Seminário Sentido & Autoria, pela porta do Forchat, mui-
tos encontros se dão e, no balanço de idéias, constroem- se sentidos, 
atualizam-se conceitos, problematizam-se verdades. As conversas no 
“bonde”, n’As Formas do Discurso e n’As Formas do Silêncio, deslo-
cam-se entre o dizer e o não-dizer, na deslizante relação do dizível 
com o indizível, Orlandi (1983, 1993). É possível vislumbrar, nessa 
viagem textual, eventos da oralidade, misturados ao rigor formal da 
escrita acadêmica, dos conceitos postos em discussão para a reflexão 
teórica, trabalhados nos embates dialógicos travados ora no barulho 
da conversa, ora no “fôlego” do silêncio. 

A imagem do “bonde”, pelas vias do Forchat, em seus movi-
mentos de paradas e deslocamentos, imprevisíveis, propicia a cria-
ção de novos enunciados, de produções textuais híbridas, no calor 
da conversa, no estilo do interlocutor. Nesse espaço misto de fórum 
e chat, um texto de um participante remete a outros textos, suas ou-
tras leituras, outros conceitos, reflexões, em desdobramentos inusi-
tados. Nesse processo, ampliam-se os espaços de criação pela lingua-
gem escrita, sem os rígidos formalismos. 

O professor, ao entrar no “bonde”, não ocupa necessariamente 
o posto centralizador e condutor da conversa, embora sua presença 
seja aguardada e contribui muito à construção cooperativa dos de-
bates entre estudantes, tornando-se parte efetiva e amorosa de seu 
grupo – ainda que institucionalmente constituído. 

A Figura 1, a seguir, apresenta um momento de interação do 
grupo, destacando os muitos recursos verbais, além dos avatares e da 
configuração do Forchat.
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4 A CRIAÇÃO DE UMA ATMOSFERA AFETIVA 

Por entre ditos e escritos, e não ditos e escritos, vai se criando 
uma atmosfera dialógica, afetiva, com emoção, nesse “bonde” Forchat. 
Diz-nos Bakhtin, 2000, que “Em relação ao homem, a emoção em ge-
ral – amor, ódio, compaixão, piedade – é, num grau variável, dialógica” 
(p.340). Nesse grande diálogo de múltiplas intervenções, produzem-se 
sentidos na relativa compreensão do outro e de si mesmo, na reflexão, 
na possibilidade de retomar o já expresso, em novos diálogos. Em cli-
ma de conquista e compartilhamento, o leitor-narrador-coautor se dei-
xa enredar por encontros textuais inesperados, poéticos, técnicos, in-
formativos, conceituais, públicos, privados, presentes, ausentes… Ora 
barulhentas ora silenciosas, conversas intensas tramam novos rumos 
à rota do ‘bonde’, indo da oralidade à escrita, do formal ao informal 
(e vice-versa), em alinhavos de ideias, enunciados, textos. O tom de 
solidariedade e liberdade, percebidos nos discursos diretos ou indire-

Figura 1 – Interação verbal no Forchat 
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tos dos participantes, enriquece essa comunidade virtual forchateana, 
possibilitando ações não só cognitivas como afetivas. O espírito coo-
perativo dos interlocutores construído nas interações na rede promove 
a tomada de consciência desse outro espaço de vivências. Com muitos 
risos, suspiros, alegrias e tristezas, relatadas e silenciadas, num colorido 
carnaval de ações mascaradas pela e na linguagem, em seus recursos de 
estilo, retórica, relativizando barreiras físicas, tecnológicas, das distân-
cias, das diferenças históricas e tonais, marcadas nos textos de cada um, 
refletindo-se em novas produções textuais com muitos sentidos novos e 
autorias nesse virtual. O texto, afirma Bakhtin (2000), é a expressão de 
uma consciência que reflete algo. Quando o texto se torna objeto de cog-
nição, podemos falar do reflexo do reflexo, da sua compreensão (p. 340).

O objetivo inicial desta experiência do Seminário, utilizando re-
cursos da telemática, em caráter bi-modal4, visava constituir, no âmbito 
da docência, em ambientes virtuais de aprendizagem, condições favorá-
veis à produção de sentido, enquanto conectada à emergência da função-
-autor, bem como o estabelecimento de critérios para a sua avaliação. Isto 
se daria por meio de atividades como seminário de estudos teóricos e 
propostas de in(ter)venção apoiados nos processos dialógicos de copar-
ticipação e parceria. No desenrolar da disciplina, com situações mais ou 
menos presenciais acontecendo, viu-se que de fato tudo isto aconteceu 
no processo, no andamento do Seminário, no devir dos eventos e dos 
participantes, implicados nessa comunidade virtual. 

Assim, na mútua implicação, no compromisso de estar e fazer 
o aprender acontecer, envolvendo as mentes e os corações desses pro-
fissionais do ensino, professores, educandos e educadores que as con-
versas travadas no Forchat – que a oralidade foi ganhando força nos 
espaços escritos, instaurando- se por meandros discursivos inespera-
dos, importantes momentos de troca de saberes e dizeres, envolvida 
em macias e envolventes embalagens de afeto, percorrendo pensamen-
tos, imiscuindo-se em ideias, materializando-se em textos, ainda que 
no clandestino do contrabando. Ao final do seminário, compôs-se uma 
única, peculiar malha textual no Forchat, revelando uma mescla de 
linguagens, flexível, adaptável, como a própria condução desse evento 
acadêmico. A afetividade, presente nos traços orais, perpassou frontei-
ras objetivas e subjetivas, penetrou na matéria, no espírito, no interior 
e exterior, no real e no virtual, no individual e no coletivo, abrindo-se à 
incompletude do texto, do diálogo, da vida. 
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5 FORCHAT, UMA OBRA ABERTA A CRIAÇÕES ÉTICAS, 
    ESTÉTICAS, UM “LUGAR DE ENCONTRO”,
    UMA COMUNIDADE DE APRENDIZAGENS

 
Para Bakhtin, o que mais importa são os laços que se tecem entre 

a literatura e a cultura enquanto “unidade diferenciada” dos discursos 
de uma época (2000)5, seu interesse pelos gêneros primários (as formas 
de conversação, de trocas mais ou menos regulamentadas). Mais do que 
“construção” ou “arquitetônica”, a obra é acima de tudo heterologia, plu-
ralidade de vozes, reminiscência e antecipação dos discursos passados 
e futuros; cruzamento e ponto de encontros(329-330). Bakhtin reen-
contra a transtextualidade, agora no sentido de um pertencer à história 
da cultura. Interessante diálogo se trava no excerto abaixo, quando a 
Professora da disciplina dialoga com a aluna Ma, comentando acerca 
da escuta do outro, saindo de um estado de ‘não-audibilidade’, respei-
tando o diferente, a pluralidade, na relação da heterogeneidade com o 
outro. A um só tempo discorre ela sobre questões teóricas bakhtinianas 
fundadas na diversidade do diálogo e as põe em prática. Seus recursos 
de estilo e argumentação mais uma vez visibilizam o deslizamento da 
forma e do conteúdo do oral no escrito, do objetivo no subjetivo:

Usuário: Margarete, Data: 23/08/2002, Hora: 01:19:04, Mensagem: querida 
Ma, eu diria, que, seguindo Bakhtin, fazer a escuta do outro saindo de um esta-
do de ‘não-audibilidade’ (p.343), é respeitar, sim, a diferença, o diferente, é co-
locar-se no verdadeiro paradigma das ciências humanas, vendo por trás de um 
texto/fala/gesto, o outro (sujeito) e não um objeto/homem coisificado (no 
interior da explicação características das ciências naturais) – dialogar significa, 
para Bakhtin, compreender, lidar com valores – daí o sentido/sentir -, uma re-
lação entre sujeitos de linguagem, que implica uma compreensão responsiva...
(p. 352-5). Neste caso, então, desfaz-se a homogeneidade. O típico do diálogo 
é a diversidade, a pluralidade, a heterogeneidade, pois sujeitos dialógicos têm 
sempre outros pontos de vista, pelo próprio fato de que ocupam sempre ou-
tros lugares no tempo-espaço, têm outras histórias de interação/interpretação. 
A homogeneidade é da ordem das ciências naturais, do tratamento igual dado 
aos objetos de mesma natureza... é o caso de se perguntar aqui, ao pensar na 
trilha da democracia, se tratar todo mundo IGUAL é mesmo democrático, se 
democracia, sendo respeito às diferenças, não precisaria ser pensada na rela-
ção de heterogeneidade com o outro, tratando cada qual enquanto diferença... 

Axt e Maraschin (1997), ao tratarem das narrativas autoavaliati-
vas e de sua compreensão, fazem uso do pensamento sistêmico, ligados 
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aos modelos de autoorganização6, ou seja, da autorregulação, da au-
topoiese e da autonomia, para a explicação da vida, da construção do 
conhecimento e da produção de subjetividade autorreferencial. Tais 
conceituações sustentam-se no fato de que os sistemas vivos, embora 
sejam organizações fechadas, são energeticamente abertos e estrutu-
ralmente dinâmicos, em contínua interação e construção tanto com e 
da exterioridade como da interioridade. Os laços constitutivos desses 
sistemas se estabelecem nos mecanismos de pró-ação e realimentação, 
essenciais à criação de possibilidades de produção de novas estruturas 
e novos modos de funcionamento, gerando padrões de organização 
não-lineares, de interconexões complexas, próprios de uma rede ou de 
uma teia7. 

Auxiliados por recursos estilísticos que ampliam as possibilida-
des expressivas e comunicativas da linguagem, as conversas no Forchat 
vão correndo livres, soltas, ora mais teóricas, ora mais poéticas, ora 
mais próximas, ora mais distantes, sempre mescladas pelo falado no 
escrito. Resulta disso, laços de sentido cada vez mais próximos, cons-
truídos na subjetividade dos encontros entre ‘nós’ todos a(u)tores po-
tenciais desse e deste evento. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Eco (1984) em sua obra “Viagem na Irrealidade Cotidiana”, ao 
retomar o gênero do ensaio e o assunto da semiologia, aborda os varia-
dos aspectos do cotidiano do homem moderno, comentados do ponto 
de vista da semiologia, “para a qual tudo é comunicação”, procuran-
do ver nas coisas não apenas o que são em si, ou aparentam ser, mas 
também o que querem dizer, o que comunicam. Ao tentar vencer “a 
batalha do homem dentro do universo tecnológico da comunicação”, 
pois acredita que existam meios de comunicação não controláveis nem 
pela vontade privada, nem pela coletividade, Eco recorre à estratégia, 
aplicando uma solução de guerrilha cultural: mostrar que a mensagem 
pode ser interpretada de diversos modos. “Quais poderiam ser os mo-
dos dessa guerrilha cultural, é para se estudar. Provavelmente na inter- 
relação das várias mídias de comunicação se poderá adotar uma mídia 
para comunicar uma série de juízos sobre uma outra mídia”(172-174).

Nessa perspectiva, na condição de coa(u)tores deste grande 
evento comunicacional/textual, acontecido nos movimentos das re-
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lações de diálogo, expressos nos múltiplos e complexos enunciados 
produzidos pelos professores- alunos do Seminário Sentido & Autoria, 
na ferramenta Forchat, em alguns encontros presenciais e até via te-
lefone quando algumas conexões pela Internet caíam, nesse encontro 
de mídias, encontramos essa comunidade fortalecendo- se no virtual, 
pois nós, seus habitantes convivemos com o diferente, com o possível, 
nos entremeios da linguagem escrita, oral, no virtual, no real. Nesses 
encontros, a reflexão sobre nossa situação frente e as tecnologias di-
gitais, tão em voga na atual sociedade tecnológica do conhecimento, 
assustadoramente homogeneizantes, muito presentes em espaços edu-
cacionais, profissionais, de lazer e domésticos, em contraposição às 
outras, as tradicionais, necessárias nos encontros presenciais (além do 
telefone), quando da impossibilidade do acesso à rede. 

E poder pensar as ações no Forchat como potencializadoras de 
constituição de sentidos e autorias no coletivo, no compromisso ético 
com o outro; na riqueza da criação de novas subjetividades, alimenta-
das pelas várias culturas que o habitam. Um ambiente possibilitador de 
novos fazeres pedagógicos, fundados na liberdade criadora e na ética 
da responsabilidade das escolhas conscientes do fazer e do não-fazer; 
do poder dizer, refletir, na transparência dos enunciados, dos textos, 
nos vários estilos linguísticos singulares e coletivos, nele produzidos. 
Fazer deslizar a força expressiva do oral para o escrito, não como um 
mero recurso de competência comunicacional, mas como uma chave 
epistemológica para abordar o homem na sua dialogicidade, no espaço 
da relação “entre” o “EU e o TU” a revelar sua totalidade de humano, 
que se constrói e se encontra no diálogo. Buber (2001, LI).

 Nos encontros inter-relacionais do ‘eu’ com o ‘tu’ ou com o ‘ou-
tro’, do real da linguagem falada com o virtual da linguagem escrita; das 
relações inter e intratextuais; do diálogo e da dialética; em tempo real 
e em tempo possível; do individual e do coletivo cooperativo; nesta 
comunidade virtual de encontros de ideias e ideais. 

Que a experiência no “bonde” do Seminário Sentido & Autoria, 
pelas vias do Forchat, possa contribuir para o diálogo acerca das po-
sições que assumimos na sociedade, na educação brasileira, seja pela 
linguagem oral seja pela comunicação escrita, ou ainda em seus hí-
bridos, nos espaços possibilitados pelas tecnologias digitais possíveis 
à maioria dos estudantes e professores. Que através de nossas ações 
educacionais, quando da utilização dos ambientes virtuais de aprendi-
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zagem, possamos promover novos sentidos e condições de autoria aos 
nossos estudantes, na ética e na estética da criação verbal, em nossos 
fazeres pedagógicos, nas muitas instâncias de formação da sociedade 
brasileira. E, sobretudo, priorizar ações para a produção de uma cida-
dania mais plena, amorosa, aberta ao diálogo permanente com o outro 
e com as instituições que compõem as redes de convivência a que per-
tencemos ou que nos fazem pertencer.

Notas

1 Ferramenta desenvolvida no LELIC, Laboratório de Estudos da Linguagem, 
Interação e Cognição, UFRGS, RS, Brasil. 
2 Prof.ª Dr.ª Margarete Axt, Coord.ª do LELIC/FACED/UFRGS, ministran-
te da disciplina mencionada. 
3 Cf. Charaudeau (1983), citado em Axt (2000,  p. 6) 
4 Metáfora lançada em encontro presencial pela Prof.ª Dr.ª Margarete Axt. 
5 Os alunos vinculados ao Doutorado em Informática na Educação/UFRGS 
tiveram em torno de 20% de aulas presenciais. 
6 Prefácio de Todorov, in: Bakhtin (2000, p. 1-21) 
7 Para os modelos de auto-organização, as autoras apoiam-se em Maturana e Va-
rela (1997), Varela (1989), Capra (1996), Piaget (1975, 1981), Guattari (1996). 
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1 INTRODUÇÃO

No paradigma atual de ensino e aprendizagem, um modelo tem 
se destacado: a Educação à Distância, também chamada (EaD). Essa 
nova proposta tem quebrado o paradigma soberano/tradicional de 
que a qualificação somente pode ser obtida na modalidade presencial. 
Franco (2006), alude que a amplificação qualificada da Educação à 
Distância emerge como uma determinação política para se intensificar 
a oferta de educação em todos os níveis, atendendo um número cada 
vez maior de indivíduos. O autor comenta que a dimensão territorial 
do Brasil, a sua diversidade regional e social e a demanda crescente pela 
educação superior, é decorrente da expansão da educação básica e das 
exigências cada vez maiores de qualificação profissional continuada, 
exigência esta, presente cada vez com mais intensidade no mercado de 
trabalho. Esses aspectos, somados a outros, tornam o EAD uma priori-
dade a ser efetivamente concretizada e institucionalizada no país como 
um alargamento do acesso e da qualidade do ensino.

Em virtude dessas mudanças no campo educacional, muitas 
questões têm sido discutidas sobre a educação à distância. Entremen-
tes, uma questão relevante remete a utilização das tecnologias da in-
formação na prática pedagógica e na mediação das aprendizagens. As 
TIC´s geraram impactos no âmbito social, em especial, porque trans-
formam o processo de produção, disponibilidade, disseminação e di-
vulgação do conhecimento baseado na interatividade e no comparti-
lhamento. Segundo Freire, 

O contexto atual submete o professor à busca por novas estratégias meto-
dológicas para superar o trabalho mecânico existente no cotidiano escolar e 
reconhecer que ensinar não é transferir informação, mas criar possibilidades 
para a construção de conhecimentos e sua contextualização em ambientes de 
aprendizagem (FREIRE, 2002, p. 21).

Para tanto, transformar informação em conhecimento requer 
metodologias claras, recursos e estratégias pedagógicas que permi-
tam ao acadêmico construir os conhecimentos que necessita e que 
podem estar dispostos na academia, de modo a ser capaz de inter-
nalizar as aprendizagens disponibilizadas em cada disciplina/cur-
so, transformando o caráter dessas aprendizagens em competências. 
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Assim, o professor/tutor, atualmente tem um maior acesso a recur-
sos pedagógicos digitais que mediam o processo ensino-aprendiza-
gem. No entanto, é necessário refletir e investigar os impactos que o 
uso das TICs geram no aprendizado dos sujeitos. Assim, a questão 
que se apresenta neste estudo visa a compreender como os recursos  
tecnológicos, precisamente os utilizados pela Uniadistância ,1 têm ser-
vido para mediar a construção das aprendizagens.

O presente estudo se baseia em uma pesquisa bibliográfica em au-
tores, tais como: Pretti (1996), Valente (1999), Moran (2000), Castells 
(2001), entre outros que se ocupam em refletir acerca da importân-
cia das tecnologias na educação. Ainda, fez-se um estudo de caso, para 
verificar as tecnologias de informação empregadas na construção do 
conhecimento no ensino a distância. Para realizar o estudo de caso e 
verificar os recursos tecnológicos da Uniadistância, analisou-se três 
aspectos: interação, domínio tecnológico e aprendizagem, a partir da 
disciplina de Psicologia da Educação e Aprendizagem, a qual tem um 
caráter teórico-prático, tendo por objetivo: aplicar os princípios psico-
lógicos a situação de ensino identificando os fatores que norteiam o 
processo ensino-aprendizagem. A disciplina, além de sustentar teori-
camente as práticas pedagógicas, também dá suporte prático a essas, já 
que há um trabalho prático baseado nos conceitos apurados durante o 
curso da disciplina.

Assim, este artigo discute e analisa os recursos tecnológicos uti-
lizados pelo curso da  Uniadistância e se estes facilitam a construção 
do conhecimento, fazendo uma investigação analítica a partir de uma 
disciplina básica do curso em questão.

A pesquisa está dividida em quatro partes: a primeira, discute so-
bre a era da informação e as mudanças que as tecnologias produziram na 
educação; a segunda parte, traz os aspectos metodológicos da pesquisa; 
a seguir, a terceira, apresenta a estrutura e o funcionamento da universi-
dade; e para finalizar, há a discussão dos resultados da pesquisa.

2 A ERA DA INFORMAÇÃO

Nos últimos anos a educação tem passado por amplas reformas, 
que se articulam com as mudanças no papel político do Estado. Os 

1 Nome fantasia, para preservar a Instituição de Ensino pesquisada.
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avanços tecnológicos e o processo de reestruturação produtiva indicam 
um novo perfil de trabalhador e, portanto, remete a um novo modelo 
de formação, o que acarreta grande impacto inexorável nas concep-
ções de qualificação e formação humana. Inúmeras inovações tecno-
lógicas, juntamente com novos modos de organização e de gestão do 
processo de trabalho invadiram o espaço empresarial, constituindo-se 
como uma reestruturação produtiva. De acordo com Valente (1999), 
as profundas mudanças pelas quais passaram e ainda vêm passando os 
meios de produção e de  serviço ocasionaram significativas mudanças 
em quase todos os segmentos da vida social, interferindo no modo de 
agir e de pensar das pessoas.

Castells salienta que 

[...] todas as sociedades são afetadas pelo capitalismo e informacionalismo, 
e muitas delas, certamente todas as sociedades mais desenvolvidas tecnolo-
gicamente, já são informacionais, embora de tipos diferentes, em diferentes 
cenários e com expressões culturais/institucionais específicas (2001, p. 38).

Essas transformações que ocorrem no nível empresarial afetam 
também a escola, isso se visualiza nas capacitações destinadas a profes-
sores e gestores de escola. São novos conceitos que aspiram pela quali-
dade e que se inserem no cotidiano da escola tentando dar uniformida-
de ao discurso da modernidade e da formação humana. Valente (1999) 
destaca sobre a necessidade de alterar o espaço escolar, desde sua orga-
nização até as relações que se estabelecem entre aluno, professor e co-
nhecimento. “A mudança pedagógica que todos almejam é a passagem 
de uma educação totalmente baseada na transmissão de informação, na 
instrução, para a criação de ambientes de aprendizagem nos quais o alu-
no realiza e constrói o seu conhecimento” (VALENTE, 1999, p. 29).

Este contexto informacional e de propagação acelerada do ca-
pitalismo, propicia o ressurgimento de teses como a do capital huma-
no. A educação nessa teoria desenvolvimentista pressupõe a produ-
ção, atribuindo a educação uma dimensão tecnicista e economicista. 
Gentilli (2001) define esse novo modelo de organização social como 
a sociedade do conhecimento. 

Tedesco (2004) informa que a incorporação das novas tecno-
logias à educação deveria ser considerada como parte de uma estraté-
gia global para a política educativa. O desenvolvimento da tecnologia 
tende a criar uma nova ambiência humana e a educação não   pode 
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estar descolada dessas mudanças. Estamos diante do debate acerca da 
interatividade e a sincronicidade, as quais abrem possibilidades de rea-
firmação da leitura e da escrita assim como redimensionam o tempo e 
o espaço.

Masetto discorre que o uso dessas tecnologias como 

[...] da informática, do computador, da internet, do CD-ROM, da hipermí-
dia, da multimídia, de ferramentas para a educação a distância – como chats, 
grupos ou listas de discussão, correio eletrônico, etc. – e de outros recursos e 
linguagens digitais de que atualmente dispomos e que podem colaborar signi-
ficativamente para tornar o processo da educação mais eficiente e mais eficaz 
(MASETTO, 2000, p. 152).

Castells (2001) analisa a presença das tecnologias na sociedade  
contemporânea buscando compreender melhor quais são as caracte-
rísticas que constituem o coração do paradigma da tecnologia da in-
formação. Para ele, são cinco características básicas. A primeira é que a 
informação é a própria matéria bruta deste paradigma tecnológico. Um 
segundo elemento característico é a “penetração dos efeitos das novas 
tecnologias”. O autor destaca ainda, “porque a informação é parte inte-
gral de toda atividade humana, todos os processos de nossa individual 
ou coletiva de existência são diretamente afetados (embora certamen-
te não determinados) pelos novos meios tecnológicos” (CASTELLS, 
2001, p. 62). A terceira característica, que é umas das mais fundamen-
tais para a perspectiva deste texto, é a existência de uma lógica própria 
das redes de comunicações. As demais características são a flexibilida-
de e a convergência das tecnologias específicas num sistema altamente 
integrado, no qual, cada tecnologia separadamente, torna-se absoluta-
mente indistinguível.

Moran (2000) ressalta que o uso das tecnologias de informação 
e comunicação na educação pode proporcionar processos de comu-
nicação mais participativos, tornando a relação professor-aluno mais 
aberta, interativa. A aula não é um espaço determinado, mas tempo e 
espaço contínuos de aprendizagem que podem ser caracterizados por 
diferentes estilos de professores e alunos, tecnologias e conteúdos. O 
importante é aprender e não impor padrões para o aprender.

Alves e Nova consideram que a “revolução digital” tem transfor-
mado e re-significado os sistemas de organização social e de ensino. 
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Ainda, os autores apontam que, A educação à distância como uma das 
modalidades de ensino-aprendizagem, possibilitada pela mediação 
dos suportes tecnológicos digitais e de rede, seja inserida em sistemas 
de ensino presenciais, mistos ou completamente realizados por meio 
da distância física (ALVES; NOVA, 2003, p. 3).

A chamada “era da informação” traz em seu bojo a discussão 
acerca das novas formas de saber, novas competências que vão a cada 
dia sendo exigidas no âmbito da vida social. A questão da técnica atra-
vessa o tempo, abrindo novos horizontes no pensamento e nas rela-
ções entre os homens. Cabe salientar que as novas tecnologias são 
anunciadas e defendidas em seus aspectos epistemológicos, psicoló-
gicos, sociológicos e didáticos. Fagundes (1996) afirma que até bem 
pouco tempo poderíamos pensar na educação à distância exercendo 
funções complementares, mas na passagem da “sociedade industrial” 
para a “sociedade do conhecimento” ela assume funções fundamentais. 
 
3 METODOLOGIA

A presente pesquisa buscou conhecer os recursos tecnológicos 
de uma universidade na modalidade à distância. Para tanto, o estudo 
quanto à natureza é de caráter teórico-empírico. A pesquisa bibliográ-
fica buscou conhecer os principais elementos de um sistema de EaD, 
baseada em Pretti (1996), Valente (1999), Moran (2000), Castells 
(2001), entre outros autores. Ainda, fez-se observação de quatro aulas 
presenciais no polo (materiais impressos, áudio, vídeo, interações com 
o Ambiente Virtual de Aprendizagem ...). Esses dados foram registra-
dos e, após, feito um levantamento, a partir de um roteiro de entrevista 
semiestruturada, o qual foi aplicado com 30 acadêmicos do Curso de 
Pedagogia, na mesma modalidade, matriculados na disciplina de Psico-
logia da educação e Aprendizagem. O registro em áudio das entrevistas 
foi transcrito e a análise do seu conteúdo permitiu verificar as opiniões 
dos entrevistados sobre a relevância dos recursos tecnológicos em suas 
aprendizagens. A opinião dos entrevistados será registrada por A1, A2, 
A3... A30, nas  análises dos resultados.

Foi realizado, ainda, um questionário com respostas fechadas, 
para serem assinaladas de 0 a 10 e que pudesse trazer dados métricos 
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sobre a problemática da pesquisa, os quais serão apresentados em grá-
ficos quantitativos e comentados os elementos que mais se destacam. 
As  questões realizadas foram: Qual a importância do ambiente virtual 
de aprendizagem?; Com que frequência utiliza o AVA?; A forma de 
apresentação da disciplina no AVA é de fácil entendimento?; Há cone-
xão entre as aulas presenciais e os materiais incluídos no AVA?; Qual o 
nível de qualidade do material impresso?

Para organização e análise dos dados utilizam-se as seguintes ca-
tegorias de análise: interação, domínio das tecnologias e aprendizagem.

4 ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO ENSINO 
     A DISTÂNCIA DA UNIADISTÂNCIA: O CASE 

A Uniadistância divide suas situações de estudo no curso em 
três partes: autoestudo; encontros presenciais; estudos midiatizados. 
O autoestudo corresponde ao caderno de estudos que é o momento 
no qual o aluno estuda introspectivamente, em casa. O estudo pode 
ser individual ou em reunião de grupo.  Para tanto, se faz a leitura do 
caderno de estudos, as autoatividades (exercício e reflexões) e a pro-
dução do artigo científico (uma para cada disciplina).

Nos encontros presenciais, que ocorrem nos polos, uma vez por 
semana, os acadêmicos se reúnem coletivamente em uma sala de aula es-
pecífica para cada turma, montada com TV – vídeo2 e material de apoio, 
com orientação do monitor da turma. A televisão e o DVD são utilizados 
como apoio para a disciplina, uma vez que há um DVD da matéria com 
uma apresentação dos conteúdos de cada unidade da disciplina.

O acadêmico realizará nos encontros presenciais o estudo da 
ementa das disciplinas e da sua agenda de atividades; discutirá as au-
toatividades realizadas em casa; realizará as avaliações presenciais; 
conforme disponibilidade do tempo, responderá algumas autoativi-
dades. 

Para Coiçaud (2001), a escolha da atividade interfere no nível 
motivacional do aluno e, as que propiciam estratégias progressivamen-
te mais complexas favorecem a construção do conhecimento, bem 

2 A televisão serve como suporte educacional. Não são realizadas teleconferências e nem 
videoconferências.
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como os conteúdos. No quadro 1 apresenta-se o formato da dinâmica 
dos encontros presenciais.

Quadro 1: Dinâmica dos encontros presenciais

Fonte: Uniadistância (2010) 

Com relação a dúvidas e pendências há vários setores a quem se 
direcionar: apoio pedagógico, com o professor-autor, tutores e coorde-
nação de Curso; registro acadêmico, com a Gerência Acadêmica; setor 
de logística, com o NEAD - Núcleo de Educação a Distância; setor de 
informática; com a Gerência de Informática. Todos esses núcleos de 
apoio podem ser contatados através de e-mail, da ferramenta contato 
no site ou pelo 0800).

Há a prática que se constitui como um componente curricular vi-
venciado ao longo do curso e deve ser cumprida a cada semestre. Com-
preende a realização de atividades práticas em empresa e/ou escolas do 
município, no intuito de aplicar algum projeto vinculado as disciplinas 
teóricas do curso. Objetiva o permanente exercício da Teoria.

Os estudos midiatizados compreendem os momentos em que o 
acadêmico irá interagir com o professor-autor e monitores da Uniadis-
tância a partir da utilização de recursos da mídia (telefone 0800, fax, 
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da sua agenda de atividades; discutirá as auto-atividades realizadas em casa; realizará as 

avaliações presenciais; conforme disponibilidade do tempo, responderá algumas auto-

atividades. Para Coiçaud (2001) a escolha da atividade interfere no nível motivacional do 

aluno e, as que propiciam estratégias progressivamente mais complexas favorecem a 

construção do conhecimento, bem como os conteúdos. 

No quadro 1 apresenta-se o formato da dinâmica dos encontros presenciais. 

  
Primeiro 
Encontro 

Segundo 
Encontro Terceiro Encontro Quarto Encontro Quinto Encontro 

<atividades da 
disciplina 
anterior> 

4  Discussão das 
atividades de auto-
estudo referentes a 
Unidade 1 

8  Discussão das 
atividades de auto-
estudo referentes a 
Unidade 2. 

13  Discussão das 
atividades de auto-
estudo referentes a 
Unidade 3. 14 – 
Feedback do 
Paper 

17  Feedback do 
resultado da 
avaliação 
somativa referente 
a Unidade 3 e 
Avaliação 
Institucional.   

Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo 

<atividades da 
disciplina 
anterior> 

5 Avaliação 
Somativa referente 
a Unidade 1 
(trabalho em 
grupo) 

9 Feedback do 
resultado da 
avaliação somativa 
realizada no 
segundo encontro  
10 Entrega do paper 

15 Avaliação 
somativa referente 
a Unidade 3 
(Individual e com 
consulta).  

18 Avaliação 
somativa 
(Individual e sem 
consulta) referente 
a todo o conteúdo 
da disciplina. 

Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo 
1 Apresentação da 
Disciplina 
(Ementa, 
Estrutura, 
Atividades) 
2 Apresentação da 
Unidade 1 
3 Encaminhamento 
para a realização 
da primeira 
avaliação somativa 

6 Apresentação da 
Unidade 2.  
7 Encaminhamento 
das atividades da 
Unidade 2 e a 
elaboração do 
Paper com a 
apresentação do 
Tema 

11 Apresentação da 
Unidade 3.  
12 Encaminhamento 
das atividades da 
Unidade 3 

16 Revisão geral 
da disciplina. 

<atividades da 
próxima disciplina 

> 

Quadro 1: Dinâmica dos encontros presenciais 
Fonte: Uniadistância, (2010).  

                                                 
4 A televisão serve como suporte educacional. Não são realizadas teleconferências e nem videoconferências. 
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e-mail, fórum, chat). A interação se dá a partir do encaminhamento de 
dúvidas ao professor-autor e aos monitores e/ou estudos e discussão 
de temas que o professor-autor e os monitores irão mediar por meio do 
bate-papo e fórum (conforme datas e horários marcados na agenda da 
disciplina), localizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem.

As atividades desenvolvidas ao longo de cada disciplina, insere 
diversos objetos de aprendizagem, com o objetivo de integrar as aulas 
presenciais e o ambiente virtual de aprendizagem (AVA).3

Para IEEE (2000), o objeto de aprendizagem é caracterizado 
como qualquer entidade, que pode ser utilizada, reutilizada ou referen-
ciada durante o aprendizado apoiado por computador. Ele pode conter 
simples elementos como um texto ou um vídeo e; ou pode ser um hi-
pertexto, um curso ou até mesmo uma animação com áudio e recursos 
mais complexos.

Wiley (2000) reforça que os objetos de aprendizagem podem 
ser construídos por projetistas de aplicações educacionais, em peque-
nos componentes instrucionais, podendo ser utilizado diversas vezes 
e, em diferentes contextos de aprendizagem.

Ainda, o acadêmico recebe o Caderno de Estudos (material im-
presso), que contém textos, exercícios, atividades e leituras comple-
mentares. O caderno de estudos é dividido em três unidades, as quais 
são distribuídas em capítulos que apresentam os conteúdos, o objetivo 
e o plano de ensino de cada disciplina.

O caderno de estudo é impresso e entregue no início de 
cada disciplina, servindo de grande suporte teórico do acadêmi-
co, já que nele há uma compilação dos principais conteúdos da 
disciplina, com sugestões de atividades, de leituras e de biblio-
grafias, além de possuir. Em contato com a instituição, os mes-
mos esclareceram que o ambiente virtual é próprio da instituição. 
imagens e sugestões de filmes. Por meio do material impresso, o profes-
sor-autor propõe os temas, a metodologia e ações de estudo, incluída 
a sistemática de avaliação. Segundo Reis (2010, p. 07), na EAD é ne-
cessária leitura e interação para construir o conhecimento pretendido.

A interação com o material impresso ocorre nas aulas presenciais, 
a partir de leituras individuais e em grupo do acadêmico, de discussões 

3 Em contato com a instituição, os mesmos esclareceram que o ambiente virtual é pró-
prio da instituição.
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sobre os conteúdos ministrados na presença do tutor externo, assim 
como quando desenvolvem as atividades contidas nesse. Reis (2010) 
enfatiza que, na concepção dos materiais, é plausível facilitar o processo 
de leitura e compreensão dos conceitos abordados, para tanto sugere o 
desenvolvimento de um texto, produzido pelo professor, com uma lin-
guagem mais direta, como se estivesse dialogando com os alunos.

Ainda, há muitos textos escritos que são postados no material 
de apoio. Coiçaud (2000) afirma que a referência a textos escritos faz 
parte da legitimidade nos processos de ensino e de aprendizagem, in-
diferentemente da educação presencial ou à distância. Vários recursos 
surgiram como o som, o vídeo, animações, mas ainda é o texto o recur-
so didático mais explorado nos espaços virtuais.

6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Os capítulos anteriores traçaram a metodologia e apontaram al-
guns aspectos pertinentes sobre a universidade em questão, em especial 
sobre o material impresso. No entanto, interessa investigar sobre a impor-
tância dos recursos tecnológicos para a construção da aprendizagem. Por 
isso, nesta parte, construir-se-á a análise dos dados coletados, os quais se-
rão analisados a partir de três aspectos: interação, domínio tecnológico e 
processo de aprendizagem, no intuito de verificar se esses elementos são 
relevantes para a construção do processo ensino-aprendizagem, a partir 
dos recursos tecnológicos. Os resultados são apresentados a seguir:

6.1 Interação

Para Levy (1999, p.79), o termo interatividade remete “[...] a 
participação ativa do beneficiário de uma transação de informação”. O 
avanço tecnológico e a inserção das TICs no ensino possibilitou uma 
nova roupagem ao processo de interação dos sujeitos da aprendizagem. 
Para permitir esse processo educacional foram desenvolvidos diversos  
 recursos (chat, e-mail,...), para o EaD. Por isso, é relevante compreender 
se os recursos on-line enriquecem o EaD e como se dá a interação entre 
os participantes do processo ensino-aprendizagem na Uniadistância.

Sobre o aspecto interação, os entrevistados responderam de 
modo unânime, salientando que há a interação dos agentes envolvidos 
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na aprendizagem EaD, uma vez que os recursos virtuais de aprendiza-
gem permite a reciprocidade entre os envolvidos no processo ensino-
-aprendizagem. Reforçaram na entrevista que:

Após o horário de trabalho entro na internet no ambiente de aprendizagem 
para contatar com o docente, no bate-papo ou por mensagens.
(A 08, grifo do autor).

A interação é necessário, pois é um aspecto que norteia nossa aprendizagem. 
A partir da interação no Ambiente Virtual de Aprendizagem, por exemplo, po-
demos trocar informações, constituindo a aprendizagem colaborativa (A12). 

Sempre trocamos e-mails com o professor, especialmente para solicitar mate-
riais para ampliar a pesquisa. Nessa disciplina mesmo, já troquei quatro e-mail 
com o professor (A 15, grifo do autor).

Esse processo é muito dinâmico, e nos deixa em alerta, porque todos (aluno/
monitor/tutor/professor) precisamos estar antenados para saber como está 
se encaminhando o fluxo de informações (A20).

O professor nos envia mensagens diariamente pelo sistema e está presente no 
fórum de discussões. Sempre responde as dúvidas quando telefono. O moni-
tor também é bastante presente, nos dá a maior força. E os colegas me ajudam 
quando preciso. Somos colaboradores uns dos outros (A23, grifo do autor). 

Nunca tinha interagido em ambientes virtuais de aprendizagem, o EaD per-
mitiu que conhecesse o AVA e, especialmente lidasse com ele. Agora, quando 
quero tirar minhas dúvidas com o professor, envio um e-mail, ou espero o 
horário do chat para conversarmos  (A26, grifo do autor).

Percebem-se nos dados levantados que há uma interação e uma 
cooperação entre os envolvidos no processo ensino-aprendizagem 
em EaD, visto que esclarecem dúvidas, trocam informações, discutem 
pontos de vista, etc. A interação entre aluno/tutor/professor ocorre 
nos fóruns, correio eletrônico, chats e discussões que se inscrevem nes-
sa plataforma. Ainda, pelas falas ressalta-se que há uma troca de infor-
mações, há uma sustentação na interatividade, ou seja, os tutores e/ou 
professores sempre os assistem quando são solicitados.

O e-mail foi o recurso mais citado nas falas dos acadêmicos. 
Esse resultado talvez se deva, em virtude dessa ferramenta de co-
municação na internet ser a mais popular (GOMEZ, 2004), sen-
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do também citada nos dados do Anuário Brasileiro Estatístico de 
Educação Aberta a Distância de 2008, como a ferramenta mais 
utilizada para apoio tutorial em cursos à distância. Os dados obti-
dos corroboram com a ideia de que a utilização do e-mail e/ou dos  
demais recursos que estão na plataforma intensificam a quantidade da 
interação, com o professor, com o tutor e com outros alunos do curso à 
distância, facilitando ainda o fluxo de informações.

O contexto educacional, a organização do fluxo de informações 
que ocorre no AVA, gera a participação ativa dos envolvidos, promove 
a interação e faz com que os envolvidos estejam sempre interagindo, 
porque um necessita do outro para construir o conhecimento. As Tec-
nologias online, facilitam o diálogo no processo ensino-aprendizagem, 
especialmente, na troca de informações. Percebe-se que a interação 
aluno/docente ocorre mais para “tirar” dúvidas e para solicitar mate-
rial de apoio, uma vez que não há avaliações quantitativas a partir do 
AVA. Essa interação dialógica estimula o debate, a troca de saberes, a 
integração e o confronto de diferentes pontos de vista, possibilitando 
a aprendizagem.

O diálogo virtual é uma das vias de interação, rompendo com 
o ensino meramente expositivo que leva a uma atitude apenas recep-
tiva e inclui, o sistema de trocas de autonomia no acadêmico em ir à 
busca do conhecimento. Peters (2001) esclarece que manipulando os 
meios de comunicação é possível ampliar o diálogo e reduzir a distân-
cia transacional. Desse modo, no curso EaD estudado, percebe-se que 
a mediação via online é responsável pelo sucesso do diálogo e interação 
estabelecido durante o curso pelos participantes e, cabe ressaltar que 
não se identificou nas falas dos entrevistados variáveis em aprendiza-
gem (diálogo, estrutura, autonomia do aluno) que viessem a intervir 
negativamente no processo ensino-aprendizagem.

Um trabalho relacionado ao tema pesquisa e que pode ser citado 
é de Oliveira (2006). O autor analisou a utilização do AVA como apoio 
ao processo ensino-aprendizagem, em uma faculdade em São Paulo. 
A pesquisa se pautou no ambiente educacional Teleduc, utilizando de 
recursos multimídias. Este estudo de caso auxilia pensar as questões 
que se discute nesse estudo, pois os resultados obtidos indicam que o 
ambiente virtual somente é válido se tiver uma aula presencial e que 
falta comunicação entre os participantes. No trabalho apresentado por 
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Batista e Gobara (2007) também as autoras apresentam o não cumpri-
mento do contrato didático e a dificuldade na interação entre os pro-
fessores e os alunos, em especial, porque os professores não respon-
diam as suas mensagens.

Esses elementos marcados nos estudos de Oliveira (2006) e Ba-
tista e Gobara (2007) foram contrários às respostas encontradas entre 
os acadêmicos do Uniadistância. Verifica-se que essa metodologia de 
trabalho apresentada pelos autores traz algumas preocupações porque 
não está estimulando a interação dos alunos entre si, nem para dar conta 
das atividades  que lhes competem. Mas, o estudo realizado nesse artigo, 
comprova a interação dialógica e sua importância para a aprendizagem.

6.2 Domínio Tecnológico

A utilização de recursos tecnológicos para a construção da 
aprendizagem requer o domínio desses instrumentos. Muitas platafor-
mas são construídas de modo a facilitar o acesso aos aplicativos de seus 
usuários. Foram registradas falas que traduzem a importância dos aca-
dêmicos conhecerem e saberem utilizar o ambiente virtual de aprendi-
zagem utilizados no EaD.

Entro no site todos os dias, porque sempre a plataforma está atualizada e posso, 
além de interagir com os colegas, professores, acompanhar minhas notas, in-
formações... (A 05, grifo do autor). 

No início, nem mesmo sabia lidar com a internet. O curso a distância acabou 
fazendo com que eu buscasse interagir com a internet e trabalhar com as platafor-
mas de aprendizagem. A virtualidade facilitou a aprendizagem e a interação 
com os envolvidos no processo, porque tudo podemos fazer pelo AVA (A08, 
grifo do autor). 

Já realizamos atividades e discussões teóricas e práticas importantes através 
do AVA (A11).

A tecnologia veio facilitar o processo de construção do saber (A15, grifo do autor).

O ambiente de aprendizagem é relevante, as ferramentas introduzidas nele, 
mediam muitas informações, notas, material de apoio. Já estou bastante fami-
liarizado com essa ferramenta (A17, grifo do autor).
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O AVA facilita minha vida acadêmica (A21, grifo do autor).

Hoje, faço praticamente todos os procedimentos no ambiente virtual de aprendi-
zagem (A26, grifo do autor).

Eu não tinha internet em casa. Quando ingressei no EaD, comprei um com-
putador e disponibilizei o acesso a internet via-rádio em casa. Ter contato to-
dos os dias com o computador e com a internet, tem facilitado a construção de 
minhas aprendizagens (A28, grifo do autor).

Nota-se pelas respostas que as plataformas de aprendizagens são 
essenciais, porque, ao se familiarizar com essa ferramenta o acadêmico 
pode “facilitar sua vida” e, ainda, a aprendizagem pode decorrer das 
discussões e atividades empreendidas nessa ferramenta online.

Também, pode -se perceber que a maioria já se familia-
rizou com a plataforma, tendo o domínio do sistema. A fre-
quência com que os acadêmicos utilizam o ambiente virtual  
influencia em seu domínio tecnológico. Tal influência também é reco-
nhecida por Gomez (2004, p. 53).

A alfabetização digital é a habilidade para entender e usar informação, em 
múltiplos formatos, em uma extensiva gama de fontes digitais apresentadas 
por computadores. [...] Alguns conceitos universais e familiares do mundo 
digital (sistema operacional, processador de texto, planilhas, símbolos, íco-
nes e os modos de intercâmbio de textos e softwares livres) podem favorecer 
essas atividades e o engajamento de grupos locais em comunidades virtuais.

Ao ter fluência tecnológica, o acadêmico possui as habilidades 
apontadas por Gomez (2004), para usar os recursos, enquanto algo 
internalizado, que facilita buscar livremente tanto no AVA, como na 
internet, os conteúdos a serem estudados no curso.

No ambiente virtual de aprendizagem – AVA (Figura 1) há 
ferramentas de leitura, que possui links com indicações de sites com 
conteúdos pertinentes a disciplina; laboratório virtual com softwares 
de cunho didático pedagógico. Nessa plataforma o acadêmico pode vi-
sualizar a estrutura do ambiente, dinâmica do curso, ter atendimento 
on-line com o professor-tutor interno, solicitação/atendimento (canal 
de comunicação com a instituição), Informação Aluno (Manual aca-
dêmico, agenda da Prática, cronograma da turma, matriz curricular, 
situação acadêmica etc), avaliação institucional, avaliações (visualiza 
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informações referente às avaliações da disciplina), perguntas frequen-
tes, aproveitamento, ambientes de leitura, biblioteca virtual, enquetes, 
download, mural de avisos, contato, produção acadêmica, estágio EaD, 
formatura EaD, requerimentos, ajuda. 

Os materiais disponibilizados para o apoio no AVA estão em ar-
quivos digitais (páginas HTML, PDF, MS-WORD, Power Point, Excel).

Questionados sobre a frequência que os acadêmicos utilizam os 
recursos do AVA, verificou-se que 18 (dezoito) acadêmicos entram to-
dos os dias no AVA, 08 (oito) quatro vezes por semana;  3 (três) três vezes 
por semana; 01 (um) uma vez por semana. Diante dos dados que foram 
levantados e pela frequência que os acadêmicos acessam o AVA, aparece 
como uma variável relevante ao domínio tecnológico, já que demons-
tra-se que os acadêmicos possuem um domínio dessa base interacional 
e que, os aspectos metodológicos e didáticos que facilitam a aprendiza-
gem, estão amplamente fortalecidos no AVA. Esses dados trazem a lume 
ainda, o valor quantitativo de que o acesso a internet constitui-se como 
um mecanismo de auxílio da aprendizagem em EaD.

O uso da internet como critério pode tornar-se um instrumento significativo 
para o processo educativo em seu conjunto. Ela possibilita o uso de textos, 
sons, imagens e vídeos que subsidiam a produção do conhecimento. Além 
disso, a internet propicia a criação de ambientes motivadores, interativos, 
colaborativos e cooperativos.  [...] os alunos podem ser beneficiados por 
uma ação pedagógica que, além de servir como instrumento de pesquisa, 
pode favorecê-los no acesso a rede de informações de maneira autônoma 
(BEHRENS, 2000, p. 99-115).

O uso da internet é significativo para o processo educativo, 
como apresenta Behrens (2000). Nota-se nas respostas dos acadêmi-
cos, quando respondem sobre o domínio tecnológico que nem todos 
sabiam lidar com a internet. Mas, o despreparo tecnológico não pode 
ser um fator excludente, já que os acadêmicos foram buscar esse co-
nhecimento e compreenderam a utilidade pedagógica desse recurso. 
Ainda, cabe ressaltar sobre a pertinência do acesso a internet, enquan-
to um mecanismo que auxilia a aprendizagem, embora por si só não 
garanta todo o processo de ensino-aprendizagem.
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6.3 Aprendizagem

A aprendizagem sempre é um dos grandes enfoque dos debates 
em EaD. Masetto (2000) enfatiza que a tecnologia configura-se como 
um instrumento que colabora com o desenvolvimento da aprendiza-
gem. Identifica-se que tanto a interação quanto o domínio tecnológico 
são variáveis que exercem influência para que a aprendizagem possa ser 
construída. Ainda, um outro elemento pertinente refere-se a avaliação. 
A avaliação é uma forma de verificar se as aprendizagens foram inter-
nalizadas. Por isso, questionou-se como ocorre o processo de avaliação 
da aprendizagem no Uniadistância.

 
Sempre temos atividades no caderno de estudos, além disso, tem as discussões 
online e as avaliações presenciais que são realizados, a partir do artigo científico e 
de provas. Ah! Temos as atividades práticas feitas em todos os semestres (A05). 

Penso que somos avaliados o tempo inteiro no EaD, porque temos avaliações 
e atividades presenciais. Mas, eles sabem quando acessamos ao sistema, se es-
tamos interagindo com o material e com tudo o que está na plataforma (A 10). 

A nossa avaliação é feita virtualmente, já que temos os fóruns, discussões e 
ainda, aqui no polo, com provas e trabalhos (A21).

Verifica-se que a avaliação é feita em dois momentos, uma vir-
tual, quando acessam a plataforma e a Uniadistância acompanha a par-
ticipação do acadêmico e presencial, nas provas e atividades feitas no 
polo. Percebe-se que os alunos interagem de forma satisfatória, o que 
facilita a aprendizagem colaborativa.

Para reforçar sobre a importância da interação e do domínio tec-
nológico para a aprendizagem, questionou-se os acadêmicos acerca da 
importância do AVA, como avaliam a  apresentação da disciplina na 
plataforma (Figura 2).

Os acadêmicos aprovaram essa ferramenta, já que 53% indica-
ram a nota 10 (dez) para a plataforma; 37% 9 (nove), 7% 8 (oito) e 3% 
7(sete). Não houve notas abaixo de 7. Todas as notas e as respostas da 
entrevista indicam que o AVA é um importante recurso, especialmente, 
porque permite dinamizar as aulas e os apoia constantemente, uma vez 
que possui conteúdos e trabalhos práticos que vem somar com a aula 
presencial. A partir dos dados observados verificou-se que a forma de 
apresentação da disciplina atendeu as expectativas do projeto de ensino. 
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Para Santos (2003) o ambiente virtual como é considerado  
um espaço rico de significado em que os seres humanos e objetos 
técnicos interagem entre si, potencializando a construção de conhe-
cimento, logo a aprendizagem. Perguntou-se ainda, aos acadêmicos 
se a utilização da plataforma é uma importante ferramenta de apoio a 
aprendizagem (Figura 3).

Figura 3: Avaliação da importância do AVA

Fonte: Dados primários da pesquisa (2015) 

Percebe-se na figura 03 uma certa unanimidade nas respostas, 
pois as notas do AVA foram altas, entre 9 e 10. Os acadêmicos respon-
deram que muitas vezes os documentos postados no AVA não abriam 

Figura 2: Avaliação do AVA pelos alunos

Fonte: Dados primários da pesquisa (2015) 
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e houve um dia que o sistema estava fora, por isso não podiam dar nota 
10. Mas, as notas por serem altas em sua totalidade reforçam a impor-
tância desse ambiente para a aprendizagem. Esse resultado indica que 
o AVA se constitui como um suporte com o objetivo de incrementar a 
qualidade da aprendizagem, já que oferece recursos interacionais para 
os alunos utilizarem “[...] com o propósito de desenvolver o processo 
de aprendizagem ou mesmo que possam incentivar futuros processos 
de aprendizagem” (LOYOLA, 2009, p. 236). Tanto pelos gráficos, 
quanto pelas respostas nas entrevistas, verifica-se que o AVA, desen-
volve ainda, a socialização e a interatividade entre os participantes do 
processo (alunos, professores e tutores). Os AVAs oportunizam troca 
entre  os indivíduos e o contato com o objeto do conhecimento. O pro-
fessor assume o papel de mediador, pois pode acompanhar e mediar à 
construção do conhecimento do acadêmico (sujeito aprendente) e sua 
problematização da realidade.

Coutinho (2009) salienta que a didática on-line deve favorecer o 
equilíbrio entre o autoestudo (caracterizado pela aprendizagem indivi-
dual baseada na autonomia do aluno) e a interação dos participantes (ca-
racterizada pela aprendizagem cooperativa baseada no diálogo do grupo).

Para reforçar sobre a importância do AVA, questionou-se sobre 
a conexão das aulas presenciais e os materiais incluídos na plataforma, 
como apresentamos na Figura 4.

Figura 4: Conexão entre os materiais do AVA e as aulas presenciais

Fonte: Dados primários da pesquisa (2015) 
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Percebe-se na Figura 4 que os acadêmicos encontraram a cone-
xão entre esses dois ambientes, pois atribuíram 47% atribuíram nota 
10 (dez); 33% nota 9 (nove); 13% 8 (oito); 7% 7 (sete).

Além de verificar sobre o ambiente virtual de aprendizagem en-
tendeu-se ser pertinente questionar os acadêmicos sobre a qualidade 
do material impresso. Em sua maioria, entendem que esse permite a 
mediação das aprendizagens.

Figura 5: Avaliação da Qualidade do material impresso

Fonte: Dados primários da pesquisa (2015) 

Observa-se na Figura 5 que 74% deram nota 9 (nove) e 26% 
(dez). Os acadêmicos reforçaram que o material não é nota 10, por-
que alguns livros já vieram com falhas na impressão (folhas em bran-
co, páginas trocadas...) e, ainda, gostariam de ter mais atividades de 
autoestudo, que promovessem a reflexão. No entanto, apesar das fa-
lhas citadas, o material está preparado para o aluno-leitor, pois esti-
mula a interatividade, a criatividade e a iniciativa do aluno a tomar 
decisões sobre sua própria aprendizagem.

O material é bem fácil de fazer a leitura, possui imagens, dicas e informações. 
Ele é bastante esclarecedor (A 09).

O material impresso é uma compilação de diversos textos. Não tenho dificul-
dade na compreensão deles. Sempre que tem filmes sugerido, vou à locadora 
pegar para assistir e complementar as informações (A14).

Todos os dias leio o meu material, porque gosto de reler os conteúdos e tento 
fazer assimilações com a minha prática. Isso facilita minha interação com o 
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material. O livro traz algumas imagens que também facilitam o meu pensar 
sobre o conteúdo (A18).

O caderno de estudos é de fácil compreensão, sempre tem os objetivos de 
cada unidade e ele os contempla com os conteúdos. As dicas, informações 
extras, sugestões de filmes o tornam mais criativo e me estimula a estudar 
(A22).

As respostas das entrevistas reforçam o material como facilita-
dor do conhecimento, e trazem indícios que ele estimula a interativi-
dade e a criatividade do leitor, quando esse é complementado pela in-
teração com o AVA. A leitura do material impresso promove a reflexão 
dos conceitos abordados, sendo esses problematizados tanto no AVA, 
quanto nos encontros presenciais e nas atividades de autoestudo (inte-
ração/material impresso). Essa problematização teórica permite a par-
tilha de conhecimentos, habilidades e atitudes, já que o estudante pode 
ampliar seus conhecimentos, a partir das diversas formas educacionais 
e das tecnologias aplicadas à educação.

O caderno de estudo é imediatamente secundada pelo guia da 
disciplina Uniadistância e pelo mural de avisos (que remete a leituras 
complementares, acesso a links relacionados com o conteúdo em dis-
cussão, a assistir determinado filme ou documentário), DVD da disci-
plina, Fique ligado (dicas, atualidades, curiosidades, simulados), chats 
e fóruns disponíveis e realizáveis via a plataforma web, estes dois úl-
timos devidamente agendados para cada grupo de tutoria, conforme 
disposto no encarte do guia de educação à distância Uniadistância.

No acompanhamento das aulas presenciais da disciplina de Psico-
logia da Educação e da Aprendizagem, observou-se que o tutor externo 
sempre esteve presente, orientando e assistindo o acadêmico. Quando ha-
via dúvidas recorrentes sobre os conteúdos, os acadêmicos ligavam para 
o 0800, e o professor/tutor externo lhes atendia e as esclareciam. Esse 
companhamento das aulas presenciais foi pertinente para compreender 
a importância desse momento, assim como conhecer o ambiente virtual 
de aprendizagem para verificar se havia uma sincronia de conteúdo e de 
desenvolvimento do grupo. As aulas presenciais e o AVA complemen-
tam-se, pois permitem uma coerência e uma dinamicidade ao curso pri-
vilegiando nas aulas presenciais a discussão teórica e a orientação das ati-
vidades práticas e dos estágios, e o AVA acessibiliza os demais materiais, 
com recursos de interação e comunicação entre os participantes.
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Outro ponto a ser destacado para pensar sobre a aprendizagem 
remete as atividades em sala de aula e práticas, pois essas permitem 
o estudo individualizado, mas também em grupo cooperativo. Para 
Araújo Jr. e Marquesi (2009, p. 363), o grupo cooperativo consiste em 
“um método didático que possibilita maior interação entre os partici-
pantes e promove uma ação educativa compartilhada. Nele, o estudar 
e o aprender são processos construídos coletivamente e centrados na 
cooperação”.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta produção científica permitiu fazer algumas considerações 
sobre um determinado contexto de EaD, das mudanças nas tecnolo-
gias da informação e comunicação e como estas tem servido como me-
todologia que promove a aprendizagem. A contribuição do artigo está

em pensar sobre a inserção das Tics na modalidade EaD, pois 
serve como uma estratégia de interação que media a aprendizagem, 
quando utilizada no intuito de promover a cooperação e a participação 
ativa dos alunos. 

A inserção das tecnologias da informação e da comunicação na 
EaD conduz essa modalidade de ensino para que constantemente pos-
sa aperfeiçoar e melhorar as condições de mediação da aprendizagem. 
Além disso, as TIC´s facilitam a interação entre o acadêmico/moni-
tor/tutor/professor, tornando a aprendizagem colaborativa.

Pode-se comprovar, a partir da análise feita, que o curso a dis-
tância que tem o apoio do AVA e que, o professor/tutor instiga a troca 
do fluxo de informações com as ferramentas utilizadas no ambiente, 
pode promover a aprendizagem. Pelas características do objeto de  
estudo, verifica-se que os suportes tecnológicos são de qualidade e 
mediam a aprendizagem, uma vez que todos acessam frequentemente 
ao AVA, possuindo um domínio tecnológico. O apoio do AVA facili-
ta a interação do acadêmico com o professor, a partir de chats, fóruns 
e e-mails, para esclarecer sobre as referências que norteiam o estudo 
e as atividades práticas. O Ambiente Virtual de Aprendizagem é um 
recurso que promove, aperfeiçoa a qualidade do curso e otimiza quan-
titativamente a comunicação entre os alunos – monitor – professor, 
contribuindo diretamente para a construção do conhecimento.
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Verificou-se ainda, que a permanência e a orientação do monitor 
nas aulas presenciais são pertinentes e esclarecedoras, se constituindo 
como um contato físico direto com a instituição e contribui para a 
aprendizagem colaborativa. A comprovação empírica destacou que as 
interações entre aluno/monitor/tutor/professor ocorrem, que há um 
domínio tecnológico entre os participantes e que, a significância dessas 
relações promove a aprendizagem colaborativa na modalidade EaD.

Para finalizar, destaca-se que a construção da aprendizagem so-
mente se constituirá se os aspectos interação, domínio das tecnologias 
e outros requisitos tecnológicos que não foram abordados nesse artigo, 
bem como às regulamentações vigentes forem utilizadas adequada-
mente. O estudo procurou demonstrar que a relação ensino-aprendi-
zagem em EaD está fortemente influenciada pelos recursos tecnológi-
cos. Sugere-se para complementação dessa pesquisa, trabalhos futuros 
sobre a prática docente no EaD, para compreender sobre a interação 
nessa modalidade de ensino, a partir do viés do professor.
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1 INTRODUÇÃO

Os dados atuais acerca da formação de professores de arte dão 
conta de que, a cada dia mais, é necessário o estreitamento das rela-
ções entre esses professores e o uso pleno das tecnologias digitais de 
informação e comunicação, seja para a formação inicial ou continuada, 
por meio da tecnologia, como a EaD; seja para a atualização da prática 
profissional dos professores em exercício. Convém destacar que [...] 
“faz-se necessária a formação de professores de Arte em uso educacio-
nal de equipamentos culturais e tecnologias como forma de dotar esse 
professor de conhecimentos de arte e cultura para melhor exercer seu 
papel social de formador” (SAMPAIO, 2014, p. 6).

 Tendo como referência os dados oficiais de que há apenas 
4,6% de professores formados em Arte no país, e carência de bons ma-
teriais nessa área de conhecimento (FVW, 2014), no ano de 2014 a 
Fundação Volkswagen lançou chamamento público, por meio de edital 
disponível em seu site, para seleção de propostas de desenvolvimento 
de projeto de formação continuada de professores de Artes Visuais, 
com a ideia da realização de

[...] um programa de formação continuada de professores de Arte de redes 
públicas municipais, para desenvolver a capacidade criadora, a imaginação, 
a percepção, a capacidade crítica e o sentido de pertencimento à sociedade 
por meio de vivências e fazeres artísticos; interpretação e compreensão da 
obra ou do campo de sentido da Arte e da Imagem” com “contextualização 
baseada em experiências pessoais dos educadores, do meio ambiente social e 
construído e das diferentes culturas com as quais intercambiam estes profes-
sores e seus alunos (FVW-1, 2014, p. 1).

Interessado em colaborar com a proposta, que se ajusta aos pro-
pósitos dos mais de 25 anos de trabalhos pelo ensino de arte, o Insti-
tuto Arte na Escola1 me convidou para, com base em experiências e 
pressupostos teóricos definidos por mim, em minha tese de doutorado, 

1 “O Instituto Arte na Escola é uma associação civil sem fins lucrativos que, desde 1989, 
qualifica, incentiva e reconhece o ensino da arte, por meio da formação continuada de 
professores da Educação Básica. Tem como premissa que a Arte, enquanto objeto do 
saber, desenvolve nos alunos habilidades perceptivas, capacidade reflexiva e incentiva a 
formação de uma consciência crítica, não se limitando a auto expressão e à criatividade” 
(ARTE NA ESCOLA, 2015).
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conceber e redigir uma proposta de projeto que atendesse aos requi-
sitos do edital, e que eu mesma viria a coordenar a implementação e 
oferta, caso a fosse aprovada. O edital pedia que o projeto fosse de-
senvolvido com a ideia de proporcionar a oferta de oportunidade de 
formação continuada em artes visuais, por meio de duas modalidades 
distintas: semipresencial (120 vagas) e EaD (200 vagas).

 Para o desenvolvimento foram usados, como suportes teóricos: 
abordagem Triangular, de Ana Mae Barbosa; o conceito de cultura, de 
Alfredo Bosi; a Abordagem Metodológica TPACK - Artes Visuais, de 
minha autoria (detalhada posteriormente, neste trabalho); os Parâme-
tros Curriculares Nacionais em Arte – PCN / MEC e o Guia de Tecno-
logias Educacionais / MEC. Os dois últimos, por exigência do referido 
edital2. Dessa forma, a Abordagem Metodológica TPACK Artes Visuais 
foi escolhida por se relacionar com as demais referências teóricas, em 
especial com a Abordagem Triangular, se constituindo como orien-
tação de práticas de formação de professores de Artes Visuais, para e 
por meio do uso de tecnologias digitais de informação e comunicação, 
buscando proporcionar um percurso de aprendizagem composto de 
práticas significativas na busca do atendimento dos objetivos do edital 
(FVW, 2014, p.02). Nessa relação temos o estreito diálogo entre a visão 
da Abordagem Triangular com as necessidades contemporâneas de uso 
consciente e positivo das tecnologias na prática pedagógica dos profes-
sores de arte (SAMPAIO, 2014), de modo a possibilitar o desenvolvi-
mento de redes de conhecimento (CUNHA, BRAZ, DUTRA; CHA-
MON, 2012), promovendo o empoderamento dessas tecnologias pelos 
professores de arte. Sampaio (2014, p. 97) esclarece que “a Abordagem 
Triangular3, de Ana Mae Barbosa (1996) [...] é reafirmada como uma 
visão (com seus três fundamentos: Fazer, ler e contextualizar a arte), 
e não uma metodologia” (SAMPAIO, 2014, p. 97).

  Em relação ás tecnologias digitais “o paradigma da represen-
tação, a ideia do belo, a contemplação da imagem ou de um objeto é 

2  Item 8.1 do referido edital: “Para a elaboração do projeto é recomendável a leitura de 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, espe-
cialmente do Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano que corresponde diretamente ao in-
teresse dos professores que farão os cursos, os PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais 
de 5ª a 8ª series de Arte e todas as seções que compõem este Edital” (FVW, 2014, p.08).
3  Ana Mae Barbosa é a autora da proposição denominada Abordagem Triangular, desen-
volvida no livro A imagem no ensino da arte. São Paulo: Perspectiva, 1996. Série Estudos, 2.
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trocada pela ideia de um processo a ser vivido” (DOMINGUES, 2002, 
p. 63). Assim, o projeto, que teve parte de sua proposta apoiada na 
modalidade de formação por EaD, foi desenvolvido tendo essa visão 
como suporte para a proposição dos percursos a serem vivenciados pe-
los professores nessa formação.

2 REVISÃO DE LITERATURA

O edital da Fundação Volkswagen, de maio de 2014, com perío-
do de inscrições até 27 de junho do mesmo ano, pedia, claramente, que 
os projetos a serem apresentados para a seleção tivessem como “foco” 
as Artes Visuais, abordando as outras linguagens interdisciplinarmen-
te, porém, no item 1.3, pode-se encontrar a recomendação que

[...] não se trata de formação de professores polivalentes. As Artes Visuais 
podem incluir artes plásticas, cinema, design, vídeo, fotografia, publicidade, 
história em quadrinhos, e-arte/educação, fanzine, mídia digital no que respei-
ta aos fazeres, acrescentando-se a cidade, a rua, os museus, a arquitetura e o 
meio ambiente do ponto de vista da leitura, análise e contexto das visualida-
des (FVW-1, 2014, p.2).

Dessa forma, a proposta concebida e redigida por mim, e apre-
sentada para concorrer à seleção, previa a integração das linguagens 
artísticas sob regência das artes visuais, distribuídas em atividades de 
formação que contemplassem o percurso previsto no edital, tendo 
como suporte de trabalho a Abordagem Metodológica TPACK Artes 
Visuais, e apoiada na ideia de que

[...] os resultados apresentados nas pesquisas [...] indicaram, de modo geral, que os 
profissionais entrevistados [professores], em especial os da área artística, apresen-
tam níveis de “tecnofobia” não superiores aos dos públicos não acadêmicos, porém, 
suas atitudes mostram-se conservadoras em relação às tecnologias digitais, levan-
do-os a manterem certo grau de afastamento (SAMPAIO-RALHA, 2008, p. 14).

O projeto apresentado foi estruturado contendo conteúdos e 
temáticas em artes visuais distribuídas em módulos e, relacionando 
os módulos interdisciplinarmente com as demais áreas artísticas pelo 
incentivo do uso de tecnologias digitais para integração, colaboração, 
troca e trabalho coletivo. A alternância entre encontros presenciais 



Jurema Luzia de Freitas Sampaio

198  |

mensais e módulos cursados a distância foi proposta de modo a mini-
mizar as possibilidades de evasão.

Os conteúdos propostos para serem trabalhados nos módulos 
foram selecionados em consonância com a visão arte proposta pelos 
Parâmetros Curriculares Nacionais – Arte, em que vemos um posicio-
namento quanto à relevância e pertinência da arte na educação, e tendo 
como ‘pano de fundo’ o conceito de cultura de Alfredo Bosi, em Dialé-
tica da Colonização (1987, p. 53), que nos lembra que cultura vem de 
‘colo’ (verbo latino), e que ‘colo’, para os antigos romanos, significava 
‘eu cultivo’ em particular, o solo; compreendendo o sentido básico de 
‘colo’ como ‘tomar conta de’, ‘cuidar’. 

Esse ‘cuidado’, ou seja, a cultura, em suas variadas formas de ex-
pressão, permeou toda a proposta de seleção dos conteúdos a serem 
trabalhados durante a aplicação do projeto, buscando proporcionar 
oportunidades de vivências em diversas práticas artísticas e culturais, 
muitas vezes vividas de forma desconectada dessa percepção, e regis-
trando os processos, de modo a promover a reflexão e compartilhar sa-
beres “promovendo a valorização da cultura democrática” (FVW, 2014).  

O fator tempo foi trabalhado de modo que a duração dos mó-
dulos virtuais ocupasse a totalidade do tempo transcorrido entre os 
encontros presenciais e pudesse ser compreendida como ampliação 
do tempo para a realização das tarefas propostas, visando criar ‘espaço’ 
para que as vivências fossem realmente significativas, e não somente 
encaradas como meras formalidades a serem cumpridas. Foi incluído 
também, como atividade única a ser feita individualmente, e visando 
incentivar a formação em pesquisa acadêmica, o fichamento acadêmi-
co das leituras propostas, sob a metodologia de trabalho de autoria da 
Profa. Dra. Stela Piconêz, da FE USP. A metodologia da professora é 
efetivamente uma proposta de sucesso na construção de perfis de pes-
quisa entre seus usuários. 

Os temas que guiaram a seleção de conteúdos e atividades para 
os encontros, foram (para os encontros presenciais): Apresentação 
dialogada da proposta, do curso, das estratégias e dinâmicas de so-
cialização; Relicários e o conceito de Patrimônio Cultural (material e 
imaterial); Visitas técnicas pelos espaços das cidades com o acompa-
nhamento de historiador ou conhecedor da história local para exercitar 
a leitura estética do meio ambiente natural e construído; Técnicas de 
Leituras de Imagens; Visitas técnicas à instituição artística ou cultural 
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que pudessem vir ser parceiras dos professores, como museus de arte 
dos municípios, ou em cidades próximas, acompanhados de mediado-
res culturais; Arte e mídia: Cinema, Vídeo, Rádio e TV e relações com 
as Artes Visuais; As relações entre Artes Visuais e a contemporaneida-
de: diálogos entre a Tecnologia, Teatro e Dança e, por fim, a constru-
ção coletiva de Seminários, no encerramento. 

Para os módulos EaD os temas foram: Formação de Professores 
de Arte e as Tecnologias Digitais: ABC Digital; Patrimônio cultural e 
mídia digital: comunicação, virtualização e sistemas; Mapas Mentais 
e Mapas Conceituais como estratégia de trabalho educacional em 
arte: mapeando a Abordagem Triangular; A intencionalidade artística 
na composição e/ou edição de narrativas visuais: criação e edição de 
imagens com uso do Gimp e Inkscape; Jogos, games e brincadeiras: o 
lúdico, as narrativas da fantasia no ensino de artes visuais e os games na 
educação; Diálogos entre Artes e Comunicação: podcasts e videocasts; 
Cinema, Rádio e TV - Estratégias de Educomunicação e Avaliação.

Também foi proposto no projeto o desenvolvimento de um apli-
cativo para tecnologia mobile, de criação de um guia de Arte e Cultu-
ra das localidades em que o projeto seria aplicado. O aplicativo seria 
‘abastecido’ com os conteúdos produzidos pelos participantes, durante 
a aplicação do projeto e, posteriormente, seria aberto a interações entre 
qualquer interessado que viesse a fazer uso. A ideia central do aplicati-
vo era, também, aproximar os professores de arte das práticas de regis-
tro, e uso de tecnologia como apoio pedagógico.

2.1  A Aprovação e os ajustes

O projeto que foi inscrito no edital foi concebido e desenvolvido 
sem levar em conta os valores financeiros disponíveis pela Fundação 
Volkswagen para a sua implementação, pois essa informação não estava 
disponível no edital. Assim, a proposta apresentada, após a aprovação, 
em que foi classificada em primeiro lugar na seleção, sofreu uma neces-
sária readequação às expectativas de recursos disponíveis. 

Num primeiro momento, a readequação se deu pela reorganiza-
ção de conteúdos, mantendo a ideia original de oito módulos, inicia-
dos por oito encontros presenciais (nas turmas semipresenciais) em 
que as presenças de palestrantes fossem otimizadas (algumas foram 
cortadas), reduzindo custos de logística de transporte e hospedagem, 
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sem prejuízo dos conteúdos. O aplicativo mobile foi retirado do proje-
to, pois, para seu desenvolvimento seriam necessários recursos finan-
ceiros específicos e a coordenação da FVW acreditou que seria mais 
adequado destinar esses recursos a outros usos. Ainda assim, o custo 
total do projeto excedia à expectativa da FVW. Foi necessária, então, 
a transformação de um dos oitos módulos em ação somente por via 
tecnológica, por EaD, para reduzir os gastos com a logística de viagens 
e hospedagens, porém, evitando comprometer a programação de con-
teúdos, ou carga horária pretendida. Dessa forma, um dos módulos foi 
transposto integralmente para o suporte digital, dentro da Plataforma 
do Letramento4, ambiente de ações de formação da FVW, coordenado 
pelo CENPEC.

Figura 1 - Página Inicial do Projeto Aprendendo com Arte 
                    na Plataforma  do Letramento, da Fundação Volkswagen 

Fonte: Plataforma do Letramento (2015)

2.2 A aplicação 

A execução do projeto teve início em agosto de 2015 com a vi-
sita da equipe às cidades de Cariacica-ES e Aracaju SE, que foram as 
cidades escolhidas pela FVW para aplicação desse ‘piloto’. Nessa visita 
técnica, a coordenadora de projetos do Instituto Arte na Escola e eu es-
tivemos em escolas e espaços de arte e cultura, com a incumbência de 
mapear os recursos do município para aplicação do projeto. As visitas 
foram acompanhadas por representantes das secretarias de Educação, 

4  A Plataforma do Letramento pode ser conhecida no URL: <http://www.plataforma-
doletramento.org.br/>.
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Cultura e Turismo dos municípios, que nos apresentaram os disposi-
tivos, recursos e aspectos de destaque das suas cidades, em especial os 
relacionados aos equipamentos educacionais, culturais e artísticos. 

Em Cariacica/ES foram visitadas duas escolas, o Centro Históri-
co, o Banco Popular (instituição financeira social de iniciativa popular) 
e o Terreiro de Congo da Cia. Cumby, patrimônio cultural do municí-
pio. E, em Aracaju/SE, além de escolas, visitamos o Museu da Gente 
Sergipana, o Centro Cultural de Aracaju e o Mercado Municipal. 

Esses dispositivos culturais foram mapeados e incluídos na pro-
gramação de ações do projeto como ferramentas de trabalho, conside-
rando suas regionalidades culturais. Uma das ideias que orientaram a 
concepção e desenvolvimento das ações do projeto Aprendendo com 
Arte foi a valorização da cultura regional e, dessa forma, o mapeamento 
registrou, em fotos e entrevistas, a importância, para a população local, 
de cada um desses espaços culturais. 

Entre agosto e setembro de 2014, foi dado início ao desenvolvi-
mento dos recursos pedagógico, com materiais criados e desenvolvi-
dos especialmente para o projeto. Foram convidados e contratados os 
professores autores e a eles foram encomendados os textos temáticos. 
Foi contratado também um designer gráfico para desenvolvimento da 
identidade visual dos materiais e do Moodle, e foram fechados os con-
tratos com os palestrantes presenciais e por HangOuts. 

 O Design Instrucional (DI) dos cursos, tanto de formação de 
tutores, quanto dos módulos EaD das turmas de professores, ficou sob 
minha responsabilidade, como autora e coordenadora do projeto. Para 
os módulos a distância propus uma estrutura bem objetiva como De-
sign Instrucional (DI). Os módulos sendo “abertos” aos participantes 
uma semana antes da sessão HangOut que contemplava temática a ser 
trabalhada, contendo a leitura recomendada para preparação prévia 
para participação no HangOut, que eram os textos autorais dos pales-
trantes, feitos especialmente para o projeto, do qual os participantes 
deveriam fazer um fichamento acadêmico de leitura. 

Nas segundas semanas dos módulos aconteceram as sessões 
HangOut, que foram compostas por uma fala de 30 minutos do convi-
dado, seguida de oficina prática (2h) interativa com o mesmo professor 
palestrante. 

As semanas seguintes foram dedicadas aos debates, via fórum te-
mático, e realização de atividades de práticas e vivências, individuais e 



Jurema Luzia de Freitas Sampaio

202  |

em grupos, relacionadas ao uso de softwares, pesquisas e recursos abor-
dados pelos palestrantes. 

Os HangOuts foram pensados, nessa proposta, como sessões in-
terativas de formação, via web, que aconteceriam nos intervalos entre 
os encontros presenciais (para as turmas semipresenciais) e disparado-
res de ações e reflexões, para as turmas totalmente EaD, a serem desdo-
bradas no ambiente virtual.

Para apoio aos trabalhos no ambiente virtual Moodle foram con-
tratados professores, com titulação mínima de mestrado em arte, que, no 
projeto original, teriam a função de “animadores” (SAMPAIO-RALHA, 
2007)5, e, dessa forma, atuariam como mediadores do desenvolvimen-
to das experiências significativas entre os professores participantes. 
Em paralelo ao desenvolvimento dos conteúdos para o projeto, hou-
ve a preparação dos animadores, além da contratação e encomenda de 
material (textos e imagens) aos autores, a compra de livros, elaboração 
dos kits dos professores, pedidos no edital. 

 Também foi proposta e desenvolvida uma rede de recursos di-
gitais de comunicação de apoio, com uso das redes sociais abertas e 
organizados os conteúdos do portal do Instituto Arte na Escola6, para 
ampliação de possibilidades de interação e troca, visando incrementar 
e otimizar a experiência no trânsito pelas tecnologias digitais de infor-
mação e comunicação. Dessa forma, foram criados perfis com a iden-
tidade do projeto nas redes sociais Google+, Facebook, Twitter, Pinterest 
e Youtube, essa última, como suporte de armazenamento das sessões 
HangOut ocorridas durante o desenvolvimento e aplicação do projeto. 
Esses perfis seriam administrados diretamente pelo estagiário especial-
mente contratado para o projeto.

5  [...] Alguns autores também se referem à figura como “moderadores de comunidades 
de prática”. [...] Ou seja, não é uma metodologia, mas uma capacidade, que pode ser 
desenvolvida em muitos casos, mas inata em alguns. Um perfil, um modo de agir, enfim. 
[...] Nesse novo paradigma rompe-se com a ideia de “transmissão à distância”, ou seja, a 
transferência de cursos clássicos (o que se faz num meio analógico para um digital), em 
formatos hipermídia interativos. Para que isso ocorra é necessária a vida “social” de uma 
comunidade. Essa vida social é o que proporciona o envolvimento, necessário à ação. A 
sensação de “pertencimento” ao grupo, ou comunidade, é que move o indivíduo à ação 
colaborativa. O desenvolvimento de comunidades virtuais se apoia nessa interrelação 
(SAMPAIO-RALHA, 2007).
6 O Portal do Instituto Arte na Escola conta com um repositório de conteúdo de uso 
livre e aberto, que pode ser consultado gratuitamente em <http://artenaescola.org.br>.
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2.3 A Seleção de tutores 

A concepção de tutoria nesse projeto, foi embasada na concepção 
de Comunidades Virtuais com que trabalho desde 1999 (SAMPAIO-
-RALHA, 2007) e que é apoiada nas ideias de Michael Moore (1972), 
Rheingold (1998) e Holmberg (apud GARCÍA ARETIO, 1994). Essa 
concepção fundamenta-se no entendimento de que

[...] a grande maioria dos estudantes que frequentam cursos na modalidade 
a distância são adultos e trabalhadores. Parte-se do pressuposto que são in-
dependentes, auto responsáveis e, portanto, preparados para lidar com essa 
nova situação de estudo sem a presença do professor. Se são capazes de deci-
dir se querem ou não estudar, também são capazes de decidir “como estudar 
(MOORE, 1972).

Dessa forma, mais que ‘tutorar’ o cumprimento de tarefas, os 
‘animadores’ se tornariam agentes de acompanhamento dos processos 
individuais de cada participante, e coletivo, do grupo como um todo, 
numa busca pela formação de laços de identidade que reforçassem a 
colaboratividade, buscando a configuração de comunidades virtuais 
(RHEINGOLD, 1998), incentivando a socialidade entre os partici-
pantes. Para isso, buscou-se referências em Holmberg (apud GARCÍA 
ARETIO, 1994, p.72-3, adaptado), acreditando que

[...] o sentimento de que existe uma relação pessoal entre estudantes e pro-
fessores promove o prazer pelo estudo e a motivação no estudante; Esse 
sentimento pode ser fomentado por meio do material auto instrucional bem 
elaborado e uma adequada comunicação a distância com feedback; O prazer 
intelectual e a motivação pelo estudo são favoráveis à consecução de metas 
de aprendizagem e no uso de processos e meios adequados a estes fins; A 
atmosfera, a linguagem e as convenções de conversação amistosa favorecem 
o sentimento de que existe uma relação pessoal de acordo com o primeiro 
postulado; As mensagens enviadas e recebidas em forma de diálogo são com-
preendidas e retidas com maior facilidade; O conceito de conversação pode 
identificar-se com bons resultados por meio dos meios de que a educação 
a distância dispõe; A planificação e o guia de trabalho, realizados pela ins-
tituição que ensina ou pelo estudante, são necessários para o estudo orga-
nizado que se caracteriza por uma concepção finalista explícita ou implícita 
(HOLMBERG apud GARCÍA ARETIO, 1994, p. 72-3).

As animadoras/mediadoras, oito no total, foram selecionadas 
num processo desenvolvido em duas etapas. A primeira foi composta 
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da análise curricular de todos os candidatos inscritos (mais de 400), com 
apresentação de documentos de comprovação de formação em arte, 
com nível mínimo de mestrado, alguma experiência em EaD e trânsito 
pelas ferramentas digitais da Web. Foram selecionados 40 inscritos, por 
pontuação atribuída ao atendimento das condições pedidas. A segunda 
etapa foi composta por um curso de preparação de tutores, oferecido aos 
40 selecionados, certificado pelo Instituto Arte na Escola.  

 No edital de seleção foi pedido que

[...] mais do que domínio de conteúdos, precisamos que os tutores dessa 
proposta tenham trânsito tecnológico, ou seja, saibam utilizar tecnologias de 
comunicação digital com desenvoltura, para auxiliar os alunos, incentivando 
a sua autonomia e aprendizagem, buscando despertar e construir, também, 
um perfil de professor pesquisador. É preciso, por isso, que o tutor seja um 
agente de mediação tecnológica e pedagógica que oriente o processo, guian-
do os alunos, mas que dê espaço para que este aluno se desenvolva de forma 
autônoma ( Jurema Sampaio, em FVW, 2014, p. 2).

O curso foi criado, coordenado e implementado por mim, e nele 
a Abordagem Metodológica TPACK Artes Visuais foi exposta, traba-
lhada e explorada, bem como foram feitas as experimentações de fer-
ramentas digitais, fóruns, habilidades de gerenciamento de tempo dos 
candidatos etc. 

Foram contratadas as primeiras oito colocadas, por pontuação 
obtida nas avaliações de atividades desenvolvidas durante o curso de 
formação, que aconteceu na Plataforma do Letramento, em janeiro de 
2015. 

Em fevereiro de 2015 foram abertas as inscrições para os parti-
cipantes, do Brasil todo, que desejassem cursar a proposta via EaD. O 
número de interessados superou, em muito, as expectativas da Funda-
ção Volkswagen para a formação nessa edição piloto do curso, demons-
trando claramente uma demanda inequívoca por cursos de formação 
continuada na área de arte por EaD.

 Das inscrições, a maioria absoluta veio do estado de SP, com 
1253 inscrições. E o menor número de inscrições veio do estado de 
Roraima, com 6 inscritos, seguido do Acre, com 9 inscritos.
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Figura 2: Inscrições no Projeto Aprendendo com Arte, por estados

Fonte:  FVW-3, 2015

A formação básica da maioria dos inscritos é em Artes Visuais, 
com 2099 inscritos (50% do total). 

Com relação à pós-graduação, a maioria (47%) relatou pós-gra-
duação lato sensu, especialização, mas um número significativo de inscri-
tos (13505, 31,1%) declarou não ter cursado nenhuma pós-graduação.

O Projeto Aprendendo com Arte iniciou suas atividades de for-
mação em 05 de março de 2015, com o evento presencial em Aracaju 
SE, que marcou a assinatura da parceria entre a Fundação Volkswagen 
o Instituto Arte na Escola, como parceiro técnico desse projeto piloto.

3 ABORDAGEM METODOLÓGICA TPACK ARTES VISUAIS

A Abordagem Metodológica TPACK Artes Visuais é uma propos-
ta de leitura da Metodologia TPACK, feita por mim, durante a pesquisa 
de doutoramento na ECA USP, para aplicação desta na área de Forma-
ção de Professores de Artes Visuais e visa uma apropriação da TPACK 
para a área buscando verificar as necessidades a serem contempladas na 
formação de professores de arte por EaD por meio dessa visão. 

Chamada de TPACK (de, em Inglês, Pedagogical Content Know-
ledge) (SHULMAN, 1986), a metodologia é uma proposta de trabalho 
com tecnologia e educação que tenta capturar algumas das qualida-
des essenciais de conhecimento, exigidas do professor para integrar a 
tecnologia no seu ensino. Busca “integrar os conhecimentos que são 
necessários para um professor para usar a tecnologia inserida em um 
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planejamento didático adequado podendo aplicá-lo em seu plano de 
ensino”7 (KOEHLER, 2012). No centro da proposta se localiza a com-
plexa relação de três formas principais de conhecimento: Conteúdo 
(CC), Pedagogia (CP) e Tecnologia (CT). O quadro TPACK é cons-
truído sobre a ideia de Pedagogical Content Knowledge. Na leitura que 
fiz da Metodologia TPACK busquei diagnosticar esses conhecimentos 
na área de artes visuais. Dessa forma surgiu a ‘Abordagem Metodoló-
gica TPACK Artes Visuais’, sintetizada da tabela abaixo (SAMPAIO, 
2014, p.93) e que pode ser conhecida na tese disponível na biblioteca 
de teses da ECA USP8. Essa proposta guiou a seleção de conteúdos e 
materiais para aplicação no projeto.

Tabela 1 - Desmembramento do gráfico TPACK em Artes Visuais 

TPACK
Technological 

Pedagogical 
Knowledge (TPK)

Pedagogical  
Content Knowledge 

(PCK)

Technological 
Content Knowledge 

(TCK)

Content 
Knowledge 

(CK)

Technology 
Knowledge (TK)

Pedagogical Knowl-
edge (PK)

Fluência em 
recursos e 
atividades 
educacionais 
em geral. 

Conhecer 
teorias de 
aprendizagem1 
e estratégias de 
ensino em geral, 
e específicas de 
arte.

Estar atualizado 
em relação 
aos softwares, 
app, objetos de 
aprendizagem e 
demais recursos 
tecnológicos 
desenvolvidos 
para a área de 
conhecimento.

Conhecer 
a fundo os 
conteúdos 
de sua área 
de conheci-
mento, no 
caso, artes.

Saber operar 
tecnologias 
padrão, em 
educação, 
como quadro, 
giz etc., e 
também as 
mais recentes2, 
bem como 
conhecer o 
vocabulário 
tecnológico 
como “wilfer”3.

Ter conheci-
mento pedagógi-
co em relação às 
teorias de desen-
volvimento de 
aprendizagem, 
nos diversos 
modelos, bem 
como conheci-
mentos de sua 
aplicabilidade 
em aula.

Fonte: Dados primários da pesquisa(2016)

4  RESULTADOS

Ao fim da edição piloto do Projeto Aprendendo com Arte, em 
novembro de 2015, a meta de atender 120 professores no semipresen-
cial e 200 na modalidade EaD ultrapassou às expectativas. 

7  Tradução nossa do original “trata de integrar los conocimientos que son requeridos 
por un docente, para poder utilizar la tecnología inserta en una planificación didáctica 
adecuada pudiendo aplicarla en su esquema de enseñanza” (KOEHLER, 2012).
8  A tese “O que se ensina e o que se aprende nas licenciaturas em artes visuais a distância?” 
pode ser encontrada na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP. Disponível em:  
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27160/tde-03062014-151612/pt-br.php>
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Já na inscrição para a seleção de participantes por EaD houve 
uma superação absoluta das metas. Como já dito, foram 4197 inscri-
ções (quatro mil, cento e noventa e sete) inscritos para as 200 vagas 
disponíveis, um número quase 2100% acima do estimado.

Figura 3: Inscrições para Modalidade EaD

Fonte: FVW-3, 2015

Com relação ao Plano Nacional de Educação – PNE, o projeto 
teve impacto positivo nas metas 2, 15, 16 e 17, que são, respectivamente: 
Ensino Fundamental; Formação de Professores, Formação Continuada 
e pós-graduação de Professores e Valorização de Professores (FVW-3, 
2015).  Quanto ao impacto geográfico, o Projeto Aprendendo com Arte 
atingiu diretamente, professores de 23 estados brasileiros.

Figura 4 - Estados brasileiros impactados pelo Projeto Aprendendo com Arte

Fonte: FVW-3 (2015)
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Os números do Censo 2014 da Associação Brasileira de Edu-
cação a Distância, ABED “a evasão constitui um grande obstáculo para 
o desenvolvimento das ações EaD” (ABED, 2014, p. 90) mostram que, 
nos cursos livres não corporativos os índices de evasão chegam a 50% 
(SAMPAIO, 2014, p.13; FVW-3, 2015). A menor taxa de evasão é per-
cebida nos cursos corporativos devido, acredita-se, a um maior com-
prometimento, visto que a maioria é financiada pelos empregadores e 
o cumprimento das atividades tem reflexo direto na empregabilidade 
do funcionário. A “falta de tempo para estudar e participar do curso”, que 
é o motivo citado por 60% dos entrevistados no censo (ABED, 2014) 
é diminuída com a colaboração dos empregadores na liberação do tem-
po de estudo (FVW-3, 2015). No caso das turmas semipresenciais do 
Projeto Aprendendo com Arte, a parceria entre a Fundação Volkswa-
gen e as Secretarias de Educação dos municípios previa a liberação dos 
professores para a participação no projeto, assim como agrega ao pla-
no de carreira do professor participante pontuação de carga horária de 
treinamento em serviço. 

No Projeto Aprendendo com Arte, considerou-se como evasão 
os alunos que formalizaram sua desistência do curso. Assim, a taxa de 
evasão formal ficou em torno de 3%: foram solicitadas formalmente 9 
desistências dentre os 320 matriculados. Porém, dos restantes 311 par-
ticipantes, 134 (43%) tiveram participação ativa e 177 (57%) pouca ou 
nenhuma participação (considerando os que nunca acessaram e os que 
ficaram por mais de 60 dias sem acesso ao ambiente). Dessa forma, a 
evasão não formal pôde ser considerada como dentro dos percentuais 
verificados em outros cursos EaD (FVW-3, 2015).

Figura 5:  Dados referentes à participação nas atividades.

Fonte: FVW-3 (2015) 
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4.1 Os resultados a cada módulo

No primeiro módulo, nas turmas EaD, foram desenvolvidos 29 
blogs, entre individuais e coletivos. A “atividade foi nova para a maio-
ria dos participantes” (FVW-3, 2015), mas a qualidade alcançada foi 
de ótimo nível. Apesar de inicialmente apresentarem pouca intimidade 
com as ferramentas tecnológicas, os professores participantes demons-
traram interesse em aprender e incorporá-las à sua prática diária. Essa 
percepção se deu especialmente na construção de blogs.

Nas turmas semipresenciais o tema do primeiro encontro foi 
‘Cadernos de Artistas como registro da prática’. Também nesse encon-
tro foi apresentada a proposta metodológica que embasa o projeto, e 
foi entregue o material teórico e o kit de recursos, composto de livros, 
vídeos, lâmina com fotografia e sequência pedagógica, e a pasta arqui-
vo em que os participantes podem guardar os textos de cada formação, 
tudo isso dentro de uma bolsa desenvolvida especialmente para o Pro-
jeto Aprendendo Com Arte, pela equipe de outro projeto da Fundação 
Volkswagen, o Costurando o Futuro9.

No segundo módulo, sobre Patrimônio e Memória, os parti-
cipantes fizeram um mosaico de tradições e patrimônios materiais e 
imateriais de suas regiões e se organizaram em uma Comunidade de 
Prática, com 84 participantes, que desenvolveu o tema com a criação 
de uma imagem coletiva, com a montagem das fotografias enviadas pe-
los participantes, sobre patrimônios culturais materiais e imateriais. A 
comunidade continuará ativa até o fim dos cursos (FVW-3, 2015). No 
encontro presencial, também buscando trabalhar Patrimônio e Memó-
ria, o tema foram os Relicários. Foi “uma atividade bastante rica, plena 
de significados, em que os professores puderam refazer seus percur-
sos individuais de memória, resgatando ideias e ideais de estudantes, 
quando em formação” (FVW-3, 2015). 

No terceiro módulo foram desenvolvidos 35 Mapas Conceituais 
sobre a Abordagem Triangular, conteúdo do módulo, de modo indivi-
dual e coletivos. Nos encontros presenciais o Prof. Cláudio Neimanas 
trabalhou com os professores algumas questões relacionadas à foto-
grafia e registros imagéticos e recursos da fotografia. Os professores de 

9  Mais informações sobre esse projeto podem ser consultadas em: <http://www.vwbr.
com.br/fundacaovw/novo/portugues/TextoProjetos.aspx?idProjeto=28>.. 
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Aracaju/SE visitaram o Centro Cultural de Aracaju, para uma sessão 
fotográfica, e os professores de Cariacica/ES, visitaram o Centro His-
tórico da cidade.

No quarto módulo foram realizadas atividades com o uso dos 
softwares Gimp e Inkscape. Foram produzidas 49 imagens, entre indi-
viduais e coletivas (mosaicos de imagens). Nos encontros presenciais 
houve oficinas de leitura de imagens, com Anamélia Bueno Buoro em 
que foram trabalhadas as habilidades de descrição, análise, estabele-
cimento de relações e interpretação de imagens. A produção artística 
baseada na leitura da obra “Navio de Imigrantes” destacou as muitas 
leituras pessoais e a necessidade de se propor esse tipo de atividade na 
escola (FVW-3, 2015).  

No módulo cinco o HangOut com a Profa. Dra. Paula Caroley, so-
bre games & jogos deflagrou a construção de 40 análises de games, entre 
individuais e coletivas, além de 26 imagens autorais, usando os games 
que foram testados, e que traziam a possibilidade de criações artístico-
-poéticas. Os encontros presenciais foram marcados por visita a insti-
tuições artísticas ou culturais: Museu da Gente Sergipana e Galeria de 
Arte Popular (Aracaju), Terreiro de Congo e Museu Vale (Cariacica), 
acompanhados de um mediador local e da Profa. Dra. Maria Christina 
Rizzi. Essa visita se configurou num estudo de procedimentos, atitudes e 
valores sob a ótica da teoria e da prática à luz da Abordagem Triangular 
(FVW-3, 2015).  

Para o sexto módulo foram realizadas propostas de trabalho 
com vídeo e cinema. O resultado foi a criação de curta metragens pe-
los professores, usando recursos como celulares e câmeras fotográficas 
simples. Foram apresentados 27 vídeos, entre produções individuais e 
coletivas. Os encontros presenciais realizaram atividades que visaram 
contribuir na estruturação dos projetos finais; compartilhar práticas 
em desenvolvimento a partir dos conteúdos trabalhados no curso; tra-
tar de conceitos da arte contemporânea e proposições da artista Lygia 
Clark que permeiam a concepção de artista/ professor/propositor.

No sétimo módulo todo o trabalho foi dedicado à construção 
dos projetos de sequências didáticas, trabalho final do curso, em que 
deveriam ser programadas atividades a serem aplicadas em sala de aula 
pelos professores, usando recursos aprendidos ao longo do curso. Entre 
trabalhos individuais e coletivos, tivemos a entrega de 27 projetos de 
sequências didáticas. O sétimo encontro presencial foi marcado pela 
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apresentação dos seminários finais, exposição de trabalhos e palestra 
com a Profa. Dra. Maria Helena Wagner Rossi sobre um panorama do 
ensino da arte na contemporaneidade. Em Aracaju foram apresentados 
07 projetos. Em Cariacica foram apresentados 05 na turma 1, da ma-
nhã; e 04 projetos, na turma 2, da tarde (FVW-3, 2015).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foram realizados sete módulos temáticos e quatro sessões vir-
tuais de formação e, na modalidade semipresencial houve ainda sete 
encontros presenciais, cada um com duração de oito horas. Foram en-
contros mensais, intercalados com os encontros de formação a distân-
cia (HangOuts). No entanto, os dias escolhidos pelas secretarias para 
as sessões acontecerem (sextas-feiras) não se mostrou adequado às 
disponibilidades da maioria dos professores participantes, esvaziando 
as sessões em tempo real. Embora as sessões tenham sido gravadas e 
tenham ficado com acesso disponível aos participantes, o formato in-
terativo foi perdido.

Foi considerado pela direção do Instituto Arte na Escola, já no 
primeiro semestre de trabalhos no projeto, que “os HangOuts não po-
deriam ter caráter acadêmico” (FVW-3, 2015, p.36). Assim, o formato 
foi modificado, da proposta original, previstos para serem encontros 
interativos, para deixá-los “mais leves e dinâmicos”, porém, a inclusão 
de roteiros pré-definidos obrigatórios, tornaram-se mais broadcasting, 
o que não considero interessante. A direção do Arte na Escola também 
afirmou acreditar “que seria interessante, também, que houvesse um 
editor de imagens, para que os vídeos fossem editados antes de serem 
disponibilizados no canal do projeto no YouTube” (FVW-3, 2015, 
p.36), o que, como autora da proposta, e coordenadora, discordo, pois 
descaracteriza a principal qualidade da ferramenta, de dialogicidade e 
interação, que se perde com a edição, tornando-os outro tipo de mate-
rial didático: as vídeoaulas. Na avaliação do Instituto, as sessões foram 
longas demais. Porém, com a quebra do formato inicialmente proposto 
(diálogo web mediado) para transformá-las em transmissão direta de 
uma conversa mediada entre a apresentadora e o convidado descarac-
terizou a ideia de uso da ferramenta.

O estagiário contratado para as redes sociais foi dispensado an-
tes do início da aplicação do projeto, por incompatibilidade no traba-
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lho com a equipe do Instituto Arte na Escola, e foi substituído por um 
funcionário do próprio instituto que, por não ter dedicação exclusiva 
ao projeto, terminou por não ‘dar conta’ de gerir e alimentar as redes 
adequadamente, gerando uma presença virtual significativa, como pla-
nejado. A gestão de presença nas redes Google+, Pinterest, Facebook e 
YouTube foi emergencialmente assumida por mim, por já exercer essas 
atividades juntos aos meus clientes particulares, porém sem gerar o im-
pacto desejado no projeto. As demais foram abandonadas.

 Os encontros presenciais acabaram por se configurarem como 
disparadores dos temas, mesmo dos grupos EaD (o que seria a fun-
ção dos HangOuts) para se ajustarem à agenda da Coordenação de 
Projetos do IAE, “e também foram trabalhados em ambiente virtual, 
apoiados em leituras e debates em fóruns temáticos, mediados por pro-
fessoras tutoras, acompanhados de diálogos virtuais com especialistas, 
de modo a contextualizar todo aprendizado desenvolvido” (FVW-3, 
2015, p. 13), este fato foi marcadamente reforçado pelas mudanças fei-
tas pela direção do IAE do formato dos HangOuts.

Com relação aos fichamentos como prática metodológica de 
pesquisa acadêmica, as dificuldades apresentadas pelos professores 
em realizar o fichamento, que deveria ser realizado sob a metodologia 
de trabalho de autoria da Profa. Dra. Stela Piconêz, levou a coordena-
ção de projetos do Instituto Arte na Escola a decidir, contra a minha 
vontade, por permitir, alternativamente, a realização de uma resenha 
crítica contextualizada com a prática profissional dos professores.  
Como não estava prevista a resenha, o modo de fazer dela não foi ex-
plicitado aos professores e essa decisão ficou pedagogicamente des-
contextualizada e, embora tenha minimizado a dificuldade com o 
procedimento metodológico proposto, restringiu o objetivo inicial de 
incentivar a pesquisa de formação acadêmica, visto que os professores, 
que já não têm o hábito de realizar fichamentos do que leem, quando 
leem, continuaram a não exercitar esse aspecto.

 A administração do Moodle ficou a cargo do CENPEC, outro 
parceiro da FVW, que foi incluído no trabalho com o projeto depois 
dele ser aprovado (a informação não constava no edital) e isso dificul-
tou um pouco o trabalho de ajustes. A integração do trabalho de duas 
equipes (CENPEC e Instituto Arte na Escola), mais as expectativas da 
Fundação Volkswagen, juntando dois projetos com metodologias dife-
rentes, sendo uma já consolidada, e aplicada em outras áreas de conhe-
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cimento (CENPEC), e a outra, experimental, inédita em aplicações 
abertas (embora a Abordagem Metodológica TPACK Artes Visuais 
tenha sido testada durante a pesquisa, com sucesso, isso se deu em am-
biente acadêmico, com público formado por alunos de pós-graduação 
da UDESC) e pensada primordialmente para as especificidades o ensi-
no de arte, foi uma jornada bastante pesada. 

O ambiente Moodle do CENPEC não estava configurado para 
adaptabilidade mobile, e a maioria absoluta dos acessos dos professo-
res se deu por smartphones pessoais e tablets, recebidos dos programas 
municipais de capacitação tecnológicas das duas cidades envolvidas. 
Fato que também não foi informado nas tratativas iniciais, e não houve 
tempo para realizar a adaptação emergencial. 

Além das questões tecnológicas, a proposta inicial de liberdade 
total de gerenciamento das salas pelas tutoras, base da Abordagem Me-
todológica TPACK Artes Visuais, foi bastante prejudicada pela interfe-
rência direta da diretoria da Fundação, que, sem apresentar razões peda-
gógicas, no meio do terceiro módulo, pediu a restrição das funções das 
mediadoras que, de animadoras da construção do conhecimento passa-
ram à “tutoras cobradoras de atividades” (declaração delas mesmas, em 
conversas de acompanhamento de coordenação de tutoria, todas regis-
tradas em ambiente virtual), o que empobreceu, e muito, a atuação das 
mesmas, numa tentativa de enquadrá-las ao “modelo de tutoria” de ou-
tros projetos mantidos pelo CENPEC, desconsiderando as especificida-
des do Ensino de Arte, da Abordagem Metodológica TPACK Artes Vi-
suais, que foram propostas e defendidas no projeto inicialmente aceito, 
na aprovação no edital. O modelo utilizado pelo CENPEC, no entanto, 
prevê a participação bimodal (presencial e virtual) ativa das formadoras, 
o que não aconteceu no Aprendendo com Arte pois, embora também 
estivesse previsto no projeto original, pela falta de participação virtual 
das formadoras presenciais. Por terem sido escolhidas por meio de crité-
rios que não consideraram as necessárias e imprescindíveis habilidades 
tecnológicas, trânsito digital fluente, familiaridade e adesão ao mundo 
virtual, e que foi fator negativamente marcante de sua atuação.

O critério de avaliação de participação dos professores conside-
rado pela FVW foi unicamente quantitativo. Foram eliminadas as pro-
postas, critérios e ações de avaliação qualitativa, originais do projeto. 
O resultado foi que, embora tenha havido um bom controle, faltou o 
aspecto qualitativo nas avaliações formais.  
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O Projeto Aprendendo com Arte, em sua versão piloto, con-
cebida e criada por mim, tinha um backbone específico: promover o 
empoderamento tecnológico aos professores de arte participantes pela 
experimentação de vivência ativa como agente do processo educativo 
formativo tecno mediado. Assim, mesmo com todos os cortes e ajustes 
que foram apontados como necessários pelas diversas instâncias ad-
ministrativas e, embora o projeto tenha sido parcialmente descaracte-
rizado pelas interferências aplicadas durante seu desenvolvimento, os 
resultados foram bastante animadores. 

Novas reformulações administrativas foram definidas para a apli-
cação do projeto em 2016. No entanto, essas decisões gerenciais en-
traram em conflito direto com os meus ideais pedagógicos de trabalho 
formação continuada de professores de arte por EaD. Além do encerra-
mento do meu contrato, também por esse motivo, retirei-me do projeto 
ao fim do piloto, porém, cabe destacar, mantenho viva a ideia original de 
que “[...] as dificuldades, a cada dia maiores, de disponibilidade de tem-
po e recursos para atualizações, somando-se ao universo de possibilida-
des oferecidas pelas tecnologias digitais, justificam que o conhecimento 
mínimo desse universo se faça absolutamente necessário” (SAMPAIO-
-RALHA, 2008, p.14) e iniciativas como esta devem ser incentivadas e 
consideradas como caminho possível e eficiente para a formação con-
tinuada de professores de arte. Nesse sentido, e mesmo que tenha sido 
somente pela comprovação inequívoca da demanda por esse tipo de 
formação, a experiência foi extremamente rica!

NOTAS

1 Denominam-se  teorias da aprendizagem, em  Psicologia  e em  Educação, aos di-
versos modelos que visam explicar o processo de  aprendizagem pelos indivíduos. 
Embora desde a  Grécia antiga  se hajam formulado diversas teorias sobre a apren-
dizagem, as de maior destaque na educação contemporânea são a de Jean Piaget e a 
de Lev Vygotsky.
2 Nessa perspectiva, compreender as potencialidades inerentes a cada tecnologia e 
suas contribuições ao processo de ensino e de aprendizagem poderá trazer avanços 
substanciais à mudança da escola, a qual se relaciona com um processo de conscien-
tização e de transformação que vai além do domínio de tecnologias e traz subjacente 
uma visão de mundo, de homem, de ciência e de educação (TORNAGHI; PRADO; 
ALMEIDA, 2005, p. 47).
3 É a pessoa perdida na Internet que fica navegando sem rumo e sem saber o que 
fazer (HERMANN, 2007, citando o artigo “A study of 2,400 people carried out by 
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YouGov found more than a quarter of internet users wilf - a rough acronym of What 
Was I Looking For? - for two days every month”, o que, numa tradução livre, seria algo 
como “um estudo com 2.400 pessoas mostra que mais de um quarto dos usuários da 
internet wilf (Que seria um acrônimo da expressão ‘What Was I Looking For’, ou ‘O 
que eu estou procurando?’).
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