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O que esses experimentos educacionais buscam, além dos 

saberes que porventura venham a ser aprendidos, é o 

desenvolvimento da capacidade de ver, de maravilhar diante do 

mundo, de fazer perguntas e de pensar sem medo de errar... 
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I 

 

RESUMO




Embora a educação se encontre assegurada pela Constituição Federal como “dever do Estado 

e direito de todos”, muito ainda precisa ser feito para sua plena efetividade. A pesquisa 

consiste em um estudo a cerca do conhecimento do direito fundamental à educação elencada 

na Constituição Federal de 1988, por meio da Educação à Distância (EaD). Trata-se de um 

estudo exploratório descritivo de abordagem quantitativa e qualitativa, utilizando como 

instrumentos para a investigação roteiro de entrevistas semiestruturado, realizado por meio de 

questionários on line. Essa investigação trouxe como resultados a percepção de que o uso da 

tecnologia nos sistemas educacionais proporciona, sem dúvida, um maior alcance de alunos, 

sobretudo os alunos que têm dificuldade de acesso aos sistemas tradicionais de ensino, 

funcionando assim como ferramenta de inclusão social e assegurando a fruição do direito à 

educação elencado na Constituição Federal. Espera-se, com este estudo, contribuir para 

melhoria das práticas pedagógicas para o ensino a distância, colaborar com o trabalho dos 

educadores, em suas diferentes regiões, repercutindo assim, na melhoria efetiva da educação 

prestada à população. 
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ABSTRACT  
 
 

Although the education is a guarantee by the Federal Constitution as a State’s duty and a rigth 

To everybody, to assure it’s full effectiveness there is a lot To be done. This research is a 

study about the knowledge about the fundamental right To the education as pointed in the 

Federal Constitution of 1988, with distance education.This is an exploratory descriptive study 

of a quantitative and qualitative approach, using semi-structured interviews as a tool for 

research, conducted through online questionnaires.This research has resulted in the perception 

that the use of technology in educational systems undoubtedly provides a greater reach of 

students, especially students who have difficulty accessing traditional teaching systems, thus 

functioning as a tool for social inclusion and ensuring the enjoyment of the right to education 

listed in the Federal Constitution. It is hoped that this study will contribute to the 

improvement of pedagogical practices for distance learning, to collaborate with the work of 

educators in their different regions, thus affecting the effective improvement of education 

provided to the population. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

A educação, nas ultimas décadas, vem passando por grandes transformações para ajustar-se ás 

novas características e exigências de uma sociedade emergente que prioriza pessoas que 

precisam aprender a serem capazes de atender as novas demandas atuais. Isso significa 

colocar o profissional da educação como peça central no cenário educacional, numa 

concepção de educação que ultrapasse a transmissão de informação e inclua a compreensão da 

informação com competência para seu uso, a favor da melhoria de qualidade de vida 

individual e coletiva.  

 

Os recursos e métodos a serem desenvolvidos no ambiente escolar devem ser capazes de 

atender as necessidades formativas dos educandos, e ao, mesmo tempo, permitir aos 

educadores realizar um trabalho pedagógico de melhor qualidade. A relação entre educação e 

tecnologia deve perder o caráter meramente utilitário e proporcionar a oportunidade de 

colocar sob o exame o modelo atual de ensino o desafio de inovar, seja pela incorporação de 

novos referenciais a prática pedagógica, seja por favorecer a adoção de nova visão do 

processo de aprendizagem.  

 

Nessa perspectiva, a tecnologia educacional deverá se adequar ás necessidade dos educadores 

colocando inteiramente a serviços dos objetivos educacionais.  

 

Atualmente a crescente demanda por educação continuada, aponta para a expansão da EAD 

no Brasil. A EAD é uma modalidade de ensino de cunho social, contínuo e organizado que 

contribui com o direito humano básico de “aprender” (todo ser humano tem direito à 

informação), pois uma de suas características é a possibilidade de ultrapassar barreiras 

geográficas e temporais, e por esse motivo essa modalidade de educar mostra-se importante, 

pois faculta a um maior número de pessoas, que tradicionalmente não teriam acesso a 

educação, a possibilidade de seguir adiante com seus estudos, ou seja, a EAD é uma 

ferramenta de inclusão social. 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, delineados a partir do artigo 22 da Lei de Diretrizes de 

Base - LDB 9394/96 e fundamentados na Constituição Brasileira (Brasil, 1988), dispõem: 



 

- 10 - 

 

A educação básica tem como objetivo geral, desenvolver o indivíduo, assegurar-lhe a 

formação comum indispensável para participar, como cidadão, da vida em sociedade, e 

fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. (LDB, 1996). 

Portanto um dos desafios atuais do Ministério da Educação é a educação continuada dos 

professores da Educação Básica por meio da incorporação das novas tecnologias no trabalho 

educativo.   

 

O Ministério da Educação - MEC pretende aumentar o número de professores formados por 

instituições públicas de Educação Superior e garantir um referencial de qualidade para os 

cursos de formação inicial e continuada, sintonizando as necessidades formativas da educação 

básica aos problemas da sala de aula.  

 

Visto sob este prisma, o processo educativo pressupõe uma forma de possibilitar a construção 

e a elaboração do conhecimento, a partir de características específicas das novas tecnologias 

de informação, em especial com o uso da Internet. Os educadores precisam adquirir 

consciência do desenvolvimento integral do ser humano. 

 

Nesse sentido, é importante trazer o conceito de tecnologia educativa que a miúde significa 

dizer tecnologia aplicada no campo da educação, isso vai ao encontro da EAD, uma vez que o 

ensino a distância, dependendo da modalidade, necessita da tecnologia e vice-versa. 

 

Nessa perspectiva, é possível elaborar ações que venham contribuir para o saber de um 

educador competente e compromissado, possibilitando assim, que esta venha de fato cumprir 

o seu papel social. Na construção de uma proposta transformadora, faz-se necessário que a 

educação rompa com a tendência fragmentadora e desarticulada do processo de apropriação 

do conhecimento.  

 

A educação precisa focar no saber integral dos indivíduos, prepará-los para a vida e o 

exercício da cidadania, precisam repensar os currículos de forma interdisciplinar, de modo 

que integrem um conjunto de ações de caráter totalizante, superando as atuais fronteiras 

disciplinares e conceituais na produção do conhecimento.  

Para tanto, orientar o conhecimento de educadores, com vistas à transformação, significa 

desenvolver o sentido de investigação, da compreensão das complexas relações do dia-a-dia 
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da sala de aula, do saber ouvir o outro e o despertar de um olhar para o saber para o conhecer, 

o que permitirá o estímulo, a consciência e a integração com a realidade.  

 

Nesse sentido, as constantes inovações tecnológicas têm influenciado a nossa maneira de 

viver, aprender e ensinar. O desenvolvimento social, econômico e político exige mudanças 

nos sistemas educacionais para tornar-se eficiente e equitativo, à medida que busca difundir, 

oportunizar e aperfeiçoar o conhecimento para maior número de pessoas.  

Assim, torna-se cada vez mais necessária a capacitação profissional por meio de Ambientes 

Virtuais de aprendizagem AVA. A Educação à Distância EAD cresce, atualmente, buscando 

atender às exigências de um mundo que sofre mudanças aceleradas e com menor 

disponibilidade de tempo e espaços formais educacionais.  

 

Somos convidados a pensar em processos educativos que ultrapassem o ensino tradicional, ou 

em propostas que apresentem como possibilidade a criação de novos ambientes de 

aprendizagem. A tecnologia não tem a capacidade de, por si mesma, em razão das suas 

virtudes intrínsecas, produzir mudanças significativas na metodologia das escolas.  

 

As possibilidades de transformações são determinadas, em essência pela natureza da relação 

que se estabelece entre tecnologia e educação. Assim, a questão que precisa ser respondida é: 

de que modo a educação à distância poderá contribuir efetivamente para a inovação, o 

desenvolvimento da atividade educacional e a promoção da universalização do direito 

humano a educação da população? 

 

As tecnologias digitais, além de outras formas de comunicação e acesso á informação, 

apresentam-se como meio de coordenar as interações, facilitando assim a construção do 

conhecimento em espaços geográficos diferentes.  

 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA favorece o espaço móvel de interações 

democráticas entre sujeitos e conhecimentos, criando redes de colaboração, onde os 

participantes podem dialogar consultar, tomar decisões, participar de planejamentos, 

interagirem, estabelecendo conexões na relação homem-máquina, possibilitando assim, o agir 

na sua realidade.  
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Com isso, o desenvolvimento de novas tecnologias vem impulsionando os processos de 

mudança na educação, fator que se constitui em um agente de transformações socioculturais. 

As metodologias e práticas, para o desenvolvimento de uma capacitação em ambientes 

virtuais de aprendizagem, deverão desenvolver processos metodológicos participativos e de 

construção colaborativa, utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados. 

 

É preciso investir na capacitação de profissionais da educação, para que sejam capazes de 

articular metodologias de ensino caracterizadas pela diversidade de atividades estimuladoras e 

inovadoras.  

 

Nesse contexto tem-se um educador capaz de considerar o interesse dos estudantes pelos 

temas estudados, de problematizar situações para o desenvolvimento dos conteúdos presentes 

na matriz curricular, buscando assim o entendimento do caráter social da construção do 

conhecimento.  

 

Dessa maneira, o professor será capaz de buscar condições indispensáveis para que a 

educação possa contribuir decisivamente para a superação do histórico quadro de 

desigualdade e de exclusão social que tem marcado o nosso país. 

 

Esse trabalho segue as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

  

 

1. 1 Tema  

 

 

A importância da Educação à Distância no Brasil. 

 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Geral 

 

 

Mostrar a importância da Educação à Distância no Brasil. 
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1.2.2. Específicos  

 

 

- Conceituar a Educação à Distância; 

- Identificar o perfil dos alunos estudantes na modalidade EAD; 

- Verificar a Educação à Distância no Brasil como fator de socialização e motivação. 

 

 

1.3 Justificativa 

 

 

O exercício de um educador competente na sociedade da informação e comunicação exige 

atualmente um permanente esforço de atualização da sua prática docente, de suas 

competências técnicas, tecnológicas, sociais e culturais. Este trabalho se justifica devido à 

necessidade de atender a crescente parcela dos profissionais da educação básica que busca a 

educação continuada.  

 

A competição no mercado de trabalho se impõe à melhoria da qualidade da educação, assim, a 

avaliação das metodologias aplicadas em um curso EaD, constitui uma ferramenta, no sentido 

de pensar em tomada de decisões dirigidas a melhorar o ensino e, consequentemente 

viabilizar o hábito da reflexão critica acerca da promoção dos direitos humanos.  

 

Um estudo dessa natureza faz-se necessário, em função da importância  do tema o direito 

fundamental a educação na realidade brasileira e pela utilização dessa temática, como 

elemento de indiscutível relevância na melhoria da qualidade de vida. Além disso, um 

profissional bem qualificado surge a partir dessa crescente preocupação da necessidade de 

entendimento dos processos educativos e seus impactos na sociedade.  

 

Portanto a educação à distância destaca-se hoje pela sua importância como modalidade de 

ensino com potencial no atendimento as crescentes necessidades de educação continuada, 

impostas pelas permanentes mudanças sociais e tecnológicas, além, de possibilitar atender a 

públicos que pelas suas especificidades dificilmente teriam possibilidades de ser atendidos 

pela educação presencial.  
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Nesse sentido, a análise bem como a identificação dos desafios e das possibilidades de ações 

para a reformulação e/ou implantação de cursos na modalidade a distância poderá contribuir 

para que se compreendam novas estratégias pedagógicas na perspectiva de tomadas de 

decisões e ações pedagógicas adequadas, mantendo o padrão de qualidade e excelência da 

Universidade.  

 

 

1.4 Hipóteses 

 

 

As estratégias para a formação de professores (sempre enunciadas em caráter de mudança, 

transformação ou construção), apresentam a estratégia do programa para alcançar seus 

objetivos de transformação. 

 

O uso das tecnologias digitais e das redes de comunicação interativa estão amplificando e 

provocando profundas transformações na relação com o saber.  

O prolongamento de determinadas capacidades cognitivas humanas é redefinido, em razão do 

suporte tecnológico, colocando em questão o funcionamento das instituições e a divisão do 

trabalho, que estão inseridos agora nas possibilidades de criação coletiva, aprendizagem 

cooperativa e colaboração em rede. 

 

A escola não precisa modificar-se para acompanhar o novo modo de produção, mas sim, 

porque as formas de aprendizagem se modificaram e todos os paradigmas anteriores não 

funcionam mais e, quando aplicados, dificultam a ação fim da escola: possibilitar a 

aprendizagem. 

 

 

1.5 Organização da Dissertação 

 

 

Assim, na parte 2 dessa dissertação de mestrado tratou-se do refencial teórico distribuído da 

seguinte maneira: Educação e Tecnologia,  Paradigma, Direitos Fundamentais, Formas e 

Aplicabilidade da Educação, Fatores como a tecnologia influenciam um novo modelo de 

educação e busca do conhecimento, Educação e Tecnologia, A tecnologia como elemento 
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essencial para o processo educativo, Inteligência Coletiva, Professor Virtual, Cibercultura e 

Educação, Vantagens e Desvantagens da Educação à Distância, A educação à distância na 

cibercultura, Moodle e Alguns recursos disponíveis no Moodle, essa parte se justifica devido 

a necessidade de trazer as informações necessárias aos temas propostos nesse trabalho. 

 

Na parte 3 trata-se da metodologia, onde abordamos os tópicos a seguir: Contribuições de 

uma entrada exploratória no campo, Definição e articulação dos procedimentos de 

levantamento e análise dos dados, A observação participante, Grupo Focal, Significados e 

sentidos dos enunciados dos estudantes e Cuidados éticos, nesse tópico evidencia-se como a 

pesquisa de campo foi realizada. 

 

Por último, temos as partes 4 e 5 que tratam da Recolha de Dados e da Discussão, tais tópicos 

são necessários pois evidenciarão as conclusões da pesquisa objeto dessa dissertação. 

 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 

2.1 Educação e Tecnologia 

 

 

As Tecnologias exercem um importante papel na sociedade, papel este adquirido no decorrer 

dos tempos, a começar pelas criações do homem no período paleolítico para sua 

sobrevivência. Sua maior conquista neste período foi o domínio do fogo, pois ajudou ao 

homem se manter aquecido e consequentemente protegido. 

 

As tecnologias são tão antigas quanto à espécie humana, em todos os tempos, que 

deu origem às mais diferenciadas tecnologias. Na Idade da Pedra, os homens – que 

eram frágeis fisicamente diante dos outros animais e das manifestações da natureza 

– conseguiram garantir a sobrevivência da espécie e sua supremacia, pela 

engenhosidade e astúcia com que dominavam o uso de elementos da natureza. A 

água, o fogo, um pedaço de pau ou o osso de um animal eram utilizados para matar, 

dominar ou afugentar os animais e outros homens que tinham os mesmos 

conhecimentos e habilidades. (KENSKI, 2007, p. 15) 

 



 

- 16 - 

 

Com o passar dos tempos o homem aprimorou suas técnicas, dominando os territórios 

conquistados, interferindo no meio ambiente e gerando a partir da agricultura a produção de 

alimentos. Criaram meios de tecelagem, produzindo roupas de linho, algodão e lã; inventaram 

a roda, entre outros meios que atendiam a sua necessidade, sendo assim, a tecnologia cresce 

na necessidade do homem e da sociedade, sendo um marco na sua cultura e sua história. 

 

[...] reunidos em aldeias, desenvolveram tecnologias para a construção de 

ferramentas utilizando metais e cerâmicas diversas. Quando se tornaram 

agricultores, inventaram a metalurgia, o uso amplo da roda, o arado, os moinhos, os 

sistemas de irrigação, o uso da energia dos animais domesticados. (KENSKI, 2007, 

p. 20) 

 

Marcado pela Revolução Industrial, no fim do século XVIII, foram criadas máquinas onde foi 

substituído o trabalho manual, a começar daí, cientistas do mundo todo inventaram 

importantes máquinas para a sociedade. Como, por exemplo, o automóvel criado por Etienne 

Lenoir, em 1863; o telefone que surge em 1876, criado pelo americano Alexander Graham 

Bell; entre outros que facilitaram na comunicação das pessoas, nos meios de transportes, no 

desenvolvimento das indústrias, aumentando a economia, pois como afirma Kenski (2007, p. 

21), “O avanço científico da humanidade amplia o conhecimento sobre esses recursos e cria 

permanentemente “novas tecnologias”, cada vez mais sofisticadas.”, ou seja, oferecendo 

melhores condições de vida para a sociedade.  

 

O anseio do homem por novas tecnologias foi utilizado também para o ataque e a dominação 

do homem a outros territórios para se tornarem mais poderosos. Algumas delas são: os 

submarinos, canhões, carros tanques, o computador, sendo este um considerável meio 

utilizado para compor estratégias militares, Kenski (2007, p. 16) diz: “A posse de 

equipamentos mais potentes abriu espaços para a organização de exércitos que subjugaram 

outros povos por meio de guerras de conquista ou pelo domínio cultural.”. 

 

Além de usarem essas invenções e aperfeiçoamento de alguns meios tecnológicos para a 

guerra, como o computador, telégrafo, o teflon substância que revestia o material da primeira 

bomba atômica, as suas habilidades foram empregadas no meio doméstico como a televisão, o 

rádio, microondas, de modo que mudava o costume familiar e evoluía economicamente a 

sociedade. Um exemplo disso foi a Guerra Fria, de 1946 a 1989, o mundo dividido em dois 
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blocos, capitalistas e socialistas, estimulou o desenvolvimento da tecnologia e da ciência 

sobre a evolução humana. Onde Kenski (2007, p. 16) afirma: 

 

Muitos equipamentos, serviços e processos foram descobertos durante a tensão que 

existiu entre Estados Unidos e União Soviética pela ameaça, de ambos os lados, de 

ações bélicas, sobretudo com o uso da bomba atômica.  A corrida espacial, 

resultante do avanço científico proporcionado por essa tensão, trouxe inúmeras 

inovações: o isopor, o forno de microondas, o relógio digital e o computador. Kenski 

(2007, p. 16) 

 

As TIC exerceram um grande papel na sociedade, especialmente de forma econômica, 

“Assim, sucessivamente, com o uso de inovações tecnológicas cada vez mais poderosas, os 

homens buscavam ampliar seus domínios e acumular cada vez mais riquezas.” (KENSKI, 

2007, p. 16), onde, por causa dessas tecnologias a indústria ganhou muita força, investindo e 

aprimorando cada dia mais em máquinas que trouxessem o crescimento da sociedade. 

 

Uma das definições dadas a Era da Informação é a comunicação, que é feita de forma 

universal, uma vez que existem várias redes interligadas e proporciona a comunicação entre 

pessoas por todo o mundo simultaneamente. Como exemplo, se tem a internet que é acessível 

a todo instante. 

A internet é um sistema de redes de computadores de alcance mundial – uma rede de redes. 

“Hoje, a Internet é uma facilidade pública, cooperativa e autossustentável, acessível a 

centenas de milhões de pessoas em todo o mundo”. (BUENO, 2005, p. 161). 

O ser humano busca viver de um modo um pouco mais igual e homogêneo, uma vez que 

todos têm acesso à informação e os meios que a transmitem, mas é necessário ficar atento, 

pois muitas vezes se acomodam e deixam que estes meios tomem as rédeas de sua vida. É 

aqui que é destacado o papel da escola em ser uma auxiliadora na construção do 

conhecimento e de levar os alunos a criarem uma visão crítica acerca do mundo em que fazem 

parte, de forma que as tecnologias sejam usadas a favor da educação. Assim Litwin (1997, p. 

10) afirma que: 

 

A tecnologia posta à disposição dos estudantes tem por objetivo desenvolver as 

possibilidades individuais, tanto cognitivas como estéticas, através das múltiplas 

utilizações que o docente pode realizar nos espaços de interação grupal. Se nas aulas 

resolvemos problemas autênticos e não de ‘brinquedo’, isto é, se propomos 

problemas reais para gerar processos de construção do conhecimento, somos 

conscientes de que utilizamos as tecnologias que foram transformando as mentes 

dos estudantes ao longo de sua vida, enquanto os alunos vêm à classe com todas 

suas experiências vitais sobre os ombros. Litwin (1997, p. 10). 
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Cabe ao professor, nesta Era da Informação se preparar para auxiliar os alunos a usarem as 

TIC de forma positiva, onde os próprios possam construir o seu conhecimento e desenvolver 

habilidades de compreensão e reflexão de forma crítica. 

 

No século XXI o mundo vivencia a chamada “sociedade tecnológica”, onde incessantemente 

traz mudanças no cotidiano da sociedade, na vida profissional e pessoal. Assim, ao pensar 

sobre a educação é essencial observar a realidade em que se está inserida. Diante dessa 

realidade, a escola tem a necessidade de ser um ambiente que forma pessoas capazes de 

atuarem nesta nova sociedade, conforme Kenski (2007, p. 19) “a escola também exerce o seu 

poder em relação aos conhecimentos e ao uso das tecnologias que farão a mediação entre 

professores, alunos e os conteúdos a serem aprendidos.” A autora reforça que a escola é um 

eficiente meio para as relações sociais de poder, conhecimento e tecnologias. 

 

Os jovens, cada vez mais cedo, têm o acesso às tecnologias, independente de sua classe social, 

pois as TIC estão por todos os lugares. Portanto é fundamental que o professor conheça a 

realidade em que os alunos estão inseridos e a tudo o que eles têm acesso, ou seja, educação e 

tecnologias devem andar juntas, pois ambas oferecem suporte para o desenvolvimento 

cognitivo dos alunos. Como Kenski (2007, p. 47) afirma, “As pessoas precisam atualizar seus 

conhecimentos e competências periodicamente, para que possam manter qualidade em seu 

desempenho profissional”. As TIC devem deixar de serem vistas como vilãs da educação e 

serem usadas a seu favor e também como uma vantagem para a formação do conhecimento. 

Essas tecnologias proporcionam o desenvolvimento do aluno quanto à pesquisa, comunicação 

e compreensão do mundo no qual faz parte, mas para isso é importante a mediação do 

professor com as tecnologias, já que ele tem papel primordial dentro da educação. 

 

Percebe-se que pessoas de todas as faixas etárias estão procurando atualização em relação ao 

uso das TIC, em especial as pessoas com mais idade, por ser algo novo e que essas não 

tiveram acesso, e também por ser uma exigência do mercado de trabalho, onde além do 

conhecimento intelectual se faz fundamental o conhecimento virtual. Sabe-se que tanto a 

educação como as tecnologias são ferramentas indispensáveis à sociedade, cabendo, portanto, 

a escola aplicá-las na formação de uma sociedade com pessoas ativas, com opiniões próprias e 

que exercitem sua cidadania. “[...] a intervenção educacional em uma sociedade tecnológica 
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diversa tem a obrigação de garantir o aproveitamento destes recursos como caminho de acesso 

à participação dos sujeitos na construção da sua cultura.” (SANCHO, 2001, p. 239). 

 

A sociedade impõe da escola uma formação de cidadãos capazes de atuarem nesta de forma 

efetiva, é por isso que a escola deve aproveitar todas as vantagens que as TIC oferecem, desde 

informações, jogos pedagógicos, entre outras atividades que oportunizam a aprendizagem dos 

alunos, um exemplo é a internet. Como Sancho (2001, p. 316) afirma que, “Qualquer forma 

de aprender é possível na Internet, inclusive a de aprender através do jogo.”. 

 

Aos poucos as TIC se incorporam ao dia a dia das escolas, provocando uma revolução na 

educação por motivos de sua capacidade de ensinar, assim, convidando professores e alunos a 

repensarem nas suas práticas, tal como afirma Sancho (2001, p. 52), 

 

A inovação constante nas tecnologias da informação e da comunicação com a 

criação de novos materiais audiovisuais e informáticos cada vez mais integrados 

(opções multimídia) e a necessidade de projetar as suas aplicações educacionais 

correspondentes têm despertado o interesse dos técnicos da educação. Sancho (2001, 

p. 52). 

 

Ou seja, são ótimas para enriquecer ambientes de aprendizagem onde o aluno possa ter uma 

chance de construir o seu futuro. Fazer parte de novas tecnologias não depende apenas de 

equipamentos modernos, e sim, da interação em que as tecnologias permitem ser usufruídas e 

assim pede uma revisão nos métodos pedagógicos tradicionais. OLIVEIRA NETTO (2005, p. 

11-12) afirma que “As contribuições para as práticas escolares, oriundas das tecnologias da 

informação, abrangem todos os níveis de ensino.” Assim, com essas novas exigências, 

podem-se inserir as TIC na educação como uma das formas mais interessantes e rápidas para 

a disseminação eficaz do conhecimento. 

 

Não há dúvidas que as TIC já atuam na prática educacional de várias escolas. Dentre elas, o 

computador e a informática ganham uma dimensão especial, devido a tantas possibilidades de 

preparação que eles oferecem. OLIVEIRA NETTO (2005, p. 20) afirma, 

 

O emprego dos recursos tecnológicos na educação deve auxiliar, portanto, a 

formação do indivíduo, sem desconsiderar o papel do educador, pois não há como 

sentir afeto ou mesmo carinho por alguma coisa, com a qual não seja possível trocar 

impressões. Em outras palavras a máquina, como fonte cognitiva, não pode 

substituir o educador, mas pode auxiliá-lo a transformar as ações de leitura, escrita, 
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pensamento, atitude, ou mesmo um recurso gráfico, em algo mais marcante do que 

um simples texto escrito, iniciando assim uma gênese interna do indivíduo, que 

provoca uma mudança em seus conceitos. OLIVEIRA NETTO (2005, p. 20) 

  

 

A utilização da tecnologia busca auxiliar a formação do indivíduo, contudo não se pode 

esquecer da importância do professor nesse processo, ou seja, a relação homem máquina nuca 

substituirá a interação entre mestre e alunos.  

 

Com base nessa nova realidade, o professor deve deixar de ser um transmissor de 

conhecimento, se tornando um criador e auxiliador desse conhecimento, com as novas 

ferramentas, que são as tecnologias da informação e comunicação. Assim, os alunos passam 

também a serem criadores deste conhecimento, uma vez que cabe a eles a utilização dos 

meios no ato das atividades. Pois, como afirma Sancho (2001, p. 149) “a aprendizagem não se 

realiza graças a uma obra acabada, mas no momento em que essa obra é produzida”. 

 

Assim, as tecnologias no ambiente escolar colaboram bastante no ensino e aprendizagem. 

Mas é necessário que o professor prepare, pesquise e utilize os recursos tecnológicos de forma 

que verdadeiramente possa haver um aprendizado para o aluno. Deve ter um direcionamento, 

um propósito a ser obtido e não simplesmente, como por exemplo, levar os alunos para sala 

de informática e deixarem eles livres para fazerem o que quiserem. O computador e a 

informática devem ser aproveitados da mesma forma que também ministre uma 

interdisciplinaridade entre os conteúdos, que leve o aluno a raciocinar, que o encoraje a obter 

soluções e que além de desenvolver o seu conhecimento, construa um pensamento crítico 

perante a sociedade. De acordo com Sandholtz, Ringstaff e Dwyer (1997, p. 166), 

 

[...] o papel dos computadores deva ir além de simples máquinas de ensinar, a 

tecnologia é uma ferramenta entre muitas [...] A tecnologia é mais poderosa quando 

utilizada com abordagens construtivistas de ensino que enfatizam mais a solução de 

problemas, o desenvolvimento de conceitos e o raciocínio crítico [...].Sandholtz, 

Ringstaff e Dwyer (1997, p. 166). 

 

É nessa ligação, aluno, professor e recursos tecnológicos, que o meio de ensino e 

aprendizagem pode ser realizado com mais eficácia, como vem afirmar Ferreira e Silva Júnior 

(1986, p. 5) que “a combinação do oral e visual permite uma alta retenção e, portanto, uma 

facilidade muito maior na aprendizagem.” 
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Além de beneficiar uma melhor aprendizagem, estes recursos, neste caso o computador e a 

informática, proporcionam tanto ao aluno quanto ao professor a irem além do ambiente 

fechado da sala de aula, dispondo de contato com outros povos, outras culturas, enriquecendo 

seu aprendizado. 

 

Com a expansão do poder e do alcance dos sistemas de informação, surge a promessa de 

reformar cada aspecto de nossas vidas: como trabalhamos e nos divertimos, como somos 

educados, como interagimos com os outros, como nossos negócios e governos conduzem seu 

trabalho e como os cientistas desenvolvem pesquisas (STAIR; REYNOLDS, 2006, p. 119). 

 

Assim os conteúdos podem ser cada vez mais associados ao que ocorre no meio social que 

convivem os alunos, pois além da fala do professor eles terão contato com as informações 

obtidas através desses recursos. 

 

Quanto ao meio de ensino e aprendizagem, Kullok (2000, p. 49) diz que é necessário “ter 

clareza de que o processo ensino aprendizagem encontra-se em reformulação contínua diante 

das transformações sociais e do avanço tecnológico e científico.” Não é um meio pronto e 

acabado, por isso é relevante que o professor esteja se atualizando incessantemente. 

 

Este processo deve ser flexível, que se adéquem as necessidades presentes no cotidiano. 

Assim sendo, nesta Era da Informação, o professor deve se adequar a essa nova realidade e 

buscar gerir todas as informações que são disponibilizadas por essas tecnologias, optando por 

aquelas que são mais relevantes para o aprendizado dos alunos. Ou seja, “A decisão didática 

sobre os meios a serem utilizados não deve ser feita tanto em função da sua modernidade ou 

provável eficiência, mas sim da adequação as metas educacionais previstas.” (SANCHO, 

2001, p. 79). 

Isto é, o uso das TIC na educação, como o computador e a informática, desafia o aluno a 

buscar soluções para algum problema, assim mostrando a colaboração que essas novas 

tecnologias têm no processo ensino e aprendizagem.  
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Em todos os lugares e instituições existe presença da mídia. No meio da educação, as mídias, 

como tecnologias da informação e comunicação, exercem um papel significativo dentro do 

processo de ensino na escola. Tal como a internet, a televisão, o rádio, os jornais, as revistas e 

demais meios de comunicação audiovisuais, se bem aplicados nas salas de aula, oferecem um 

conhecimento rico de informações, de modo que leve o aluno a desenvolver seu 

conhecimento.  

 

Como afirma Kenski (2007, p. 21) “o homem transita culturalmente mediado pelas 

tecnologias que lhe são contemporâneas. Elas transformam sua maneira de pensar, sentir, 

agir.” Por isso é crucial que a escola esteja capacitada para lidar com todos esses recursos, 

ajudando seus alunos a compreender o mundo em que vivem e usar as mídias de forma 

sensata colaborando com a educação. Um exemplo é a televisão, que aborda constantemente 

sobre o dia a dia da sociedade, fala dos sentimentos, do que ocorre no mundo, conquistando 

sempre a atenção das pessoas. Portanto, cabe aos professores buscar todas essas informações, 

que muitas vezes são trazidas pelos próprios alunos, e aperfeiçoá-las para o ensino dentro da 

sala de aula, de modo que eles conheçam os significados que são transmitidos e adotem para 

si aquilo que é mais importante para sua vida. 

 

Além disso, há muitas alternativas para a utilização da televisão no recinto da sala de aula, 

como utilizá-la para passar filmes, vídeos, documentários, entre outros materiais audiovisuais, 

de modo que enriqueça a aula e o ensino das disciplinas. Ferreira e Silva Júnior (1986, p. 118) 

dizem que, “a televisão tornou-se um poderoso recurso audiovisual para o processo ensino-

aprendizagem, causando, inclusive, mudanças na escola no momento em que ela precisa se 

atualizar e se tornar mais dinâmica.” 

 

A escola deverá ser como um tipo de “peneira”, aonde conduzirá o aluno a reconhecer o que é 

mais importante absorver no seu dia a dia e como lidar com os acontecimentos presentes nele. 

Visto que, os jovens de hoje são descendentes da Era da Informação, já nascem tendo um 

imenso contato com as tecnologias da informação e comunicação. A este respeito OLIVEIRA 

NETTO (2005, p. 79) diz que,  

 

É uma geração que tem informação, mas nem sempre sabe o que fazer com ela e 

apresenta o desafio de aprender a separar o ‘joio do trigo’, desafio esse que não se 

resolve apenas com um micro veloz. É nesse ponto que a educação ganha enorme 
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importância como processo de ‘formar’ o cidadão diante das novas tecnologias. 

OLIVEIRA NETTO (2005, p. 79) 

 

Dessa forma, acabam tendo mais facilidade em trabalhar com as tecnologias, sendo 

importante que os professores se atualizem para acompanhá-los. De acordo com Perrenoud 

(2000, p. 138) “os professores que sabem o que as novidades tecnológicas aportam, bem 

como seus perigos e limites, podem decidir, com conhecimento de causa, dar-lhes um amplo 

espaço em sua classe [...]”. Cabe, então, ao professor decidir sobre como utilizar e o que 

utilizar em suas aulas, determinar qual recurso tecnológico será mais viável usar naquela aula, 

ou qual poderá trazer maiores resultados positivos quanto à aprendizagem dos alunos a cerca 

do dado assunto.  

 

Com tudo isso a escola também pode sugerir que os alunos criem materiais para utilizar com 

as mídias, como confecção de vídeos, criação de um jornal da escola ou da turma, criar, por 

exemplo, uma revista em quadrinhos sobre algum assunto em destaque na mídia, ou até 

mesmo uma revista eletrônica abordando vários assuntos a cada semana, podem também 

iniciar uma rádio da escola, onde poderá ser um espaço de interação entre os alunos, passando 

informações da atualidade ou curiosidades do tempo passado, despertando a curiosidade de 

todos. A este respeito, Perrenoud (2000, p.139) vem afirmar o seguinte,  

 

As novas tecnologias podem reforçar a contribuição dos trabalhos pedagógicos e 

didáticos contemporâneos, pois permitem que sejam criadas situações de 

aprendizagem ricas, complexas, diversificadas, por meio de uma divisão de trabalho 

que não faz mais com que todo o investimento repouse sobre o professor, uma vez 

que tanto a informação quanto a dimensão interativa são assumidas pelos produtores 

dos instrumentos. Perrenoud (2000, p.139) 

 

Também deve-se considerar a questão de que cada pessoa tem sua maneira de aprender. Ou 

seja, ao recorrer às mídias, o professor tem a chance de estimular cada sentido dos seus 

alunos. Mas o trabalho trará resultados positivos, a partir do conhecimento prévio que o 

professor deve adquirir a respeito das dificuldades e facilidades que seus alunos têm quanto à 

aprendizagem, enriquecendo, assim, esse processo, como reforça Sancho (2001, p. 136), 

 

A educação com multimeios tem algumas vantagens suplementares. Cada meio ativa 

nos alunos alguns mecanismos perceptivos e mentais diferentes. A educação com 

multimeios permite, então, adaptar-se às capacidades perceptivas e mentais dos 

diversos alunos, compensando os déficits derivados da aprendizagem com outros 
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meios expressivos. Além disso, a abordagem de uma mesma realidade a partir de 

perspectivas diferentes e complementares enriquece o processo de aprendizagem. 

Ao fazer uso desses recursos, deve haver também um planejamento do professor, pois o que 

muitas vezes acontece é o uso desses recursos sem nenhum elo com o que esta sendo 

trabalhado em sala, sendo usados para suprir uma necessidade ou cobrir uma lacuna na sala de 

aula. Assim, obtêm-se resultados positivos para a aprendizagem, se as mídias forem aplicadas 

com objetivo. A partir disto, Kenski (2007, p. 46) diz que, 

 

Para que as TICs possam trazer alterações no processo educativo, no entanto, elas 

precisam ser compreendidas e incorporadas pedagogicamente. Isso significa que é 

preciso respeitar as especificidades do ensino e da própria tecnologia para poder 

garantir que o seu uso, realmente, faça diferença. Não basta usar a televisão ou o 

computador, é preciso saber usar de forma pedagogicamente correta a tecnologia 

escolhida. Kenski (2007, p. 46). 

 

Deste modo, o professor exerce uma postura de mediador da aprendizagem através da mídia, 

atendendo realmente a necessidade de enriquecer o ensino. O computador pode ser usado na 

educação como máquina de ensinar ou como máquina para ser ensinada. O uso do 

computador como máquina de ensinar consiste na informatização dos métodos de ensino 

tradicionais. Do ponto de vista pedagógico esse é o paradigma instrucionista.  

 

Alguém implementa no computador uma série de informações e essas informações são 

passadas ao aluno na forma de um tutorial, exercício-e-prática ou jogo. Além disso, esses 

sistemas podem fazer perguntas e receber respostas no sentido de verificar se a informação foi 

retida. Essas características são bastante desejadas em um sistema de ensino instrucionista já 

que a tarefa de administrar o processo de ensino pode ser executada pelo computador, 

livrando o professor da tarefa de correção de provas e exercícios. (VALENTE, p. 1) 

 

Assim, o computador é visto como uma ferramenta que também serve para otimizar o 

trabalho do professor, ajudando-o a proporcionar ao aluno condições de explorar o seu 

conhecimento, desenvolvendo soluções diferentes.  

 

A escola é o ambiente onde irá formar pessoas para o mundo, para o mercado de trabalho e 

para a vida. É o lugar onde acontece a transformação pela educação, um espaço de integração, 

de troca de saberes e experiências. Contudo Sancho (2001, p. 166) afirma que, 
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A pressão que a sociedade exerce sobre as instituições educacionais faz que se torne 

necessário “pôr em dia” os futuros cidadãos, ensinando-lhes uma nova cultura e 

oferecendo-lhes uma formação de acordo com as exigências do momento. Devendo 

assim se atualizar constantemente para atender as necessidades da sociedade e 

instruir seus alunos para a vida dentro dela. (2001, p. 166) 

 

As Tecnologias da informação e comunicação têm levado muitos desafios para a escola, pois 

são amplas, onde envolvem todo o mundo e estão frequentes em todos os ambientes, desde as 

casas a empresas. Contudo, muitos professores ainda não as utilizam para fazer a diferença na 

educação, apenas utilizando-as para ilustrar o que dizem, sem uma interação entre professor, 

aluno e tecnologia, como aponta Kenski (2007, p. 54), 

 

Em geral, ocorrem problemas no uso das tecnologias na educação porque as pessoas que estão 

envolvidas no processo de decisão para sua utilização com fins educacionais não consideram 

a complexidade que envolve essa relação. 

 

Com as tecnologias há várias possibilidades de aprendizagem, onde elas têm o poder de 

colaborar com a educação, mas cabe à escola usá-las a seu favor proporcionando aos seus 

alunos um ensino rico em conhecimento e troca de saberes. É necessário nas escolas que haja 

um espaço adequado para o uso dessas tecnologias, onde traga um conforto tanto para aluno 

quanto para o professor, assim terão uma produtividade maior no aprender quando forem 

trabalhar com elas. OLIVEIRA NETTO (2005, p. 41) afirma que, 

 

O auxilio da informática no atual sistema educacional pode ser encarado como uma 

grande inovação no processo de aprendizagem, desde que seus recursos sirvam para 

desenvolver uma melhor compreensão e obtenção de conhecimento, pois, caso 

contrário, essa ferramenta refletirá apenas o uso de uma tecnologia com a finalidade 

de facilitar tarefas, e não alcançará o objetivo de ser contribuinte ao processo de 

transformação da realidade. OLIVEIRA NETTO (2005, p. 41) 

 

Portanto é necessário ter um espaço específico, como um laboratório de informática, onde se 

tenha espaço suficiente para comportar uma turma. Mas o que ocorre em algumas instituições 

de ensino é fazer da biblioteca a sala de vídeo e de informática, ou seja, não há uma 

valorização do ensino através dessas tecnologias, colocam onde acham viáveis, recebem esses 

recursos tecnológicos, mais não exigem ou buscam recursos financeiros para construírem um 

espaço adequado para as organizarem. 
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As TIC além de fazerem parte do processo de ensino aprendizagem, fazem parte, também, do 

dia a dia e da organização do ambiente escolar. Por intermédio do computador e da internet, 

se organiza a vida escolar dos alunos, há troca de informações entre os funcionários, sendo 

necessário que não apenas os professores tenham conhecimento a respeito delas, mas todos 

aqueles que estão envolvidos no processo educativo. A este respeito Kenski (2007, p. 44) diz,  

“Elas estão presentes em todos os momentos do processo pedagógico, desde o planejamento 

das disciplinas, a elaboração da proposta curricular até a certificação dos alunos que 

concluíram um curso.” 

 

Mas se a escola não oferece suporte para utilização das TIC na educação, cabe aos 

professores, como agentes de transformação social pela educação, se atualizarem, pois esta é a 

realidade em que se encontram os alunos nos dias atuais. Quanto aos professores Kullok 

(2000, p. 11) diz que é preciso:  

 

[...] estar atentos às mudanças que estão sendo exigidas de nós e, para isto 

precisamos estarmos abertos ao conhecimento que se produz nesta área e que é 

fundamental para o fortalecimento a nossa profissão e para a nossa própria 

sobrevivência como educadores. Kullok (2000, p. 11) 

 

Sendo assim, cabe a eles levarem a escola a essa renovação, lutarem por uma educação que 

atenda a todos e que seus alunos sejam preparados para as exigências da sociedade. Bem 

como lutar por melhores salários e condições de trabalho, devem agregar a essa luta a 

inserção das tecnologias e preparação dos mesmos para a utilização delas no ambiente 

escolar. 

 

A escola deve ver as TICs como recursos que, somados ao trabalho do professor, irão 

proporcionar uma transformação no processo de ensino aprendizagem dos seus alunos, como 

afirma Perrenoud (2000, p. 128), 

 

Formar para as novas tecnologias é formar o julgamento, o senso crítico, o 

pensamento hipotético e dedutivo, as faculdades de observação e de pesquisa, a 

imaginação, a capacidade de memorizar e classificar, a leitura e análise de textos e 

de imagens, a representação de redes e de procedimentos e de estratégias de 

comunicação. Perrenoud (2000, p. 128), 
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Além de diversificar o processo de ensino e aprendizagem, o autor afirma que elas levam os 

alunos a pensarem além do que é trabalhado em sala, preparando cidadãos que saibam tomar 

decisões a partir dos conhecimentos adquiridos e que saibam agir dentro da sociedade. 

 

 

2.2 Paradigma 

 

 

A Educação à Distância é uma modalidade que estabelece uma dinâmica continuada e aberta 

de aprendizagem que faz com que o individuo possa tornar-se sujeito ativo de seu 

conhecimento, dentro de seu tempo e espaço próprios. E tem como objetivos democratizar o 

acesso à educação, propiciando uma aprendizagem autônoma e ligada à experiência, 

promovendo uma educação inovadora e de qualidade e incentivando a educação permanente, 

eficácia, adaptada, flexível e aberta. 

 

De acordo com Freitas (2012 p. 58) 

 

O conceito de ensino a distância é amplo e, a principio, pode ser aplicado a qualquer 

nível de ensino desde que cuidadosamente planejado e adequadamente 

disponibilizado aos interessados. Freqüentemente, esse termo tem sido usado com 

referencia aos programas nos quais estudante e professor estão separados em termos 

de espaço físico. A comunicação entre ambos se dá através de um ou mais meios de 

comunicação de massa e mais recentemente pela internet. O ensino a distância 

durante muito tempo foi entendido como uma forma do chamado ensino não-

tradicional ou como uma modalidade do ensino independente, no qual o estudante 

ou cursista tem certo grau de autonomia para decidir tempo e local de estudos 

(FREITAS, 2012, p. 58). 

 

Na opinião de Armengol (1982) apud NETO, pag. 21: 

 

O termo educação a distância cobre um amplo espectro de diversas formas de estudo 

e estratégias educativas, que têm em comum o fato de não se realizarem mediante a 

tradicional contiguidade física de professores e alunos em locais especiais para fins 

educativos; esta nova forma educativa inclui todos os métodos de ensino em que, 

devido à separação existente entre estudantes e professores, a fase interativa e pré-

ativa é conduzidas mediante a palavra impressa e/ou elementos mecânicos ou 

eletrônicos (ARMENGOL apud NETO, pag. 21). 

 
 

Aretio (1995), vem ampliar este conceito ao dizer que: 
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A educação a distância é um sistema tecnológico de comunicação de massa e 

bidirecional, que substitui a interação pessoal, em aula, de professor e aluno, como 

meio preferencial de ensino, pela ação sistemática e conjunta de diversos recursos 

didáticos e o apoio de uma organização tutorial, que propiciam a aprendizagem 

autônoma dos estudantes. (ARETIO In Francisco J. S. Lobo Neto, pág. 31). 

 

A educação a distancia tem como ferramenta principal o uso tecnológico, e que o contato 

entre aluno e professor é feito através da tecnologia, a separação e contato é feito virtual, onde 

o aluno cria o espaço e o tempo para estudar tendo como suporte o tutor virtual para auxiliar 

na construção de seu conhecimento.   

 

Sobre a necessidade do ensino a distancia, Freitas (2012) afirma que: 

 
 

O ensino a distância surgiu em decorrência da necessidade social de proporcionar 

educação aos segmentos da população não adequadamente servidos pelo sistema 

tradicional de ensino. Eles podem ter um papel complementar ou paralelo aos 

programas do sistema tradicional de ensino. Por vezes, são a única oportunidade de 

estudos oferecida a adultos engajados na força de trabalho e à donas de casa, que 

não podem deixar crianças e outras obrigações familiares para freqüentarem cursos 

totalmente presencias que requerem freqüência obrigatória e cujos professores, nem 

sempre estão preparados para atender às necessidades do estudante adulto 

(FREITAS, 2012, p. 2). 

 

A diferença básica entre educação presencial e a distância está no fato de que, na educação à 

distância, o aluno constrói conhecimento, aprende e desenvolve competências, habilidades, 

atitudes e hábitos relativos ao estudo, à profissão e à sua própria vida, no tempo e local que 

lhe são adequados, pois não há ajuda em tempo integral da aula de um professor, mas, há 

mediação de professores (orientadores ou tutores), atuando ora a distância, ora em presença 

física ou virtual. Conta-se, ainda, com o apoio de sistemas de gestão e operacionalização 

específicos, bem como de materiais didáticos intencionalmente organizados, apresentados em 

diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados 

através dos diversos meios de comunicação.  

 

Algumas características são fundamentais na EAD: a separação física e/ou temporal entre 

professor e aluno, que a diferencia da educação presencial; a influência da organização 

educacional (planejamento, sistematização, plano, projeto, organização dirigida etc.), que a 

diferencia da educação individual; a utilização de meios técnicos de comunicação 

bidirecional, usualmente utilizando computadores, para unir o professor ao aluno e oferecer o 



 

- 29 - 

 

conteúdo educativo do curso e, ainda, iniciar o diálogo, o que a distingue de outros usos da 

tecnologia educacional; e, ainda, o ensino individual e em grupos, com a possibilidade de 

encontros semanais, quinzenais ou mensais com propósitos didáticos ou de socialização. 

 

A educação assume, portanto, enorme importância neste novo cenário da sociedade da 

informação. Ela é o principal veículo de construção, consumo e transferência de 

conhecimentos. Nesse contexto, é possível, então, identificar a educação à distância (EAD) 

como um recurso apropriado e de grande importância para atender essa demanda. É um 

sistema educacional capaz de atender, de forma efetiva, uma grande quantidade de pessoas, 

estando o professor distante física e/ou temporalmente de seus alunos, sem riscos de reduzir a 

qualidade dos serviços oferecidos em decorrência da distância e da ampliação da clientela 

atendida.  

 

A Educação à Distância tem as suas origens e crescimento vinculados ao processo de 

acumulação e as relações entre capital e trabalho, já que como modalidade, é criada para 

atender a demanda especifica dos trabalhadores sem formação ou pessoas que estavam 

excluídas da educação formal. A EAD esta presente desde década de 30 do século XIX, o 

ensino a distância foi consolidado historicamente, enquanto cultura educacional, em 

universidades europeias, na Inglaterra e na Alemanha. Alguns autores estabelecem relações 

com a rede de comunicação existente na Grécia antiga. Não é possível associar qualquer 

sistema de comunicação antes e agora com os princípios da EAD, sendo que há vários 

momentos da história, a necessidade de transmitir conhecimento de maneira não somente 

presencial. Como ressalta Struchiner & Gianella (2001), é que:  

 

Ao falarmos sobre Educação à distância (EAD), estamos falando de educação, ou 

seja, do processo de transmissão, construção e reconstrução do conhecimento e da 

formação de cidadãos competentes e conscientes de seu papel em nossa sociedade, 

capazes de atuarem produtivamente e de forma comprometida em seus ambientes 

sociais e em suas atividades profissionais. Portanto, a EAD não difere da educação 

presencial em sua essência, mas em aspectos pontuais (STRUCHINER & 

GIANELLA , 2001, p. 56). 

 

Segundo Lobo Neto (1995) o registro mais antigo que se tem de um curso na modalidade a 

distância pode ser encontrado no anúncio publicado na Gazeta de Boston, no dia 20 de março 

de 1728, pelo professor de taquigrafia Cauleb Phillips que afirmava que “toda pessoa da 
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região, desejosa de aprender esta arte, pode receber em casa várias lições semanalmente e ser 

perfeitamente instruída, como as pessoas que vivem em Boston” (LOBO NETO, 1995, p.36). 

 

Podemos encontrar vários outros indícios do ensino por correspondência em vários países da 

Europa no final do século XVIII e inicio do século XIX, mas a modalidade à distância como 

modelo de educação formal, só surge na segunda metade do século XIX. São cursos de 

línguas, mineração, negócios que surgem na Europa, e ao final da Primeira Guerra Mundial 

estas ações foram intensificadas, indicando a demanda social existente significativa por 

educação. 

 

Nessa época, a comunicação utilizada era a correspondência, mas é interessante observar que, 

da mesma forma de hoje, as inovações tecnológicas intensificaram o uso da EAD e 

possibilitaram a criação de outros meios de comunicação, como podemos citar o rádio e a 

televisão, incrementaram outras experiências de EAD, embora o material impresso tenha sido 

o instrumento central para a aprendizagem.    

 

Nos últimos séculos a EAD esteve presente em diversos momentos do processo educacional, 

mas sempre relegada a um plano menor, como modalidade secundária. Nunca esteve como 

centro de excelência da academia e inúmeros fatores podem explicar esta compreensão, 

apesar de em vários países ser a única alternativa para o prosseguimento dos estudos 

principalmente por questões geográficas (clima inóspito, dificuldade de transporte, distância, 

localidades isoladas e outras). 

 

Struchiner & Gianella (2001) também identificam quatro momentos na evolução da EAD. O 

primeiro momento, se caracterizou pelo ensino por correspondência e baseava-se no envio de 

material impresso via correio e a tutoria, na maioria das vezes, também por correspondência. 

O segundo momento em que houve uma grande integração das tecnologias audiovisuais à 

educação. As pessoas assistiam pela televisão ou as ouviam pelo rádio. O terceiro momento 

iniciou-se com o uso da informática na educação. O quarto momento, teve inicio em meados 

dos anos 90, com recursos como a Internet e a Web auxiliando o processo educativo.  
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Os quatro momentos citados acima, marcaram a integração tecnologia e educação. Mas, o 

surgimento de novos recursos não eliminou os anteriores que, atualmente, são encontrados 

tanto em suas formas originais ou com novas combinações na educação à distância. 

 

Litwin (2001) ressalta a importância da educação à distância: 

 
Além disso, o fato de ter-se transformado em uma segunda oportunidade de estudo 

para pessoas que fracassaram em uma instância juvenil, não evitou essa depreciação, 

mas imprimiu-lhe um novo selo. Transcorreram várias décadas para que a educação 

à distância se estabelecesse no mundo dos estudos como uma modalidade 

competitiva perante as ofertas de educação presencial (LITWIN, 2001, p. 15). 

 

Segundo a autora a década de 60 foi um marco na superação dos preconceitos em relação à 

educação à distância, a partir da criação das universidades a distância que competiam com a 

modalidade presencial. 

 

No período de 1728 e até a década de1960, os cursos oferecidos à distância eram para ensinar 

alguma profissão, línguas e formação de pessoas.  

 

São cursos que tinham como objetivo preencher as vagas existentes na área, voltadas 

especificamente para o crescimento industrial e incremento do setor de serviços 

correspondente. O ensino de línguas (Francês, inglês, etc.) estava relacionado à existência de 

diversas colônias pelo mundo e a necessidade de afirmação e expansão dos países que ainda 

concentravam sua supremacia na conquista e domínio de territórios. 

 

Neste aspecto, alguns caracterizam a criação de cursos à distância, a formação técnica 

especifica para os que não tinham nenhuma formação ou ocupação e como instrumento 

compensatório para o educando que não conseguia acompanhar os estudos na escola regular. 

Os fatores geográficos, isolamento, distâncias, questões climáticas, acabaram diluindo diante 

da caracterização dos cursos. 

 

A EAD no Brasil seguiu os mesmos caminhos de outros países, tendo sido implantadas 

algumas ações de caráter assistencialista, para acabar com o preconceito. Ainda que a EAD 

tenha surgido no Brasil no ano de 1939, com o ensino por correspondência pelo Instituto 

Monitor e dois anos após, com o Instituto Universal Brasileiro no ano de 1941, ambos são 



 

- 32 - 

 

considerados pioneiros e foram criados para atender a demanda do processo de 

industrialização no Brasil. No ano de 1904, no Brasil a Escola Norte-americana tentou 

implantar a educação à distância na cidade do Rio de janeiro, o curso de idiomas por 

correspondência.  

 

De acordo com Freitas (2012, p. 63): 

 

Durante a década de 1980, aconteceram, no Brasil, várias iniciativas frustradas para 

a criação de uma Universidade Aberta a Distância. A motivação ocorreu pela 

divulgação das experiências da Universidade Aberta da Inglaterra, da Universidade 

Aberta da Venezuela, da Universidade Aberta de Costa Rica e de outras experiências 

bem sucedidas. Nesse período, a Universidade de Brasília criou um centro para 

desenvolver cursos de extensão sob a modalidade à distância, o que representou um 

grande avanço. Estavam à frente dessa iniciativa o então próreitor de extensão 

Valnei Garrafa, Maria Rosa de Magalhães e o reitor Cristóvão Buarque. Na época, 

eram usados o correio, encontros presenciais e material impresso. (FREITAS, 2012, 

p. 63) 

 

O quadro mostra uma sinopse do desenvolvimento da tecnologia educacional no Brasil. 

 

Quadro 1 - Desenvolvimento da tecnologia educacional no Brasil: uma sinopse 

Década de 20 a 

40  

 

1923 – Criação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro  

1937 - Criação da rádio MEC  

Década de 50  

 

Introdução e desenvolvimento de audiovisuais  

1951 - Inauguração da primeira emissora de TV: TV Tupi  

Década de 60  

 

TVs comerciais começam a transmitir programas educativos para formação 

para o ensino básico e médio.  

1967 – Criação do Ministério das Comunicações  

Década de 70  

 

Primeiras iniciativas no âmbito da Informática Educativa  

 

Década de 80  

 

Grande avanço na área de Informática Educativa  

 

Década de 90  

 

Integração das tecnologias de informação e comunicação (TICs) na 

Educação  

 
Fonte: Struchiner & Gianella (2001, p.32) 

 

Na década de 1990, houve uma mudança na caracterização dos cursos à distância no Brasil 

com o surgimento e ampliação de cursos voltados para o ensino superior relacionados com a 

formação de professores estendendo aos poucos para outros profissionais que o mercado de 

trabalho necessitava. As mudanças de descentralização e gestão dos sistemas, começando pelo 

Ministério da Educação, conforme notamos em Berbat (2008). 
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Conforme o documento intitulado Planejamento Político-Estratégico (1995-1998), o 

papel do Ministério da Educação deverá deixar de ser um órgão executor para 

assumir um caráter de formulador e articulador de políticas públicas, atuando 

preferencialmente no nível político-estratégico do sistema educacional do país. As 

tecnologias são colocadas como essenciais no processo de construção de novas 

diretrizes educacionais, com o uso da televisão, o computador, ligado na rede 

mundial de computadores (internet). O Ministério da Educação implanta o canal de 

TV para o atendimento ao sistema educacional, precisamente como estratégia 

formação de professores, o programa TV Escola inicia sua operação ainda em 1995 

(BERBAT, 2008, p. 103). 

 

Com a promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB-nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996) – a qual traz no seu bojo uma flexibilidade no sistema de ensino, 

propondo novas modalidades e cursos, incorporando novos conteúdos, práticas pedagógicas e 

procedimentos de avaliação. A modalidade de educação à distância fortalece e é 

regulamentada pelo decreto de nº 2.494 de 10 de fevereiro de 1998. Na LDB no seu artigo 

87º, parágrafo 3º, inciso III, das disposições transitórias, consta que o poder público deve 

“realizar programas de capacitação para todos os professores em efetivo exercício, utilizando 

os recursos da educação à distância”.  

 

A Lei 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação LDB) reestruturou conceitos do 

processo educacional, criando novas modalidades de ensino. Nessa lei, foi instituída a 

modalidade de "ensino a distância" e estabeleceu a possibilidade de utilizar recursos de 

telecomunicações e internet para democratizar a educação, oferecendo ensino em todos os 

níveis, em qualquer localidade do país. Além disso, permitiu a transmissão de aulas via 

satélite, estabelecendo interatividade com os alunos via internet. A partir de 1999, as 

universidades brasileiras iniciaram uma nova corrida contra o tempo, a fim de desenvolver 

e/ou adquirir a tecnologia necessária para implementar o ensino à distância.  

 

Alguns programas foram precursores da formação de professores na modalidade a distância, 

como o Projeto Logos, planejado em 1973, pelo DSU/MEC e implementado em 1977, para 

habilitar professores em séries iniciais do 1°. Grau, sem retirá-los da sala de aula, onde muitos 

não tinham somente a escolaridade mínima e ficavam na sua maioria localizados nas zonas 

rurais, de difícil acesso, sem estradas e energia elétrica, com recursos de transporte e 

comunicação escassos não sendo fácil estudar, de forma a desenvolver uma metodologia que 

atendesse a esses alunos. O projeto foi executado em parceria com o CETEB e atenderam 
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mais de 200 mil professores, em 19 unidades da Federação. Em 1982, mais de 60 mil foram 

habilitados pelo projeto. 

 

A abordagem do uso das tecnologias está contextualizada não apenas com uso das 

ferramentas para sua aprendizagem, proporcionando meios que aproprie do uso das 

tecnologias para o desenvolvimento de novas práticas em sala de aula. 

 

Na educação à distância, a heterogeneidade é um fato em qualquer curso ou grupo, sobretudo 

pela dispersão geográfica. Uma novidade é que alunos e professores tem muito que aprender. 

É crucial que o planejamento do curso seja bem elaborado com novas estratégias procurando 

a que melhor atenda os alunos para obter um resultado satisfatório. O professor é o condutor 

do processo e precisa acompanhar os avanços tecnológicos, principalmente como os alunos 

aprendem no ambiente virtual que é diferente do presencial. 

A educação à distância passou por várias fases, iniciando pelo ensino por correspondência, 

rádio, telefone, TV, vídeo e, hoje, por todo o acesso permitido pelo computador e internet, e 

incentivado pelas possibilidades decorrentes das novas tecnologias da Informação e das 

Comunicações TICs e, por sua inserção, em todos os processos produtivos. Cada vez mais 

cidadãos e instituições veem nessa forma de educação um meio de democratizar o acesso ao 

conhecimento e de expandir oportunidades de trabalho e aprendizagem ao longo da vida.  

 

Segundo Evans (2002), a educação à distância passou a usar rádio e TV, telefone, fitas de 

áudio e vídeo a partir da segunda metade do século XX. A década passada viu o surgimento 

das TICs e da "'educação online". Resumidamente, o autor cita as gerações de tecnologia 

educacional utilizadas em educação à distância: 1ª. geração: educação por correspondência; 2a 

geração: áudio e vídeo; 3a geração: audiovisual com tutoria; e 4a geração: comunicação 

mediada por computador.  

 

A palavra tecnologia significa mais do que mero hardware ou ferramenta. 

Tecnologia significa a lógica, compreensão ou ciência do uso de ferramentas 

particulares; sons, por exemplo, são as ferramentas da linguagem (a tecnologia: a 

lógica, compreensão ou ciência dos sons para construir palavras e significados). 

Portanto, as tecnologias educacionais são as maneiras pelas quais nós entendemos 

como usar ferramentas particulares, como as salas de aula, os retro-projetores, os 

computadores, para propósitos educacionais (EVANS, 2002, p.33).  

 

As Universidades que oferecem cursos a distância são instituições que puseram o elemento 
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humano em outro plano, na equação de adição de áudio e vídeo, e aulas e seminários face-a-

face. Com a chegada da telemática, a comunicação pode ocorrer em diferentes momentos e 

locais e, como consequência, toda a noção da comunidade de aprendizagem mudou. É a 

tecnologia da informação na educação.  

 

O compromisso ético daquele que educa a distância é o de desenvolver um projeto 

humanizador, capaz de livrar o cidadão da massificação, mesmo quando dirigido a grandes 

contingentes. Para isso, é preciso ter como foco a aprendizagem do aluno e superar a 

racionalidade tecnológica, que valoriza meios em detrimento dos fins. A superação da 

racionalidade tecnológica, todavia, exige domínio das linguagens e tecnologias de que vamos 

dispor, e abertura para a mudança de modelos "presenciais". Diante de tal quadro, a educação 

à distância assume crescente importância no país, sendo um canal eficiente para que 

profissionais de todos os setores possam atualizar-se permanentemente.  

Em projetos empresariais, o ensino à distância permite que as empresas apliquem com 

eficácia e eficiência seus Projetos de Treinamento e Especialização, dirigidos a seus 

colaboradores e parceiros. Disponibilizam salas dentro de suas próprias instalações; seus 

funcionários podem fazer qualquer um dos cursos oferecidos, sem precisar sair do local de 

trabalho. As empresas oferecem, com isso, um grande diferencial: a oportunidade de 

formação e especialização, o que garante às empresas profissionais mais qualificados e 

motivados. Além disso, colaboradores de filiais de localidades diferentes podem acompanhar 

o mesmo treinamento simultaneamente, sem a necessidade de deslocamentos de equipe de 

uma cidade a outra, assegurando a otimização de custos e de pessoal. Isso é um grande 

diferencial, levando em consideração que a dinâmica do mercado globalizado é de alta 

competição, envolvendo principalmente a utilização de tecnologia de ponta.  

O diploma conquistado na academia perde, cada vez mais rapidamente, sua importância como 

atestado de conhecimento e competência. Surge, portanto, uma extraordinária necessidade de 

oferta de cursos de educação continuada, para atender à atualização permanente de milhares 

de profissionais e preparar lideranças para o setor produtivo. Universidades e instituições 

educacionais, evidentemente, preparam-se para atender a essa crescente demanda e 

paulatinamente vai rompendo barreiras e preconceitos que vinham impedindo seu pleno 

desenvolvimento no País. Esse avanço é fundamental para que os profissionais brasileiros, de 

todos os setores, possam contar com essa ferramenta imprescindível para sua permanente 

recic1agem, atualização e progresso em suas carreiras. 
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Para concluir o surgimento da educação à distância que teve origem desde tempos atrás onde 

as cartas eram o meio de comunicação que circulavam as informações científicas criando 

assim uma nova arte de ensino. Iniciou-se com o estudo por correspondência, através de 

materiais impressos com tarefas e atividades que eram enviados pelo correio.  

Os conceitos de ensinar e aprender, e de educar, estão hoje sujeitos a uma profunda revisão. 

Demo (1993, p. 211), lembra que uma das expectativas que se tem sobre a educação no país, é 

o desafio de “aprender a aprender’’, para o além do simples ensinar e do mero aprender.  

 

Ensinar pode apresentar diferentes significados, o primeiro é objetivo, fazer alguém aprender; 

com algumas nuanças, é sinônimo de ensinar. O outro é subjetivo: aprender para si; é 

aprender, distinguir, dominar o conhecimento, seja por um trabalho intelectual ou físico, seja 

pela experiência. Esses significados de ensinar e aprender que surgem da discussão e reflexão 

em diferentes áreas do conhecimento estão intimamente ligados ás diferentes abordagens ou 

métodos pedagógicos e ás práticas pedagógicas a eles associados, que procuram explicar 

como nós, seres humanos, adquirimos conhecimentos. Este processo de aprendizagem 

caracteriza o processo de evolução cultural de uma sociedade. 

 

O desenvolvimento social, econômico e político da sociedade, exige mudanças nos sistemas 

educacionais para tornarem-se mais eficientes e equitativos no preparo da cidadania, para 

enfrentar os avanços no processo de produção e ainda fazer funcionar uma sociedade 

moderna, operando as tecnologias mais recentes, que exigem preparo intelectual. A tecnologia 

atual e futura requer não só que haja competência de força de trabalho e das empresas para 

produzi-la como também das pessoas responsáveis pelo planejamento, desenvolvimento, 

comercialização e consumo, isto é, de toda a sociedade brasileira. 

 

A introdução de novos conteúdos não tem de ser feita obrigatoriamente através de formas 

diferentes. O que se ensina tem de ser válido cientificamente, tem de partir das perspectivas 

modernas da Ciência, mas também tem de se cruzar com o aluno, o professor, a instituição 

escolar. 

 

A educação, no sentido amplo da palavra, está entre as atividades mais elementares e 

necessárias da sociedade humana. Os pais, ao introduzirem seus filhos no mundo, assumem, 
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ao mesmo tempo, uma dupla responsabilidade educativa: pela vida, pelo desenvolvimento da 

criança e pela continuidade do mundo. Segundo Arendt (1961), “e proteção especiais para que 

nada de destrutivo lhe aconteça de parte do mundo. Porém, o mundo também necessita de 

proteção, para que não seja destruído pelo assédio do novo que irrompe sobre ele a cada 

geração”. Para a pensadora, o conservadorismo, no sentido da conservação (da preservação), 

faz parte da essência da atividade educacional, cuja tarefa é sempre abrigar e proteger alguma 

coisa – a criança contra o mundo, o mundo contra a criança, o novo contra o velho, o velho 

contra o novo.     

 

Assim, educar é formar, socializar o homem para não se destruir, destruindo o mundo, e isso 

pressupõe comunicação, transmissão, reprodução. Daí a célebre frase “sem reprodução não há 

educação e sem educação não há reprodução”. A educação escolar passa a ser um direito 

universal dos homens. O mundo contemporâneo tornou-se impensável sem escola. A função, 

a responsabilidade da educação escolar e de todos os mecanismos educativos é a transmissão, 

a preservação da experiência humana entendida como cultura.  

 

Em outras palavras, educação, memória e cultura se determinam, se complementam, uma não 

pode ser pensada sem a outra e toda reflexão sobre uma desemboca imediatamente na 

consideração da outra.  

 

Arendt (1961) analisa essa relação apontando as conexões entre a crise da educação moderna 

e a crise da autoridade, da tradição, da cultura, em outras palavras, a crise de nossa atitude 

face ao passado. Segundo ela, “é sobremodo difícil para o educador arcar com esse aspecto da 

crise moderna, pois é de seu ofício servir como mediador entre o velho e o novo, de tal modo 

que sua própria profissão lhe exige um respeito extraordinário pelo passado”. Entretanto, ele 

(educador) se move em um mundo que não é constituído pelo poder de autoridade, nem 

tampouco mantido coeso pela tradição. A raiz da crise da educação moderna é a 

incompatibilidade de natureza intrínseca do ato de educar – preservação e transmissão cultural 

– com as atitudes do homem moderno frente ao velho e ao passado. Não estaria o homem 

moderno fazendo uma apologia da amnésia, ao atribuir valor supremo à mudança? 

 

Fazendo uma analogia entre um ambiente de trabalho e um ambiente de aprendizagem e 

transferindo o que se discute sobre qualidade de vida no trabalho para uma situação de 
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aprendizagem, pode-se arriscar a dizer que o processo de trabalho é que mobiliza o organismo 

do indivíduo na sua totalidade. A partir da motivação intrínseca e das sensações, há um 

processamento de informações e reelaboração de ideias de que resulta o conhecimento. A 

aprendizagem é, pois, um processo de construção e reconstrução do conhecimento, que ocorre 

no interior do indivíduo, mas nas suas relações sociais e com o seu mundo, cujo movimento 

dialético é apoiado em aprendizagens anteriores e facilitado pelas boas condições ambientais. 

 

Pensando no bem-estar do indivíduo, como condição indispensável ao seu equilíbrio 

emocional e ao seu desempenho no processo de aprendizagem, é bom lembrar que um 

ambiente de aprendizagem pode estar entre quatro paredes ou não. Precisa, no entanto, 

apresentar certa confortabilidade que possibilite, às pessoas que aprendem, permanecerem 

nele pelo tempo necessário e conveniente, interagindo com prazer. Isto significa dizer que, 

num ambiente de aprendizagem, devem ser consideradas as condições de acomodação, 

luminosidade, arejamento, sonoridade e, sobretudo, comunicação adequada aos propósitos e 

situações específicas. 

 

Um ambiente de aprendizagem pode ser enfocado de diferentes formas e compreender um 

número variado de elementos. Numa visão mais materialista, pode-se valorizar o aspecto 

físico, que envolve a infraestrutura, o processo de ensino e as pessoas como usuárias dos 

recursos que lhes são disponíveis. Outra visão mais sócio psicológica dá maior importância às 

relações e seus efeitos, isto é, aos aspectos da comunicação, da afetividade e da interação 

social que dão vida ao ambiente físico. Tudo neste é facilmente percebido. Mas, no sócio 

psicológico também, e por este interferir mais nas emoções do indivíduo, parece ter maior 

influência sobre a aprendizagem. 

 

Diante desta constatação, para entender o processo de aprendizagem é preciso entender 

primeiramente a distinção entre o individual e o coletivo, ou seja, da dinâmica de constituição 

de ser humano e da dinâmica da constituição do meio social, como fatores “interdependentes” 

– mas não no sentido de que um depende do outro, mas sim de que são inter constituintes, na 

medida em que “se é indivíduo na medida em que é social, e o social surge na medida em que 

seus componentes são indivíduos”. (MATURANA, 1997, p.43). 
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O que Maturana quer dizer, é que o meio não pode especificar o que acontece em um sistema 

vivo em termos de aprendizagem ou mesmo de percepção, se o considerarmos como sistemas 

dinâmicos determinados estruturalmente, e que, por isso, não admitem interações instrutivas 

(MATURANA, 1997). É por isto que o meio pode desencadear apenas mudanças 

determinadas estruturalmente no próprio organismo, embora o meio também seja um sistema 

determinado estruturalmente. Como resultado disso, um sistema vivo só opera 

constitutivamente sempre que a congruência estrutural (adaptação) com seu meio for 

conservada. Segundo o autor, é nesta história de mudança estrutural, que ser vivo e sua 

circunstância mudam juntos (MATURANA, 1993). Isto ocorre sempre que dois sistemas 

vivos, com dinâmicas estruturais independentes, interagem entre si. 

 

Segundo BERGER & LUCKMAN (1985), a sala de aula, o laboratório e a biblioteca, como 

espaços físicos, são locais convencionais de aprendizagem e passam a ser ambientes propícios 

apenas se caracterizarem pela interação (sujeito-objeto e/ou sujeito/sujeito) e por uma 

dinâmica atraente, acolhedora e estimuladora, capazes de gerar um clima favorável ao 

processo de aprender. Esse clima é fortemente determinado pelo estilo das pessoas envolvidas 

e, sendo assim, o professor, como facilitador da aprendizagem, tem uma grande 

responsabilidade na formação do mesmo. Cada ambiente de aprendizagem é construído, é 

único. 

 

Parece mais fácil iniciar falando de um ambiente não favorável à aprendizagem, uma vez que 

ainda pode ser observado em muitas situações de boa parte das instituições escolares, onde as 

relações interpessoais são marcadas por atitudes autoritárias e preconceituosas, orientadas por 

uma concepção deturpadora de uso do poder e por um sistema de crença e valores que 

impedem o ser humano de se desabrochar. Em ambientes com essas características, o 

educando é muitas vezes tratado com indiferença, com críticas, ironia, punição, e até mesmo 

com menosprezo (que se estende aos pais). As expectativas sobre ele são sempre muito 

baixas. É visto como uma tábula rasa (sem o seu saber cultural), rude (que precisa virar 

“gente”, isto é, ser educado dentro dos limites estabelecidos por alguém), preguiçoso por 

natureza (que precisa ser empurrado para aprender), sem sensibilidade (para perceber e 

reelaborar significados próprios) e imaturo (que não é capaz de pensar e de criar). 
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Num ambiente aparentemente equivocado de aprendizagem escolar, permeado por essas 

concepções, fica difícil até impossível para o educando descobrir seus talentos e desenvolver 

suas potencialidades, pois seu pensamento e ação são circunscritos e não fluem. Não pode 

ultrapassar os limites estabelecidos pelos livros didáticos e lições conhecidas e discorridas por 

seus professores, para os quais a memória é confundida com inteligência e o que importa é a 

soma de informações quase sempre descontextualizadas.  

 

Qualquer outro material que o conduza a novas dúvidas e curiosidades não deve ser buscado, 

porque não é entendido como útil ao processo ensino-aprendizagem, isto é, não interessa, 

porque não faz parte do currículo. Nesses casos, o raciocínio e a curiosidade não extrapolam 

aqueles limites e o aluno se dá por satisfeito com o que os professores e os livros indicados 

lhe dizem, prejudicando a formação do hábito de refletir, de questionar, de investigar e de 

tomar iniciativa com o propósito de aprender, reforçando, assim, uma cultura de acomodação, 

de fazer apenas o necessário para obter o diploma ou certificado formal.  

 

A avaliação do professor e do processo de ensino pelo educando é ignorada, porque nenhuma 

dúvida deve pairar sobre o que leu ou ouviu em sala de aula. O educando mais atraído pelo 

conhecimento e insatisfeito com as delimitações nem tem a possibilidade de disseminar 

informações e material entre os colegas ou de mostrar ao professor o que descobre por si 

mesmo. O professor perde, então, a grande oportunidade que tais iniciativas pessoais lhe 

propiciam para conhecer melhor o educando, seus interesses e tendências. 

 

De acordo com Palangana (1994), quanto maior o conhecimento que o professor tem de seus 

alunos e das diferenças entre eles, mais condição tem de fazer adaptações às suas práticas e 

combinações didático-pedagógicas, no sentido de que todos eles aprendam. Já existe a 

consciência de que os melhores professores nem sempre são os que usam técnicas 

sofisticadas, que valorizam quantidade de conteúdos e avaliam rigorosamente o rendimento, 

mas os que se preocupam com a aprendizagem significativa e relevante, que dão a direção de 

troca amigável e de parceria com o educando. Com essa compreensão, os professores usam 

uma combinação de métodos, técnicas e recursos didáticos; têm expectativas positivas a 

respeito de seus alunos; mostram-se entusiasmados e valorizam o que fazem e o que é feito 

por eles, propiciando-lhes oportunidades de encontrar seus próprios métodos de 

aprendizagem. 
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Essa atitude do professor contagia os alunos com certo comprometimento espontâneo, que os 

leva a se sentirem descontraídos e autoconfiantes para aprender com prazer, de forma 

qualitativa, e a transformarem a vida numa escola aberta, isso é, num largo espaço de 

oportunidades para uma contínua aprendizagem e uso do seu potencial, de amor ao que fazem 

e de responsabilidade social. 

 

Assim, um ambiente de aprendizagem é aquele que se caracteriza pela interação, 

comunicação, confiança, ética, respeito ao pensamento do outro, compreensão, consideração, 

liberdade, alegria. É um ambiente que apresenta desafios e estimula a curiosidade, o debate, a 

investigação, a criatividade, a formação de uma autoimagem positiva, o espírito de equipe, a 

responsabilidade e uma insaciável busca do saber, valorizando a criação do outro e reforçando 

a autoestima. 

 

Nenhuma teoria de aprendizagem é capaz de sozinha, orientar as práticas pedagógicas, uma 

vez que o processo de aprender varia de acordo com concepções filosóficas, “tipos de 

inteligência”, experiências de vida e ambientes (que facilitam ou dificultam a aprendizagem). 

O que importa é que os educadores estejam conscientes de toda essa complexidade, 

preocupem-se com ela e não apenas com o ensino e sejam capazes de refletir sobre as suas 

ações e de modificar suas atitudes, reinventando combinações na sua prática e criando novos 

ambientes de aprendizagem mais condizentes com as modificações culturais e as demandas da 

vida moderna. 

 

Qualquer posição interpretativa, ao ser alternativa, requer uma revisão que deve ter 

argumentos diante do sentido dominante do saber na cultura ocidental, sobretudo todo o saber 

consagrado como válido e único, especialmente, o saber organizado de maneira disciplinar na 

escola. 

 

Descartes (1637) sustentava que o conhecimento deveria ser empírico e matemático para ser 

considerado verdadeiro. Por sua vez, pensar e aprender, na perspectiva dos psicólogos 

instrucionalistas, desenvolve-se mediante a obediência a uma série de procedimentos 

mensuráveis e à assimilação de alguns conteúdos predeterminados. Os atos de aprendizagem 

definem-se de maneira operacional e se separam em unidades: primeiro se aprendem os 
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símbolos da química, a seguir seu lugar na tabela dos elementos, e assim até a realização e 

experimentos. Desse ponto de vista, aparece como desorganizado e cientificamente impróprio 

pensar no uso da química em nossas vidas antes de usar essas bases disciplinares. 

 

Essa concepção do ensino tem êxito porque facilita o desenvolvimento dos materiais e a 

formação do professorado. É mais fácil escrever um livro baseado em formas fragmentárias 

de conhecimento com uma lista aqui, outra acolá, e avaliar o aprendido com um teste de 

múltipla escolha. Difícil é desenvolver materiais que ajudem a conectar a experiência 

individual dos estudantes com os conceitos e problemas de uma disciplina. Do mesmo modo, 

é mais fácil formar um professor para seguir alguns passos específicos predefinidos e estáveis 

de um plano curricular que animá-los a refletir sobre os pontos de interação entre a 

experiência dos estudantes e os dados de uma disciplina. 

 

Agora vocês me perguntam: ‘O que é educar?’ e eu lhes digo que educar é uma 

coisa muito simples: é configurar um espaço de convivência desejável para o outro, 

de forma que eu e o outro possamos fluir no conviver de uma certa maneira 

particular. Eu lhes respondo que quando se consegue que o outro, a criança, o jovem 

aceitem este convite à convivência, educar não custa nenhum esforço para se viver. 

A tarefa do educador é criar um espaço de convivência ao qual se convida o outro, 

de modo que o outro esteja disposto a conviver conosco, por um certo tempo, 

espontaneamente.  E nesta convivência ambos, educador e aprendiz, irão se 

transformar de maneira congruente tudo o que se faz no conviver no espaço de 

convivência se faz e se reflete sobre o fazer. E o corpo se transforma, a corporeidade 

se transforma no fazer e no refletir sobre os afazeres, de uma maneira congruente 

com a circunstância na qual se passam os afazeres e esse refletir. E, depois de um 

tempo, se é diferente do que se era. Mas não de qualquer maneira, e sim de uma 

maneira que tem a ver com uma história de interações recorrentes na circunstância, e 

não há esforço, e não há trabalho. (MATURANA, 1993, p. 6) 

 

A complexidade da maioria dos conceitos requer que numa situação de aprendizagem o aluno 

confronte suas ideias com a dos seus colegas, sinta-se desequilibrado diante de fatos 

experimentais ou de algum portador de texto que o faça relacionar o seu conhecimento prévio, 

sobre determinado assunto, com as novas possibilidades que são apresentadas durante as 

atividades. 

 

Exige-se do professor uma perspicácia muito grande, pois o simples fato do aluno estar 

interagindo com os fenômenos através dos experimentos ou confrontando fatos vivenciados 

com aqueles registrados pela literatura científica, não é condição suficiente para romper com 
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certas estruturas do pensamento e promover um salto qualitativo na direção do conhecimento 

científico. 

 

As situações de aprendizagem irão requerer que as intervenções pedagógicas se deem na 

chamada zona de desenvolvimento proximal do aluno Vygotsky (1998) que, de uma maneira 

simplificada, poderíamos entender como sendo uma “faixa” situada entre o conhecimento real 

que o aluno já acomodou em sua memória compreensiva e o conhecimento que ele poderá vir 

a adquirir com a intervenção dos próprios colegas ou do professor. Assim, através das 

relações sociais estabelecidas em classe diante de situações problematizadoras que têm a 

função de promover um desequilíbrio inicial, haverá a possibilidade de se promover um 

reequilíbrio mais potente, no sentido de ser mais abrangente. 

 

A tarefa principal a ser desempenhada recai evidentemente na pessoa do professor, que deverá 

atuar como agente cultural e socializador. Espera-se que ele conheça bem o conteúdo a ser 

explorado, que tenha uma concepção clara da natureza da ciência, que ele domine a gênese do 

conhecimento científico e que esteja atento ao conhecimento prévio e à representação de 

mundo dos alunos. 

 

Considerando que, se além da clareza da proposta curricular elaborada pela escola, o 

professor já disponha de um material que dê orientações para a realização de experimentos, 

que proponha textos adequados a cada série e uma diversidade de atividades que abranjam um 

grande número de assuntos para que ele selecione de acordo com o perfil característico de sua 

turma, pode-se afirmar que grande passo já estará sendo dado em relação à melhoria do 

ensino. 

 

Estas condições seriam, talvez, apenas a ponta do iceberg em relação a todas as questões que 

perpassam uma aprendizagem significativa e que constituem a responsabilidade do professor. 

 

Garantida esta estrutura básica, o professor terá condições de desenvolver propostas mais 

diversificadas, proporcionando aos alunos a exploração de uma infinidade de fatos científicos 

antes de se preocupar com os conceitos, condição prévia que será fundamental para a 

construção dos mesmos. 
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A flexibilidade dos horários, a não obrigatoriedade da frequência diária, a utilização do 

computador como “ferramenta”, entre outros elementos, amplia consideravelmente o leque de 

pessoas que podem incluir-se em um processo de formação institucional. A compressão da 

distância e a ampliação do tempo de estudos provocam um movimento que é uma 

característica interessante na educação à distância. A distância física é encurtada pelas 

tecnologias de comunicação que conectam professores, alunos e tutores fisicamente distantes. 

A ampliação do tempo de estudo está diretamente relacionada com a “quebra” da 

temporalidade, já que o aluno pode acessar o material em diversos momentos, inclusive de 

madrugada e aos domingos. As orientações e aulas estão no ar ininterruptamente e cabe ao 

aluno aproveitar o momento mais adequado para interagir com o material. 

 

A questão mais inquietante é que a maior vantagem da educação à distância é também a razão 

do insucesso dos alunos. A flexibilidade propiciada pela metodologia, que é o principal 

atrativo para os alunos que almejam estudar em seu tempo livre ou não ter a obrigação de 

frequentar a sala de aula todos os dias, acaba por tornar-se o maior obstáculo no 

desenvolvimento da aprendizagem. A compressão espaço-tempo ou a redefinição destas duas 

categorias tão essenciais ao ser humano provoca uma dificuldade em lidar com o tempo (que 

sempre parece mais longo do que é de fato) e com as distâncias (a não exigência presencial 

provoca o isolamento e sensação de abandono no aluno). Harvey já sinalizava para o impacto 

das mudanças destas duas categorias em nossas vidas quando afirmava que “compressão o 

tempo-espaço sempre cobra o seu preço da nossa capacidade de lidar com as realidades que se 

revelam à nossa volta” (1993, p. 275). 

 

 

2.3 Direitos Fundamentais 

 

 

Os direitos fundamentais preconizam a possibilidade de um sistema aberto, sensível à 

mudança de realidade, com as novas concepções da verdade e da justiça, de modo a garantir a 

sua supremacia e a força normativa da Constituição, por vezes limitando a liberdade de 

atuação dos órgãos do Estado. O direito à educação, previsto no artigo 205 da Constituição 

Federal de 1988, norma de eficácia plena e imediata, é direito público subjetivo que garante 

ao cidadão o direito de exigir, dentre outras, as prestações do Estado na promoção da 

educação, não apenas na prevenção e no tratamento das doenças, mas também garantindo 
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condições mínimas para assegurar uma existência digna. Os problemas de educação 

atualmente existentes, não só no Brasil, estão diretamente relacionados a uma rede intrincada 

de interações, que comportam desde os problemas fundamentais da distribuição da riqueza, as 

desigualdades sociais, as dificuldades resultantes da exclusão social, até questões ecológicas e 

outras resultantes de diversidades culturais. 

 

Os direitos fundamentais foram instituídos na Constituição Brasileira de 1988 após uma 

grande conquista, de uma luta travada ao longo de anos, e que representa um novo olhar sobre 

a humanidade, preservando os direitos de cada um. 

 

Os direitos fundamentais enumerados pela Constituição da República Federativa do Brasil 

(CRFB/88) fazem parte de uma conquista histórica, desencadeada no decorrer de anos e anos, 

e simbolizam o desabrochar cultural de uma sociedade, de forma que a sua preservação, 

percorre, essencialmente, pela interpretação a eles atribuída. 

 

Há diversas e variadas expressões que são comumente utilizadas pela doutrina para se referir 

ao que se denomina direitos fundamentais na presente investigação. Inclusive, verifica-se que 

a denominação varia, ou pode variar, de país para país. 

 

Destaca-se, entre outros: direitos naturais, direitos humanos, direitos (ou liberdades) 

individuais, direitos públicos subjetivos, liberdades públicas, liberdades fundamentais, 

direitos constitucionais, direitos da pessoa humana, direitos subjetivos. Muitos desses termos 

são utilizados, inclusive, na CRFB/88. 

 

A evolução histórica dos direitos fundamentais na opinião de Romita 

 

Não se expressa pela simples incorporação de novos direitos aos anteriormente 

consagrados. Determinados direitos passam a apresentar nova feição. Assim, por 

exemplo, o direito de propriedade passa de direito individual e sagrado a exercer 

uma função social. (ROMITA, 2005, p. 76). 

 

Para Dimoulis e Martins (2007), o histórico dos direitos fundamentais se desenvolve e se 

transforma na medida das modificações sociais e, consequentemente, também do estado. E, 

para que seja possível entender o porquê dos direitos fundamentais, a sua atualidade e 
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especular sobre o seu futuro – em termos de concretização – se faz necessário observar a 

evolução social e a modificação dos modelos de Estado. 

 

Com relação ao histórico dos direitos fundamentais, Cavalcanti apud Moraes (2000, p. 59) 

traz que: 

 

o começo do nosso século viu a inclusão de uma nova categoria de direitos nas 

declarações e, ainda mais recentemente, nos princípios garantidores da liberdade das 

nações e das normas da convivência internacional. Entre os direitos chamados 

sociais, incluem-se aqueles relacionados com o trabalho, o seguro social, a 

subsistência, o amparo à doença, à velhice etc. Cavalcanti apud Moraes (2000, p. 

59). 

 

Mas, de acordo com Sarlet (2003, p. 34), a história dos direitos fundamentais, de certa forma, 

é, também, a história da limitação do poder. A construção da teoria dos direitos fundamentais 

sempre esteve ligada, direta ou indiretamente, à ideia de imposição de limitações ao poder do 

Estado, que jamais poderia ter poderes ilimitados sobre os seus cidadãos. Aí então surgem os 

direitos fundamentais como limites principais à atuação do Estado. 

 

Para Moraes (2000, p.59) que: 

 

A Constituição Federal de 1988 trouxe em seu Título II os direitos e garantias 

fundamentais, subdividindo-os em cinco capítulos: direitos individuais e coletivos; 

direitos sociais; nacionalidade; direitos políticos e partidos políticos. Assim, a 

classificação adotada pelo legislador constituinte estabeleceu cinco espécies ao 

gênero direitos e garantias fundamentais: direitos e garantias individuais e coletivos; 

direitos sociais; direitos de nacionalidade; direitos políticos; e direitos relacionados à 

existência, organização e participação em partidos políticos. Moraes (2000, p.59). 

 

E Bobbio (1997, p.98) complementa: 

 

um dos lugares comuns de todos os velhos e novos discursos sobre a democracia 

consiste em afirmar que ela é o governo do ‘poder visível’. Que pertença à ‘natureza 

da democracia’ o fato de que ‘nada pode permanecer confinado no espaço do 

mistério’ é uma frase que nos ocorre ler, com poucas variantes, todos os dias. Com 

um aparente jogo de palavras pode-se definir o governo da democracia como o 

governo do poder público em público. Bobbio (1997, p.98).  

 

Segundo Dantas (2003, p. 51), a natureza filosófica dos direitos fundamentais é de direito 

natural, já que pertencem eles à essência do homem, não representando uma dádiva ou 
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benesse de qualquer Organização Política ou ordenamento jurídico positivo, que apenas os 

reconhece ou não. 

 

Para Dantas (2003, p. 51) existem variadas interpretações sobre o conteúdo do direito natural, 

especialmente as críticas contundentes feitas pelos positivistas e pelos historicistas na segunda 

metade do século XX. Os positivistas combatiam a concepção de direito natural por ser ela 

expressão de uma concepção jusnaturalista que eles rechaçavam, pois não admitiam qualquer 

valoração jurídica. Já os historicistas não aceitavam princípios racionais de validez universal e 

necessária. 

 

Conforme Dantas (2003, p. 51), o embasamento filosófico dos direitos fundamentais deriva 

de um sentimento básico e permanente de justiça, inerente ao homem, e que se intitula direito 

natural. Contudo o reconhecimento desse sentimento de justiça evoluiu gradativamente ao 

longo da História até o seu efetivo acolhimento pelos primeiros textos jurídicos. 

 

Sarlet (2003, p. 40) mostra o histórico dos direitos fundamentais até o seu reconhecimento nas 

primeiras constituições escritas, destacando três etapas, que são as seguintes: a) uma pré-

história, que se estende até o século XVI; b) uma fase intermediária, que corresponde ao 

período da elaboração da doutrina jusnaturalista e da afirmação dos direitos naturais do 

homem; c) a fase de constitucionalização, iniciada em 1776, com as sucessivas declarações de 

direitos dos novos Estados americanos. 

 

De acordo com Dantas (2003, p. 43) na Grécia, com a sua Organização Política 

Transpersonalista, não se indagava a respeito de direitos do homem, como tal, frente ao 

Poder, já que, lá, a violação da personalidade do cidadão acarretava a reprovação da polis por 

força de um julgamento ético e político, que, porém não era juridicamente institucionalizado. 

Tal ordem de coisas derivava da concepção de Estado reinante entre os gregos, que não 

admitia ao indivíduo direitos frente ao Poder Público, já que o Estado era concebido como a 

cidade individual autossuficiente.  

 

De acordo com Dantas (2003, p. 44-45), a Inglaterra deu um passo importante no sentido da 

limitação ao exercício do poder com a Magna Carta imposta pelos barões ao Rei João Sem-

Terra, mesmo observando-se que as liberdades ali ventiladas eram muito mais privilégios em 
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favor de uma camada social, o baronato, do que mesmo expressão de liberdade, como 

concebida no mundo moderno. Nos séculos XVII e XVIII vários documentos ingleses vieram 

completar a Magna Carta, podendo-se citar a Petition od Rights, o Habeas Corpus Act e o Bill 

of Rights. Outros importantes documentos de proteção dos direitos fundamentais foram a 

Constituição de Rhode Island, de 1663, onde era consagrada a liberdade de religião, que nem 

a própria Inglaterra possuía, e a Constituição dos Estados Unidos da América de 1787, aos 

quais, em 1789, juntou-se a Declaração de Direitos e Garantias Individuais. Nesse mesmo 

último ano, a Assembleia Constituinte da França aprovou, no auge da Revolução, a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 

 

Para Dantas (2003, p. 45), na Idade Contemporânea, no âmbito ainda dos clássicos e 

tradicionais direitos e garantias individuais, o constitucionalismo acolhe os chamados direitos 

sociais (nos quais se incluem os direitos do trabalhador), de conteúdo econômico, que foram 

introduzidos na Constituição Mexicana de 1917, na Constituição Weimariana de 1919, e nas 

Constituições da Polônia e da Iugoslávia de 1921. Contudo, lembra ainda o autor que a 

Constituição Francesa de 1848 já consagrara alguns princípios de caráter social, enfatizando 

que esta elevação dos elementos social e econômico ao nível constitucional é produto de um 

fato histórico, qual seja a passagem da Democracia Política para a Democracia Social, que 

deu origem a uma nova ideologia constitucional. Os precedentes desta nova ideologia podem 

ser encontrados no Evangelho, em Marx e na Doutrina Social da Igreja, estes últimos 

principalmente por meio das mais recentes encíclicas papais. 

 

Dantas resume assim a importante mudança social: 

 

No constitucionalismo de entre guerras ocorre à confluência de tendências 

socialistas, liberais, cristãs, com influências nas Constituições. Onde já começam as 

técnicas planificadoras. Na descrição dessas modificações, Pablo Lucas Verdú 

ressalta a configuração do Estado de Direito, como Estado social de direito. Sente-se 

a necessidade de constitucionalização das realidades econômico-sociais. Com as 

constituições da Primeira Guerra Mundial e após a Segunda Guerra, as Constituições 

européias, antecedidas pela Constituição do México, de 1917, consagram os direitos 

econômicos e sociais (trabalho, seguro social, função social da propriedade, 

nacionalização, empresa pública). (DANTAS, 2003, p. 45) 

 

De acordo com Dantas (2003, p. 46), não se pode negar que foi com a Constituição Mexicana 

de 1917, com as Constituições da Rússia (1918-1923 e 1925-1936), com a Constituição de 

Weimar (Alemanha, 1919), com a Constituição da Espanha (1931), com a Constituição da 
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Itália (1947) e com as Constituições Francesas de 1946 e 1958, dentre outras, que se deu 

maior destaque à matéria social. No Brasil, a Constituição de 1824 e a Reforma de 1926 ao 

Texto Magno de 1891 também assinalam precedentes, embora singelos, no trato dos direitos 

sociais, que foram incorporados à Constituição a partir de 1934. 

 

Segundo Dantas (2003, p. 46), “os direitos sociais fizeram nascer à consciência de que, tão 

importante quanto salvaguardar o indivíduo, era proteger a instituição”.  

 

O brutal desrespeito aos direitos humanos praticado durante a Segunda Guerra Mundial pelo 

regime nazista e pelos demais regimes totalitários da época levou a uma maior 

conscientização em torno dos direitos inerentes à pessoa humana. Por isso foi elaborada em 

1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos, considerada a Carta Mundial dos direitos 

humanos, com o objetivo de torná-los fundamentais nas esferas internacional e constitucional 

dos Estados. 

 

Para Bobbio (1992), a efetivação de uma maior proteção dos direitos do homem está ligada ao 

desenvolvimento global da civilização humana. Não se pode falar em concretização dos 

direitos humanos sem mencionar os dois grandes problemas do nosso tempo, que são as 

guerras e a miséria, nem abstrair do absurdo contraste entre o excesso de potência que criou 

condições para uma guerra exterminadora e o excesso de impotência que condena grandes 

massas humanas à fome. Seguindo a lição do famoso pensador italiano, apenas nesse contexto 

de realismo pode-se aproximar do problema dos direitos humanos, que devem ser avaliados 

segundo uma posição ponderada que nem nos torne pessimistas a ponto de nos abandonarmos 

ao desespero, nem tão otimistas a ponto de parecer presunçoso. Concluindo, assevera que: 

 

A quem pretenda fazer um exame despreconceituoso do desenvolvimento dos 

direitos humanos depois da Segunda Guerra Mundial, aconselharia este salutar 

exercício: ler a Declaração Universal e depois olhar em torno de si. Será obrigado a 

reconhecer que, apesar das antecipações iluminadas dos filósofos, das corajosas 

formulações dos juristas, dos esforços dos políticos de boa vontade, o caminho a 

percorrer é ainda longo. E ele terá a impressão de que a história humana, embora 

velha de milênios, quando comparada às enormes tarefas que estão diante de nós, 

talvez tenha apenas começado. (BOBBIO, 1992, p. 45-46), 

 

Romita (2005) traz que os direitos fundamentais são indivisíveis e interdependentes, no 

sentido de que mesmo as liberdades negativas de matriz liberal só adquirem eficácia máxima 
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quando concorrem os direitos econômicos, sociais e culturais. Seres necessitados não são 

livres. Por seu turno, o exercício dos direitos sociais depende do reconhecimento dos direitos 

de liberdade. Um direito fundamental só alcança plena realização quando os demais direitos 

fundamentais são respeitados. A violação de um dos direitos fundamentais importa 

vulneração de algum ou de alguns dos outros. Não importa para a validade dessa assertiva que 

se trata de direitos civis ou políticos ou de direitos econômicos, sociais ou culturais: a 

realização de uns pressupõe a realização simultânea dos demais. Conforme Scaff  (2005, p. 

87) que:  

 

Verifica-se, portanto, vários pontos de contato entre os conceitos de mínimo 

existencial e de direitos fundamentais sociais em sociedades periféricas como a 

brasileira, que possui uma enorme desigualdade econômica e social. No Brasil, 

como em vários países periféricos, as carências sociais e econômicas por parte de 

grandes parcelas da população e as desigualdades sociais dentro do mesmo país 

atingem níveis alarmantes, que faz com que seja necessário um esforço ingente para 

a ultrapassagem desta situação de iniquidade. Scaff  (2005, p. 87). 

 

 

Confirmando a necessidade de respeito aos direitos fundamentais e da obrigatoriedade do 

mínimo existencial Sarlet (2003, p. 56) relata que: 

 

a dignidade da pessoa humana (assim como os próprios direitos fundamentais), sem 

prejuízo de sua dimensão ontológica e, de certa forma, justamente em razão de se 

tratar do valor próprio de cada uma e de todas as pessoas, apenas faz sentido no 

âmbito da intersubjetividade e é também por esta razão que se impõe o seu 

reconhecimento e proteção pela ordem jurídica, que deve zelar para que todos 

recebam igual (já que todos são iguais em dignidade) consideração e respeito por 

parte do Estado e da comunidade. Sarlet (2003, p. 56). 

 

Dando ênfase à dignidade da pessoa humana Sarmento (2003, p. 255) traz que: 

 

A própria compreensão de que o princípio da dignidade da pessoa humana 

representa o centro de gravidade da ordem jurídica, que legitima, condiciona e 

modela o direito positivado, impõe, no nosso entendimento, a adoção da teoria da 

eficácia direta dos direitos fundamentais nas relações entre particulares. De fato, 

sendo os direitos fundamentais concretizações ou exteriorizações daquele princípio, 

é preciso expandir para todas as esferas da vida humana a incidência dos mesmos, 

pois, do contrário, a proteção à dignidade da pessoa humana principal objetivo de 

uma ordem constitucional democrática permaneceria incompleta. Condicionar a 

garantia da dignidade do ser humano nas suas relações privadas à vontade do 

legislador, ou limitar o alcance das concretizações daquele princípio à interpretação 

das cláusulas gerais e dos conceitos jurídicos indeterminados do Direito Privado, 

significa abrir espaço para que, diante da omissão do poder legislativo, ou da 

ausência de cláusulas gerais apropriadas, fique irremediavelmente comprometida 

uma proteção, que, de acordo com a axiologia constitucional, deveria ser completa.  
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Observa-se assim que a dignidade da pessoa humana nos remete à esfera de proteção dos 

direitos fundamentais. Para Romita (2005), a explicação para o caráter de indivisibilidade dos 

direitos fundamentais é simples: a indivisibilidade vincula-se ao respeito da dignidade da 

pessoa humana. A dignidade é indivisível: se privada das liberdades públicas, a pessoa não 

desfruta direitos econômicos e sociais, tornando-se inviável o reconhecimento da liberdade e 

da igualdade. 

 

 

2.4 Formas e aplicabilidade da educação 

 

 

O processo educacional vive constantemente em transição suas formas e aplicação sofrem 

mudanças ao passar do tempo, não mais se tem a relação única presencial de professor e aluno 

com a única ferramenta de ensino os livros, quadro e giz, atualmente vivemos outra era onde 

o principal responsável é o avanço tecnológico. 

 

Para Mizukami (1986, p. 14) a relação professor e aluno, dividem os diversos períodos da 

história da educação em abordagens, e nos mostra que na abordagem tradicional esta relação é 

vertical, isto é, o mestre ocupa o centro de todo o processo, cumprindo objetivos selecionados 

pela escola e pela sociedade. O professor comanda todas as ações da sala de aula e sua postura 

está intimamente ligada à transmissão de conteúdos. Ao aluno, neste contexto, era reservado o 

direito de aprender sem qualquer questionamento, por meio da repetição e automatização de 

forma racional. Já na perspectiva de Saviani (1991, p. 18) referindo-se à relação professor e 

aluno, na escola tradicional, mostra-nos que o professor: "transmite, segundo uma gradação 

lógica, o acervo cultural aos alunos. A estes cabe assimilar os conhecimentos que lhes são 

transmitidos”. 

 

Analisando a relação professor e aluno, mostra-nos que esta pode ser caracterizada em três 

níveis: 

 

O dos valores presentes na relação, transmitidos através das ideias verbalizadas em 

sala de aula e refletidas nas ações e nos objetivos de trabalho; o dos modelos dados, 

ou seja, do que se faz e que é dado como exemplo, que pode ou não ser imitado, e o 

da interação propriamente dita: das reações das pessoas ao que o outro faz. 

(D’Oliveira, 1987)  
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É vital que se faça um enorme esforço de sintonização da escola com os tempos atuais e, mais 

uma vez, é crucial o engajamento do professor na transição do antigo modelo para o novo. 

Para que isso ocorra, um primeiro passo é compreender que há novos, papéis a serem 

desempenhados pelos atores da cena educacional, a relação deixa de ser somente aluno e 

professor, passa a ter mais um ator importante a tecnologia. 

 

A autora, apresentando sua análise sobre o "sistema aversivo", coloca-nos que a relação entre 

o professor e o aluno é marcada pela punição, que é um modo que o professor tem de invocar 

sua autoridade que é esperada pela sociedade em geral. Porém, a autora advoga que os efeitos 

da punição geram, entre outros sintomas, submissão do estudante, medo, ansiedade e raiva 

contra o professor. Um agravante maior é que os professores, ingenuamente, fazem uso de 

seus próprios recursos didáticos para punir os alunos (D’OLIVEIRA, 1987, 17-18). 

 

O trabalho do professor em sala de aula, seu relacionamento com os alunos é expresso pela 

forma de relação que ele tem com a sociedade e com cultura. 

 

Segundo Abreu & Masetto (1990), é o modo de agir do docente em sala de aula, mais do que 

suas características de personalidade que colabora para uma adequada aprendizagem do corpo 

de alunos. O modo de agir do professor em sala de aula fundamenta-se numa determinada 

concepção do papel do professor, que por sua vez reflete valores e padrões da sociedade.  

 

A relação professor e aluno, no processo de aprendizagem é uma das partes mais importantes 

para desenvolvimento do saber, tendo atualmente professor uma ferramenta que facilita está 

relação, que são os meios tecnológicos.  Pierre Lévy (2000, p.229), comenta que “o professor 

deve orientar e guiar esta atividade com o propósito de que a construção do aluno se aproxime 

de forma progressiva aos significados e representações dos conteúdos como saberes 

culturais”. 

 

O processo de ensino e aprendizagem deve ser visto como uma produção compartilhada entre 

professor e o aluno. Ambos, juntamente com o conteúdo, são os responsáveis por tal processo. 

Isso não significa que deva haver uma simetria entre eles; na interação educativa, o professor 

e o aluno desempenham papeis distintos, mesmo que igualmente imprescindíveis e totalmente 
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interconectados. Neste sentido, consideramos que tanto o professor ajuda o seu aluno no seu 

processo como vice-versa: o aluno também participa do processo da aprendizagem do 

professor (LÉVY, 2000, p.229). 

 

 

2.5 Fatores como a tecnologia influenciam um novo modelo de educação e busca do 

conhecimento 

 

 

Hoje em dia, a internet é um meio de grande acesso no mundo acadêmico, principalmente 

pela facilidade de informações que ela proporciona ao pesquisador virtual. 

 

Para Thompson (1995), o surgimento de meios de comunicação de massa vem incitado por 

uma valoração econômica das formas simbólicas, ou seja, um valor que estava sendo 

atribuído a conhecimentos. Essa valoração incidia sobre todas as formas de conhecimento, 

fazendo delas uma forma de poder. A internet, um desses instrumentos de difusão de 

informações, cada dia mais reafirma seu lugar de extrema importância em um mundo de 

muita informação trata-se de uma mídia extremamente interativa, onde o receptor pode 

manter um contato direto com o emissor. 

 

Atualmente o mundo necessita de velocidade e veracidade nas informações, a internet trouxe 

mudanças para a comunicação, transformações culturais permitindo um vínculo entre o 

homem e máquina. Sendo o homem fornecedor de informações e o computador e a internet 

transmissor e divulgador dessas informações. E para o sistema educacional a grande 

importância é a reciclagem constante do saber. 

 

 

A internet é uma grande rede que viabiliza a troca de informações, sejam de dados, de 

documentos, figuras e etc., mediante o uso de computadores. Os provedores bakbones são a 

espinha dorsal do processamento das informações contidas na internet. Os usuários se 

conectam aos provedores de acesso ou informação, que por sua vez, se conectam aos 

provedores backbone. 

A internet mostra que revolucionou a comunicação humana tanto quanto a escrita, pois 

conseguiu agregar em seu ciberespaço todas as técnicas características do discurso humano: 
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imagens, sons e símbolos, entre eles a própria escrita. E, com modificações desencadeadas 

pela escrita e pela linguagem, a noção de cultura muda também. O indivíduo quando navega 

recebe tantos estímulos que o remete a uma realidade interativa. 

 

Internet é uma rede de interações entre seres humanos, propiciada pelo advento de uma 

tecnologia digital representada pelos computadores pessoais conectados em rede e que obriga 

uma alteração quântica na forma de pensar. A inteligência coletiva (Pierre Lévy, 1999) fica 

liberada das amarras geográficas tornando possível um brain storm a distância, um texto 

coletivo, um “hipertexto”, que resulta maior do que a soma das partes (Lévy, 2000, p.129). 

 

A internet é em última instância uma tecnologia de comunicação, por ser um meio atualmente 

mais utilizado como forma de comunicação entre pessoas. A parafernália de computadores 

pessoais, modems, servidores, fibras óticas e ondas de rádio que estabelecem as conexões 

podem ser reduzidas a uma caixa preta, uma espécie de telefone, que se comunica não apenas 

por voz, mas também por imagem, em um nível sonhado há apenas vinte anos. 

 

As tecnologias podem ser pensadas como tecnologias da inteligência. Elas se articulariam 

com nosso sistema cognitivo de tal forma que não conseguiríamos pensar sem seu auxílio. De 

acordo com o autor citado, as tecnologias se transformam em tecnologias da inteligência ao se 

construírem em ferramentas que auxiliam e configuram o pensamento, tendo nele, portanto, 

um papel construtivo. Ao mesmo tempo, tornam-se metáforas, servindo como instrumentos 

do raciocínio que ampliam e transformam as maneiras precedentes de pensar. As tecnologias 

interagem com o sistema cognitivo principalmente sob duas formas: 

 

a) transformam a configuração da rede social de significação, cimentando novos 

agenciamentos e possibilitando novas pautas interativas de representação e de leitura do 

mundo;  

b) permitem construções novas, constituindo-se em fonte de metáforas e analogias. 

 

O papel educacional do computador já tem sido pensado há anos.  Desde os anos 70, muito 

ocorreu no desenvolvimento das tecnologias, fazendo com que as escolas realizem uma 

contínua reflexão. Papert analisa muita das inúmeras possibilidades “subversivas” dos 

computadores na educação, tais como cortar caminho e desafiar a própria ideia de fronteiras 
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entre as disciplinas e “mudar a ênfase de currículo formal e impessoal para exploração viva e 

empolgada por parte dos estudantes”. (PAPERT, 1998). 

 

Por meio de uma análise da introdução dos computadores nas escolas públicas da rede 

estadual de Pernambuco, Ramon de Oliveira (1997) mostra os percalços porque passaram as 

escolas na implantação do trabalho com a informática educativa. Enfatiza o fato de a entrada 

dos computadores não ter sido precedida de uma ampla discussão entre os professores, que 

possibilitasse o levantamento de opiniões, desejos e sugestões para o uso desta tecnologia no 

ensino. 

 

O autor apresenta as diferentes representações formuladas pelos professores. De um lado, 

veem-se aqueles que concebem o computador como uma panaceia para os problemas da 

escola, de outro lado, os que o veem como um elemento estranho marcado pela discriminação. 

Entre estes últimos, o autor percebeu atitudes de indiferença decorrentes, segundo ele, do 

desconhecimento das “possibilidades da utilização de uma nova tecnologia no processo de 

ensino” (OLIVEIRA, 1997, p.72). O problema, no entanto, não se caracteriza apenas por uma 

rejeição ao novo, mas também por experiências negativas com o uso de tecnologias que se 

proclamavam salvadoras, mas que trouxeram poucos benefícios em razão da dificuldade do 

uso dessa ferramenta. A concepção acrítica, que vê o computador como solução para todos os 

problemas educacionais, conduz, paradoxalmente, ao “outro lado da moeda”, de não 

conseguir encontrar sua utilidade na prática educativa. O autor demonstra a importância de 

um amadurecimento sobre as possibilidades do trabalho com computador na escola por parte 

dos professores.  

 

A tecnologia tem grande contribuição para o sistema educacional, sendo uma ferramenta 

eficaz para a atualização de informações, reciclagem de professores, estando todos em 

constante evolução, sendo também um método atual para a sociedade globalizada dos tempos 

atuais. 

 

O computador não é por si só um portador de inovação nem fonte de uma nova dinâmica do 

sistema educativo. Poderá servir e perpetuar com eficácia de ensino obsoletos. Poderá ser um 

instrumento vazio em termos pedagógicos que valoriza a forma, obscurece o conteúdo e 

ignora processos. (PELLANDA, 2000) 
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O valor da informação para a sociedade globalizada, deixa de ser secundário, passando a ter 

função principal no cotidiano das pessoas, sendo utilizada de forma inteligente os multimeios 

que a cercam tais como a escrita, a imagem e o som. 

 

Nota-se a importância da administração da escola em todos os momentos das discussões sobre 

a informática educativa para que se possa viabilizar, destas condições básicas como tempo, 

espaço e materiais, até a construção de uma proposta pedagógica da escola para o uso da 

informática, que norteie as atividades dos professores. 

 

A utilização da informática no contexto educacional encontra-se hoje em processo 

progressivo. Os professores, maiores vetores das mudanças na educação, devem buscar a 

reflexão contínua sobre sua prática para que possa haver transformações. Em nosso país, 

apesar de os exemplos de incursões na área de informática educativa serem numerosos e 

muitos deles bastante positivos, o “grande salto” qualitativo neste campo ainda permanece em 

nível de intencionalidade de pesquisadores, agências financiadoras, instituições 

governamentais e não governamentais (MOREIRA, 1999). 

 

 

2.6 Educação e Tecnologia 

 

 

A tecnologia atual se impõe como praticamente irreversível. Essa inevitabilidade tanto se 

deve ao fato de que a sua difusão é comandada por uma mais-valia que opera no nível do 

mundo e opera em todos os lugares, direta ou indiretamente, quanto em razão da formidável 

força do imaginário correspondente, que facilita a sua inserção em toda parte (SANTOS, 

1996). 

 

Esse fascinante desenvolvimento tecnológico resultou no advento de uma nova era para a 

humanidade, a denominada “Era da Informação”. Pela primeira vez na história, somos 

capazes de organizar e dominar a informação como nunca, por meio da utilização de 

computadores, da Internet e de outras tecnologias relacionadas. 
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Sabemos o quanto isso é importante, pois a troca e a difusão da informação, no decorrer do 

tempo, sempre foram responsáveis pelo desenvolvimento dos mecanismos de transformação 

houve necessariamente à disseminação de ideais. 

 

A rapidez desse salto qualitativo e quantitativo de tecnologia, porém, e incomparável com os 

conceitos e padrões contemporâneos contribuindo, assim, para ao aparecimento de conflitos 

entre as novas tecnologias e a sociedade.  

 

Talvez por estarmos cercados por tecnologia que não podemos negar interação e o dever 

estudá-las e entendê-las, para acompanhar a evolução da sociedade. 

 

As novas tecnologias têm contribuído com as drásticas mudanças que vêm 

contemporaneamente ocorrendo na história da humanidade. Segundo Marilena Chauí (2002, 

p. 278) "Os instrumentos tecnológicos são ciência cristalizada em objetos materiais. destinam-

se a dominar e transformar o mundo e não simplesmente a facilitar a relação do homem com o 

mundo". O termo "tecnologia" considerado como conhecimento humano, reflete uma 

aproximação alternativa que considera tecnologia como um dos componentes do meio 

sociocultural (Heidegger, 1977). 

 

Para Pierre Lévy (1993), as tecnologias habitam nosso cotidiano de tal forma que já fazem 

parte de nossa "natureza humana", então, podem ser pensadas como "tecnologias da 

inteligência", e, portanto se articulam com nosso sistema cognitivo de tal forma que não 

conseguimos pensar sem seu auxílio. 

 

Segundo Lévy, o processo de ensino e aprendizagem deve ser visto como uma produção 

compartilhada entre o professor e o aluno. Ambos, juntamente com o conteúdo, são os 

responsáveis por tal processo. Isto não significa que se deve haver uma simetria entre eles; na 

interação educativa, o professor e o aluno desempenham papéis distintos, mesmo que 

igualmente imprescindíveis e totalmente interconectados. Neste sentido, consideramos que 

tanto o professor ajuda o aluno no seu processo como vice-versa: o aluno também participa do 

processo de aprendizagem do professor. 
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2.7 A tecnologia como elemento essencial para o processo educativo 

 

 

É este contato e esta inovação tecnológica que trouxe também uma revolução educacional. A 

educação torna-se obsoleta se não utiliza-se de meios tecnológicos. E há muito a educação já 

faz uso do processo tecnológico, pois ao utilizar a televisão e o vídeo cassete, atualmente este 

substituído pelo DVD, para transmitir um documentário, ou um filme que tivesse a ver com o 

conteúdo ministrado pelo professor da disciplina em questão, ou mesmo uma música, como 

forma de ilustrar uma aula, a fim de esta tornar-se mais dinâmica, e para isto é necessário a 

tecnologia do rádio, do CD, da televisão, do vídeo cassete/DVD.  

 

Portanto tecnologia e arte sempre foi um auxílio para a educação. No entanto, a tecnologia 

durante muito tempo, podemos dizer que até o final dos anos 70 pode ter sido de fato, um 

componente auxiliar da educação, não assumindo uma perspectiva fundamental, já que muitos 

professores ainda seriam capazes de dar suas aulas, apenas com o virar das páginas de um 

livro, ou escrevendo a matéria a ser aplicada aos seus alunos no quadro negro. Utilizando a 

tecnologia apenas para acender a luz da sala de aula, ou da caneta para preparar suas aulas os 

chamados professores clássicos.  

 

Dando um salto qualitativo em termos históricos, percebemos claramente que hoje em dia um 

professor clássico não é um exemplo de sucesso, pois a contemporaneidade nos exige uma 

dinamicidade, uma rapidez própria dos nossos tempos, daquilo que o pensador Gilles 

Lipovestky e Charles (2004) denomina como os tempos pós-modernos, e Guy Debord (2003) 

nos conscientiza de que estamos na sociedade do espetáculo. 

 

Isso nos força a revermos nossos valores, nossas posturas existênciais. E a educação não só a 

educação formal, mas também a informal de certa forma padece nesta relação. E para que ela 

se torne agente, é preciso que esta passe por uma evolução, um repensar de bases e posturas, 

influenciando assim a educação no viés da formação do conteúdo quanto da aplicabilidade 

deste conteúdo, voltando-se assim para o professor. 

 

Se antes a educação enxergava a tecnologia um componente auxiliar, contemporaneamente 

não pode mais ser assim. E não por uma questão de querer ou não querer, de aceitar ou não a 

tecnologia. Mas por um fundamento que se faz presente na essência do próprio processo 
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educacional que é acompanhar a temporalidade e historicidade daqueles que fazem parte da 

sociedade, é um âmbito muito maior do que relacionar a educação a um mero princípio de 

formalidade.  

 

 

2.8 Inteligência Coletiva 

 

 

Dessa forma, torna-se altamente ultrapassado pensar a tecnologia como equipamentos 

técnicos, ou dizer: “tal escola tem computador”, “aquela outra escola proporciona acesso à 

internet para seus alunos.”. A tecnologia no viés da informática assumiu uma significância 

tamanha para o âmbito educativo, podendo-se pensar na mesma como um elemento essencial, 

tal qual a historicidade ou a temporalidade. 

 

Na perspectiva do essencial, está implícita a relação que esta passa a ter com o próprio 

processo, influenciando até mesmo a produção do conteúdo, o mais íntimo da educação, não 

que a tecnologia tenha a ver com o conteúdo, por exemplo, do português, da história ou da 

química, e que se faça determinante neste processo. Mas torna-se fundamental na troca de 

informações. 

 

A troca de informações somente torna-se viável e concreta, tendo em vista a característica da 

virtualidade e das telecomunicações, componentes vetoriais da informatização. 

 

Pierre Lévy denomina este processo como inteligência coletiva. Ou seja, um fenômeno 

tipicamente da informática, segundo este pensador. A inteligência coletiva permite (embora 

consideravelmente ainda restrita aos usuários da web) que as informações que antes restrita a 

um grupo de pessoas que estivessem próximas em termos geográficos, agora possam ser 

disseminadas, de forma responsável, no ambiente da rede mundial de computadores. E assim 

auxiliando a elaborar melhor o conhecimento daqueles que procurarem por estes 

conhecimentos. Como por exemplo, uma pessoa da área de humanas, dificilmente teria um 

acesso tão rápido a um conhecimento profundo acerca da clonagem, se não fosse no âmbito 

da web. Os conteúdos tornam-se acessíveis aos usuários da rede. 
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Para Lévy, a inteligência coletiva é a metodologia capaz de constituir o conhecimento, já que 

há o envolvimento de várias intelectualidades simultaneamente. 

 

 

2.9 Professor Virtual 

 

 

As práticas tradicionais de conviver, trabalhar, educar e, mesmo, de pensar e de conhecer têm 

sofrido abalos e transformações com o advento das novas tecnologias da comunicação. 

Instituições sociais, dentre elas a escola, recebem, quotidianamente, o impacto de um 

bombardeio de informações proveniente de diferentes meios. As novas possibilidades de 

acesso à informação questionam, principalmente, as bases oralista e unidirecional da 

comunicação (do professor ao aluno; do livro didático ao aluno) nas quais a escola sustenta 

sua prática pedagógica (LÉVY, 2000, p.106). 

 

Se tornarmos com exemplo o caso da alfabetização escolar, podemos pensar que a 

massificação dos meios televisivos de informações tem questionado o sentido restritivo da 

escrita como uma habilidade de codificação da linguagem oral. Esse sentido vinha se 

mantendo socialmente valorizado, já que a codificação decodificação consistia num dos 

únicos meios de acesso á informação e à comunicação mais quotidiana. Hoje em dia, os meios 

de comunicação de massas disponibilizam um largo número de informações, tornando 

dispensável o hábito da leitura com propósito meramente informativo. Uma pessoa pode 

manter-se relativamente informada, sendo iletrada. 

 

Segundo Guattari (1991), de um lado, as transformações técnico-científicas contêm 

potencialidades de criação e de concretização de novas e diferentes formas de educar e de 

pensar, de outro, as possibilidades sociais e subjetivas de criação das mesmas encontram-se 

ainda em estado de devir. Existe uma defasagem entre o avanço tecnológico e a criatividade 

social e individual de apropriação e não somente adaptativa dos recursos disponíveis. É por 

essa via que se explica o ressurgimento de velhas práticas educativas mais modernizantes 

encontravam dificuldades em cumprir os propalados avanços. É de notar que, na cidade de 

Porto Alegre, após uma grande difusão de ideias construtivistas na educação, existe agora 

uma “reopção” à pedagogia tradicional por parte de algumas escolas. É como se não se 
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possuíssem recursos criativos para fazer frente às críticas e problemas advindos de novas 

apostas e propostas educativas.  

 

A novidade ocupa lugar da tradição, a velocidade, o lugar do movimento. As inúmeras 

possibilidades de experimentar, no âmbito do consumo, vários objetos e descartá-los 

tornaram-se modos de viver que impregnam outros setores da vida. A informação e o 

conhecimento são interpelados em seu valor utilitário, de uso e de desuso. 

 

Pierre Lévy (2000, p.109) escreve que: 

 

O questionamento das certezas, produzido nos campos da ciência e da tecnologia, 

afeta o cotidiano escolar, desmontando algumas concepções epistemológicas que se 

generalizam produzindo regimes de verdade. A mais abalada seria a posição 

adaptativa, aqui definida em oposição à outra denominada de crítica/criativa. Esta 

última poderia vir a se constituir numa ferramenta de apropriação significativa das 

tecnologias no trabalho educativo. Por ora, deixo em suspenso essa possibilidade 

para tentar caracterizar a posição adaptativa. Lévy (2000, p.109). 

 

O professor tem papel importante no processo de aprendizagem, mas a busca constante do 

conhecimento mudou um pouco esse papel, hoje não é necessária uma aula presencial, 

difunde-se cada vez mais a EAD (Ensino Aberto e a Distância), passando a entrar em cena o 

professor virtual, pois o processo de ensino da EAD é mediado por tecnologias de 

comunicação, onde alunos e professores estão separados espacial e/ou temporalmente, 

passando a ser um dos métodos de maior expansão da educação. 

 

A EAD explora certas técnicas de ensino a distância, incluindo hirpemídias, as redes de 

comunicação interativas e todas as tecnologias intelectuais da cibercultura. Mas o essencial se 

encontra em um novo estilo de pedagogia, que favorece ao mesmo tempo aprendizagens 

personalizadas e a aprendizagem coletiva em rede. Nesse contexto, o professor é incentivado 

a tornar-se um animador da inteligência coletiva de seus grupos de alunos em vez de um 

fornecedor direto de conhecimento. 

 

Pierre Lévy (1999) comenta que a tecnologia não substitui o professor e deve ser vista como 

um instrumental para ser utilizado em etapas definidas do processo de ensino, ao invés de ser 

pensada como estratégia única a ser adotada durante um curso. 
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Os modos de utilização da tecnologia no processo de aprendizagem é método enriquecedor do 

ensino, o uso do computador e multimídias em sala de aula, tende a valorizar a aula e o 

professor, sendo hoje uma tendência e uma exigência para as novas técnicas pedagógicas. O 

advento da TV e das tecnologias de informação e comunicação produziu-se uma 

descentralização cultural do livro para o meio audiovisual. Há em curso uma nova 

subjetividade e indica novos meios de sentir e saber articulados com as imagens e redes de 

saber. A educação não poderá ficar assentada na transmissão do conhecimento, deverá 

revalorizar práticas e experiências de um saber diversificado, de intertextualidades. 

(BARBERO, 1999) 

 

A utilização de um ambiente virtual para a construção do conhecimento estimula o meio do 

design instrucional, que é a área do design gráfico voltado para a mediação das práticas 

pedagógicas que facilita as potencialidades da internet para incorporar às situações reais de 

educação elementos como a aprendizagem informal, a aprendizagem autônoma e a 

aprendizagem cooperativa para atender às demandas da sociedade por um novo paradigma 

educacional, de maneira colaborativa e estimule a interatividade entre o professor e os alunos. 

 

Para a utilização adequada dois meios tecnológicos voltados para a educação, faz-se 

necessária a capacitação dos professores para a melhor utilização dos ambientes virtuais, pois 

trata-se de uma nova proposta pedagógica, passando o professor a ser um colaborador do 

saber, interagindo com a tecnologia e o aluno, apenas um facilitador do processo de 

aprendizagem. 

 

Para Lynch e Corry (1998): 

 

Uma das dificuldades para se capacitar o corpo docente para a educação à distância 

é o fato de que esta não é apenas um estilo de educação, mas um conjunto de estilos 

dependentes de diversas mídias e métodos. Preparar professores para ensinar em 

diversos contextos à distância com diversos meios de comunicação requer tanto 

métodos genéricos quanto específicos a cada meio. Aqui os autores parecem 

especialmente preocupados com o conhecimento técnico/ tecnológico esperado do 

professor a distância. 

 

Com a tecnologia, o professor e aluno devem se atentar as constantes mudanças, devem 

buscar da capacitação e atualização dos conhecimentos adquiridos ao longo da vida, tendo em 
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vista que esses requisitos são uma exigência do mercado de trabalho, em função das rápidas 

mudanças no mundo contemporâneo devido as incessantes inovações tecnológicas. 

 

Belloni (1999) escreve que: 

 

A formação de professores venha a atender a necessidades de atualização em três 

grandes dimensões: pedagógica, tecnológica e didática. A dimensão pedagógica se 

refere às atividades de orientação, aconselhamento e tutoria e inclui o domínio de 

conhecimentos relativos aos processos de aprendizagem e oriundos da psicologia, 

ciências cognitivas e ciências humanas. A dimensão tecnológica envolve as relações 

entre tecnologia e educação, desde a utilização adequada dos meios técnicos 

disponíveis até a produção de materiais pedagógicos utilizando estes meios. A 

dimensão didática se refere ao conhecimento do professor sobre sua disciplina 

específica, envolvendo também a necessidade de constante atualização. 

 

2.10 Cibercultura e Educação 

 

 

O espaço cibernético está totalmente presente na sociedade atualmente, é um novo espaço de 

interação humana que já tem uma grande importância principalmente no plano econômico e 

científico, e com tendências a ampliar-se a várias outras áreas de conhecimento. 

 

O espaço cibernético é a instauração de uma série de todas as memórias informatizadas e de 

todos os computadores. Atualmente, temos cada vez mais conservados, sob forma numérica e 

registrados na memória do computador, textos, imagens e músicas produzidas por 

computador. (LÉVY, 2000). 

 

A rápida e crescente difusão da internet, devido principalmente às contínuas melhorias 

técnicas dos meios de comunicação e a vulgarização dos computadores foi responsável pelo 

surgimento do ciberespaço que se entende ser o espaço das comunicações através das redes 

de computadores. 

 

A dimensão da comunicação, então está se transformando numa esfera 

informatizada. O interesse é pensar qual o significado cultural disso. Com o espaço 

cibernético, temos uma ferramenta de comunicação muito diferente da mídia 

clássica, porque é nesse espaço que todas as mensagens se tornam interativas, 

ganham uma plasticidade e têm uma possibilidade de metamorfose imediata. E aí, a 

partir do momento em que se tem o acesso a isso, cada pessoa pode se tornar uma 

emissora, o que obviamente não é caso de uma mídia como a imprensa ou a 

televisão (Lévy, 2000, p.13). 
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Segundo Pierre Lévy (2000, p.15): 

 

O espaço envolve, portanto, dois fenômenos que estão acontecendo ao mesmo 

tempo: a numerização que implica essa plasticidade de potencial de todas as 

mensagens seria o primeiro aspecto e o fato de que as mensagens potenciais são 

postas em rede, fluxo é o segundo fenômeno. Desta forma, o espaço cibernético está 

se tornando um lugar essencial, um futuro próximo de comunicação humana e de 

pensamento humano. O que isso vai se tornar em termos culturais e políticos 

permanece completamente em aberto, mas, com certeza, dá para ver que haverá 

implicações muito importantes no campo de educação, do trabalho, da vida política, 

das questões dos direitos, como, por exemplo, no direito de propriedade. 

 

O espaço cibernético se encontra também na origem de uma nova arquitetura, de um novo 

urbanismo. Poderíamos até dizer uma nova política, porque se trata de uma nova polis que se 

está constituindo. É assim que pedagogos, artistas, psicólogos, etc., que geralmente não se 

interessavam por fenômenos técnicos, têm passado a se preocupar com estes problemas. O 

novo equipamento coletivo de sensibilidade, de inteligência, de relação social está, de fato, 

nascendo em silêncio (LÉVY, 2000, p.16). 

O termo cibercultura, conceituado por Pierre Lévy, significa o "conjunto de técnicas 

(materiais e intelectuais), de práticas, de atividades, de modos de pensamento e de valores que 

se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço". 

 

Para Francisco Rüdiger (1991), “a cibercultura é o movimento histórico, a conexão dialética 

entre o sujeito humano e suas expressões tecnológicas, através da qual transformamos o 

mundo e, assim, nosso próprio modo de ser interior e material em dada direção (cibernética)”. 

 

Um dos pioneiros em pesquisa sobre a cibercultura no Brasil, André Lemos, diz que a 

cibercultura deve ser encarada “como a forma sócio-cultural que emerge da relação 

simbiótica entre a sociedade, a cultura e as novas tecnologias de base micro-eletrônica que 

surgiram com as convergências das telecomunicações com a informática, na década de 70”. 

(LEMOS, 2003). 

 

Segundo Lévy (1999), o fenômeno da cibercultura passa por um “dilúvio” de informações 

que circulam no ciberespaço. Num mundo em que a velocidade de informações é um ponto 

notável, a Internet chega para modificar a cultura de comunicação em todo o planeta, 
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principalmente porque proporciona uma vinculação geral entre máquinas e homens e por 

assim dizer, informações.  

 

A internet está revolucionando a comunicação humana tanto quanto a escrita, pois consegue 

agregar em seu ciberespaço todas as técnicas características do discurso humano: imagens, 

sons e símbolos, entre eles a própria escrita. E, com modificações desencadeadas pela escrita 

e pela linguagem, a noção de cultura muda também. O indivíduo quando navega recebe tantos 

estímulos que o remete a uma realidade interativa. O neologismo “cibercultura” nos remete a 

uma nova cultura, um conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de costumes 

e de valores que crescem juntamente com o desenvolvimento da tecnologia informacional 

(LÉVY, 1999). 

 

Conforme Monteiro (2007) com referência a Alex Antunes, tradutor de “Neuromancer” 

(edição brasileira de 2003), o conceito de criado por Gibson refere-se a uma representação 

física e multidimensional do universo abstrato da informação. 

 

O mesmo autor comenta ainda que, o ciberespaço compartilhado atualmente por milhões de 

pessoas de todo o mundo, adquire uma significação cultural, problematizando as noções de 

sujeito, de realidade, de tempo e de espaço. O ciberespaço é composto de elementos concretos 

e abstratos, acrescentando que, as relações sociais no ciberespaço são virtuais, mas 

repercutem ou concretizam-se no mundo real, produzindo um novo tipo de sociedade, 

alterando principalmente a noção de tempo-duração, por tempo-velocidade (WERTHIM, 

2001). 

 

No que se refere a ciberespaço, a UNESCO define como sendo um novo ambiente humano e 

tecnológico de expressão, informação e transações econômicas. Consiste em pessoas de todos 

os países, de todas as culturas e linguagens, de todas as idades e profissões fornecendo e 

requisitando informações; uma rede mundial de computadores interconectada pela 

infraestrutura de telecomunicações que permite à informação em trânsito ser processada e 

transmitida digitalmente. 

 

O ciberespaço, nas palavras de Pierre Lévy (2000, p.13), é o terreno onde está funcionando a 

humanidade hoje. É um novo espaço de interação humana que já tem uma importância 
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profunda principalmente no plano econômico e científico, e, certamente, esta importância vai 

ampliar-se e estender-se a vários outros campos.  

 

É a partir do ciberespaço, que redefine a noção de sujeito, que se tem também, a possibilidade 

de transmissão e acesso à imagens, sons e textos em tempo quase real a qualquer parte do 

mundo e de modo simultâneo, pois, conforme Pierre Lévy (1999, p.92), o ciberespaço pode 

ser definido como “o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial de 

computadores e das memórias dos computadores”. 

 

Pierre Lévy lembra que o termo ciberespaço é de origem americana e foi empregado pela 

primeira vez pelo autor de ficção científica William Gibson, em 1984, no romance 

“Neuromancer”. O livro trata de um universo onde a ação ocorre tanto no mundo físico como 

no ciberespaço, representando um futuro em que a vida humana é fortemente influenciada 

pela intervenção tecnológica. (LÉVY, 2000). 

 

O ciberespaço é um espaço do anonimato, um não lugar pela despersonalização que 

representa, no qual o indivíduo ingressa sem que sua história individual e características 

interessem, e no qual prolifera o simulacro de identidades. 

 

Numa abordagem filosófica, Koepsell (2004, p.25) procurou derivar o conceito de 

ciberespaço a partir de uma perspectiva oriunda de uma formulação elaborada pela disciplina 

da ontologia, sem, no entanto, dialogar com as reflexões produzidas pelo debate sobre o tema 

no âmbito da geografia. 

 

Conforme foi evidenciado anteriormente em alguns trabalhos (PIRES, 2004), o ciberespaço 

perdeu a sua “inocência”, deixou de ser um “espaço público pré-político”, constituído 

eminentemente pelas redes acadêmicas, e se metamorfoseou em uma estrutura virtual de 

acumulação, subsumida pela migração digital. 

 

O ciberespaço já é uma alternativa para o desemprego. A quantidade de empresas 

procurando uma determinada pessoa e essa mesma estar procurando um trabalho é 

imensa, e só a internet pode ligar esses interesses. A internet, com menos de dez 

anos, já emprega mais pessoas do que a indústria automobilística, que tem mais de 

cem anos. Esse dado poderia alertar os nossos governos a investirem corretamente e 

não ficarem tentando atrair industrias que não empregam tanto. Nos Estados Unidos, 

a internet já é a muito tempo considerada como uma saída importante para o 

desemprego. Um país em desenvolvimento deveria tirar muito mais proveito da 
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internet. Pensando em rede, é possível achar soluções para esta crise (Lévy, 2000, 

p.141). 

 

A contemporaneidade e mais especificamente a pós-modernidade tem nos proporcionado uma 

forma de comunicação a qual não se pode ignorar ou negar. Tal comunicação torna-se parte e 

talvez até mesmo uma nova maneira de repensar o existir humano. Pois o ser humano passa a 

ter uma existência virtual, e embora o termo virtual não seja um conceito novo, tendo em vista 

a sua utilização na filosofia medieval. 

 

Retendo-nos ainda há um breve entendimento acerca do virtual, é necessário destacar que 

atualmente tal conceito foi de certa forma resinificado, pois há uma conexão direta entre o 

âmbito virtual e a tecnologia voltada para a informática e mais especificamente no campo da 

web. Onde há um consenso entre grandes especialistas da temática como Pierre Lévy e 

Michel Serres que entendem a virtualidade no contexto da web como “não estar presente”, ou 

seja, a existência torna-se tal a partir de um corpo não físico, mas por intermédio da ideia de 

que há alguém por trás das palavras e ações expressas no âmbito próprio da web. Tal como 

explica Pierre Lévy ao dar o exemplo de uma empresa virtual: 

 

Tomemos o caso, muito contemporâneo, da virtualização de uma empresa. A 

organização clássica reúne seus empregados no mesmo prédio ou num conjunto de 

departamentos. Cada empregado ocupa um posto de trabalho precisamente situado e 

seu livro de ponto especifica os horários de trabalho. Uma empresa virtual, em troca, 

serve-se principalmente do teletrabalho; tende a substituir a presença física de seus 

empregados nos mesmos locais pela participação numa rede de comunicação 

eletrônica e pelo uso de recursos e programas que favoreçam a cooperação. Assim, a 

virtualização da empresa consiste sobretudo em fazer das coordenadas espaço-

temporais do trabalho um problema sempre repensado e não uma solução estável.” 

(Lévy, 2006, p.76). 

 

Este processo da virtualização, da não necessidade da presença física, nos proporciona 

ultrapassar os limites da geografia, onde de certa forma estaríamos presos, ou que seriam 

difíceis de serem ultrapassados, já que é pelo virtual atrelado a perspectiva da informática que 

podemos hoje estar em nossas casas e nos conectarmos com pessoas que estão em outro 

continente. Evidentemente a revolução nas telecomunicações já nos vislumbrava algo do 

gênero, como o próprio telefone (que por sua vez também é um contato virtual), no entanto, a 

web nos permite de certa forma uma interação maior com o outro. 
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A última questão consiste em pensar com quais ferramentas contamos para organizar as 

informações, no intuito de constituição de uma posição crítica/criativa de interação entre 

tecnologia e conhecimento. Como as tecnologias participam da construção do conhecimento? 

Se tornarmos a hipótese teórica de Piaget, o primeiro organizador é a ação, a própria 

atividade. Desde o início da vida do bebê sua atividade sensório-motora organiza o espaço dos 

objetos, conferindo sentido às diversas estimulações provenientes do meio (Piaget 1982). 

 

Pierre Lévy (2000, p.112) afirma que: “uma implicação ativa dos estudantes propicia uma 

melhor aprendizagem. Não nascemos com faculdades mentais com qualidades e conteúdos 

específicos, mas com capacidade de aprender e de descentrar”. 

 

Primeiro precisamos repensar o próprio conceito de tecnologia. A ideia mais corrente é 

conceituar a tecnologia em oposição a tudo aquilo que possa estar contido numa suposta 

natureza humana. As tecnologias podem ser pensadas como tecnologias da inteligência (Lévy, 

1993). Elas se articulariam com nosso sistema cognitivo de tal forma que não conseguiríamos 

pensar sem seu auxílio. De acordo com o autor citado, as tecnologias se transformam em 

tecnologias da inteligência ao se construírem em ferramentas que auxiliam e configuram o 

pensamento, tendo nele, portanto, um papel construtivo. Ao mesmo tempo, tornam-se 

metáforas, servindo como instrumentos do raciocínio que ampliam e transformam as maneiras 

precedentes de pensar. As tecnologias interagem com o sistema cognitivo principalmente sob 

duas formas: 

 

a) transformam a configuração da rede social de significação, cimentando novos 

agenciamentos e possibilitando novas pautas interativas de representação e de leitura do 

mundo;  

b) permitem construções novas, constituindo-se em fonte de metáforas e analogias. 

 

As tecnologias intelectuais são práticas sociais que relacionam a escrita, a cibercultura, 

computação unindo-se em um só. O conhecimento desenvolvido com o auxílio da tecnologia 

abre portas para novos caminhos. Um projeto crítico e criativo de apropriação crítica das 

tecnologias nas relações de aprendizagem tomaria as tecnologias como potencializadoras da 

atividade cognitiva (LÉVY, 2000, p.113).  
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Os ambientes de aprendizagem deveriam ser pródigos no oferecimento de modelos para se 

pensar. Os modelos e as tecnologias potencializam a cognição e funcionam, em certa medida, 

como “objetos para se pensar como”, ou como “próteses mentais” (BATTRO, 1986). 

 

As transformações tecnológicas nas formas de comunicar, de acessar e tratar a informação 

coloca os profissionais da educação frente a desafios inusitados. Sucumbir ao mal estar, ou 

construir modos criativos e significativos de apropriação dessa tecnologia são opções que 

todos, consciente ou inconscientemente, terão pela frente (LÉVY, 2000, p.113). 

 

Não se pode pretender a inserção de quaisquer tecnologias em espaços de ensino-

aprendizagem sem a crítica do uso, ela mesma permeando um projeto pedagógico e 

uma estratégia que contemplem a participação de alunos e professores como figuras 

principais do processo, a partir da proposta de que o foco deve ser posto nas pessoas, 

de modo a promover nas mesmas novas possibilidades de interação, de aprendizado 

compartilhado e colaborativo, com vistas à ampliação da autonomia (Oliveira, 

2004). 

 

A importância da chamada “tecnologia educativa”, pode proporcionar “a apreensão de novas 

formas de conhecimento”, além de garantir indispensável renovação nas práticas docentes e a 

“reorganização, através de novas abordagens, do processo de ensino-aprendizagem”. O autor 

assinala, porém, que a tecnologia, isoladamente, não alterará nada, nem substituirá o professor 

permanentemente atualizado. O computador, que ao mesmo tempo deve ser superestimado e 

subestimado, não é uma panaceia que irá resolver todos os problemas do ensino (LAMPERT, 

1999, p.8). 

 

Identificar quais as melhores maneiras de uso das tecnologias para a abordagem ou 

para a reflexão sobre um determinado tema ou em um projeto específico, de maneira 

a aliar as especificidades do ‘suporte’ pedagógico (do qual não se exclui nem a 

clássica aula expositiva e, muito menos, o livro) ao objetivo maior da qualidade de 

aprendizagem de seus alunos (KENSKI, 1998, p.68). 

 

As ferramentas computacionais, utilizadas como auxiliares do processo de ensino-

aprendizagem – portanto devidamente encaixadas na estratégia pedagógica do curso – rendem 

largas oportunidades para a construção crítica do conhecimento. Não realizam o papel do 

professor, não ensinam, não resolvem todos os problemas das diversas dimensões da escola, 

mas podem oportunizar, no contexto acanhado da sala de aula e para além dele, a dinâmica da 

experimentação (KENSKI, 2001). 
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O uso das chamadas tecnologias de informática na educação, cresce, ainda mais, a relevância 

da intervenção docente. O professor deve assumir o fundamental papel de crítico dos usos 

possíveis da tecnologia, selecionando, com conhecimento de causa, aquelas que possam 

contribuir efetivamente para o tipo de aprendizado desejado para seus alunos (OLIVEIRA, 

2002). 

 

Para o aluno, surge a oportunidade de intervir, de usar da tecnologia para tornar-se co-autor, 

como por exemplo, tem acontecido fartamente com o texto eletrônico (CHARTIER, 1994). 

 

 

2.11 Vantagens e Desvantagens da Educação à Distância  

 

 

Maciel (2007) afirma que as vantagens da educação à distância, são: alternativa aos 

problemas socioeconômicos da educação; reforço da aprendizagem continuada; indução ao 

autodidatismo e autonomia na aprendizagem; mais economia.  

 

Fazer um curso superior à distância tem como principal vantagem a comodidade de não 

precisar se deslocar todos os dias até uma faculdade presencial, isso vem facilitando a vida de 

pessoas que moram em localidades onde não há faculdades ou ainda que tenha, não oferecem 

o curso desejado.  

 

É perceptível que a educação à distância tem grande possibilidade de avançar e crescer, uma 

vez que possibilita novas formas de visualização de informações e, assim, permite ilustrar 

mais precisamente algumas características, processos, etc; permite a entrega imediata de 

feedback, numa variedade de formas; permite que o aprendiz imprima seu próprio ritmo de 

aprendizado; não restringe o aprendizado ao período da aula regular, possibilitando a 

realização de atividades educacionais por meio da Internet; pode ser usada como uma 

poderosa ferramenta de treinamento e de simulação.  

 

Além disso, atende a um público muito maior e mais variado que os cursos presenciais; 

promove eliminação ou redução de barreiras de acesso a cursos ou níveis de estudo; oferece 

oportunidade de formação adaptada às exigências atuais e atende a pessoas ocupadas, sem 
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disponibilidade de horários e otimiza o tempo livre. Muitos são os fatores relevantes no atual 

universo globalizado, caracterizado pelo excessivo acúmulo de atribuições e tráfego intenso 

nos grandes centros urbanos, a exemplo, tempo e conveniência.  

 

A EAD pode ser considerada uma ferramenta de inclusão social, pois beneficia eficazmente 

pessoas portadoras de deficiências físicas graves, como paralisia, por exemplo, que não 

podem sair de casa com facilidade. E ainda propõe que o aluno constitua o centro do processo 

de aprendizagem, sendo sujeito ativo de sua formação, vendo respeitado seu ritmo próprio de 

aprender.  

 

Nota-se, no referencial usado, que existe uma grande vantagem na EAD, como já citado 

acima, que mesmo em número reduzido teve parâmetro positivo na pesquisa realizada.  

 

Tratando de mostrar neste trabalho a educação à distância a partir da configuração da 

implantação de ambientes virtuais de aprendizagem em prol do conhecimento, percebe-se que 

existe na EDA, como em toda metodologia de ensino, as desvantagens, mesmo não sendo o 

objetivo deste estudo, como citamos as vantagens, citaremos também as desvantagens.  

 

Como desvantagens, podemos apresentar: o preconceito de muitos, a inexperiência das 

instituições de ensino com esse novo modelo e a falta de contato com outros alunos e até 

professores. Esse conjunto de fatores leva a uma diminuição do número de postos de trabalho, 

agonizando a precariedade e vulnerabilidade do emprego com a desregulamentação dos 

contratos trabalhistas, o incentivo à informalidade, a sobrecarga de responsabilidade sobre o 

emprego e a ausência de solidariedade entre os trabalhadores. 

Conseguir adaptar-se a essa nova configuração, torna-se condição essencial para permanecer 

no mundo do trabalho. Essas mudanças tendem a acelerar-se e a atingir, nos próximos anos, 

todos os setores da economia, afetando de forma negativa grupos cada vez mais numerosos de 

trabalhadores (BELLONI, 2001).  

 

Na verdade, a educação à distância online abrange desde cursos totalmente virtuais, sem 

contato físico, cursos semipresenciais e até cursos presenciais com atividades complementares 

fora da sala de aula, utilizando a internet - que poderia oferecer oportunidade de estudo para 
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milhares de trabalhadores, esbarra em alguns impedimentos. O primeiro deles está 

relacionado à aquisição do computador.  

 

O custo para estar conectado à sociedade da informação é alto, estar conectado envolve a 

adquirir um computador e a disponibilidade de meios para conectar-se a um provedor, cujos 

custos são proibitivos para uma imensa parcela da população. “Configura o indivíduo 

desconectado, que não consegue se comunicar na velocidade dos incluídos e que perde o 

acesso a informações relevantes e ao exercício de novas possibilidades”. (CABEDA, 2004).  

 

Desse modo, as desvantagens não tiram a eficácia e a importância do AVA na educação à 

distância nem no seu crescimento, mas ainda é um contrapeso negativo para essa modalidade 

de educação.  

 

 

2.12 A educação à distância na cibercultura  

 

 

Segundo COIÇAUD, originalmente, a EAD tinha como princípio o autodidatismo e seus 

projetos eram apoiados em abordagens comportamentalistas e instrumentais, em que 

predominava a ausência de interação entre os participantes do processo, o que justifica o 

grande preconceito que a comunidade acadêmica nutria sobre a modalidade (COIÇAUD, 

2001).  

 

Hoje, embora ainda exista uma grande quantidade de projetos de EAD pautados nesses 

princípios, esse preconceito vem sendo resinificado a partir das possibilidades da EAD online, 

que além de se constituir como uma oportunidade de atender a um público maior e 

diferenciado, sua qualidade vem sendo associada a aspectos como uma forte interação entre 

os participantes e pela construção do conhecimento de forma colaborativa, numa perspectiva 

de rede, em que os centros são móveis, possibilitando uma horizontalidade nos processos 

comunicativos. No contexto da cibercultura, a EAD online é uma demanda da sociedade e é 

vista por alguns autores, a exemplo Moran (2004), como um caminho a ser percorrido por 

toda instituição de ensino.  
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Nesse novo contexto, a comunicação no processo de ensino e de aprendizagem na EAD tem a 

possibilidade de sair do patamar unilateral e oferecer aos aprendentes espaços de maior 

autoria e abertura.  

 

Diversos são os autores que trazem uma conceituação para a educação à distância. A EAD 

“está envolvida em um movimento cada vez mais intenso de transformações e novas 

conexões, característico da sociedade em rede, na qual convivem diferentes formas de 

comunicação e interação”.  

 

Consensualmente, a EAD pode ser entendida como uma modalidade de educação na qual o 

conceito de “sala de aula” é ampliado, com relação a uma não convergência de espaço e/ou de 

tempo dentro do grupo (professores e alunos). Alguns questionamentos também são feitos 

com relação ao próprio termo distância, já que (se compreendido de forma relativa) pode ser 

ainda maior em cursos convencionais presenciais. Esses questionamentos levam ao conceito 

de distância transacional, que, para Moore (2007), pode ser definida como o espaço 

psicológico e comunicacional, o qual surge a partir do distanciamento espacial e/ou temporal 

entre dois indivíduos.  

 

O autor aborda a necessidade de transpor esta distância transacional que surge entre 

aluno/professor e aluno/aluno nos programas de EAD, e argumenta que essa distância é 

função de três grupos de variáveis: o diálogo possibilitado pelos meios de comunicação, pelos 

fatores ambientais, pelas personalidades dos professores e dos alunos e pelo conteúdo; a 

estrutura do programa e seus elementos, que vão determinar o quão flexível é a proposta do 

curso.  

Como podemos observar, a EAD tem um grande potencial pedagógico. Contudo, é preciso 

destacar dois pontos importantes no processo de utilização na educação: a questão do custo e 

a questão do contexto no qual será inserida. O alto custo dos equipamentos, a necessidade de 

periféricos que possibilitem uma maior interação do usuário com o sistema, faz com que fique 

muito difícil, em muitas instituições educacionais, a implantação de ambientes virtuais. Mas 

esse problema deve diminuir, pois com aumento da comercialização desses equipamentos, os 

preços tendem a baixar cada vez mais.  
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Outra questão importante a ser levantada diz respeito à utilização do AVA simplesmente 

como um recurso tecnológico. As inovações tecnológicas trazem certa euforia no contexto 

educacional, de forma que, em muitos casos, utiliza-se a tecnologia simplesmente para fazer 

algo diferente do usual. No entanto, deve ficar claro que existe um objetivo pedagógico por 

trás de todo o processo de implantação do ambiente virtual, que precisa ser identificado. É 

preciso não perder de vista os objetivos, porém, ainda não existe a comprovação de que esses 

ambientes têm cumprido o papel de espaço adequado ao ensino, necessário à educação à 

distância. O assunto merece um estudo aprofundado, em face do crescimento do número de 

cursos em EAD online.  

 

A sala de aula interativa seria o ambiente em que professor interrompe a tradição do 

falar/ditar, deixando de identificar-se com o contador de histórias, e adota uma postura 

semelhante a dos designers de software interativo. Ele constrói um conjunto de territórios a 

serem explorados pelos alunos e disponibiliza coautoria e múltiplas conexões, permitindo que 

o aluno também faça por si mesmo. Isso significa muito mais do que ser um conselheiro, uma 

ponte entre a informação e o entendimento, [...] um estimulador de curiosidade e fonte de 

dicas para que o aluno viaje sozinho no conhecimento obtido nos livros e nas redes de 

computador. [...] e a educação pode deixar de ser um produto para se tornar um processo de 

troca de ações que cria conhecimento e não apenas o reproduz. (SILVA, 2000).  

 

Os Sistemas de Gerenciamento de Aprendizagem (SGA), ou Sistemas de Gerenciamento de 

Cursos, são softwares projetados como salas de aula virtuais, gerando várias possibilidades de 

interação entre os seus participantes, além da criação, com relativa facilidade, de cursos 

online por parte dos educadores. Os SGA ou LMS, além de agregarem as características dos 

AVA – e por isso, muitas vezes, serem identificados simplesmente como tal – são 

estruturados intencionalmente para o apoio à aprendizagem, e apresentam uma série de 

funcionalidades nesse sentido, como, por exemplo: recursos para promover a interação, para a 

proposição de atividades, para possibilitar a publicação de conteúdos em diversos formatos, 

gerenciamento de integrantes (alunos e professores), relatórios de acesso e de atividades, 

dentre outros.  

 

Logo após, surgiu o Moodle. A importância de políticas institucionais para a EAD, coerentes 

com os objetivos e demandas da instituição e coerentes com as políticas públicas para a 
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modalidade, vem sendo problematizada de maneira enfática pela literatura, por exemplo, uma 

vez que aborda a necessidade de suporte institucional para as práticas online e recupera 

algumas pesquisas sobre o tema, destacando que a ênfase na literatura trazida pela autora é 

mais no como fazer, no desenho dos cursos, nos ambientes de aprendizagem, no aprendizado 

das ferramentas tecnológicas, entre outros.  

 

Concluímos aqui um modelo de três níveis para a criação de uma cultura de suporte para a 

docência online, que inclui: um nível de suporte específico do curso/programa, incluindo 

apoio de colegas e parceiros mais experientes; suporte voltado especificamente para as 

disciplinas do curso e para o seu desenvolvimento; um nível de suporte institucional, 

incluindo infraestrutura tecnológica, suporte financeiro, formação pedagógica e técnica para a 

docência online, apoio para a elaboração do projeto (desenho) do curso; e um nível que 

envolva a formação continuada externa, como participação em eventos e cursos que abordem 

o conhecimento específico da área e as especificidades da docência online.  

 

Considerando a tendência de convergência entre a EAD e a educação presencial com a 

presença das TIC, a definição de políticas institucionais para a EAD, a nosso ver, encontra-se 

dentro de um contexto maior, o qual é chamado de Política Institucional para a Educação em 

AVA.  

 

A cibercultura surge a partir de uma imbricação entre técnica, sociedade e cultura, em que as 

transformações alcançadas não podem ser entendidas numa visão simplista de causa e efeito. 

Concordando com essa perspectiva, André Lemos define cibercultura como “a forma 

sociocultural que emerge da relação simbiótica entre a sociedade, a cultura e as novas 

tecnologias de base micro-eletrônica [...]” (LEMOS, 2003, p.12).  

 

Dessa forma, embora originada a partir da evolução da microeletrônica, da microinformática e 

das telecomunicações, que possibilitaram a comunicação em rede numa perspectiva global, a 

cibercultura é fruto de uma sinergia entre o social e o técnico.  

 

Segundo Lévy (2000), a emergência do ciberespaço acompanha, traduz e favorece uma 

evolução geral da civilização. Uma técnica é produzida dentro de uma cultura, e uma 

sociedade encontra-se condicionada por suas técnicas. E digo condicionada, não determinada. 
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(...) Dizer que a técnica condiciona significa dizer que algumas possibilidades, que algumas 

opções culturais ou sociais não poderiam ser pensadas a sério sem sua presença. Mas muitas 

possibilidades são abertas, e nem todas serão aproveitadas. (LÉVY, 2000).  

 

Nesse sentido, não podemos pensar na técnica como um artefato que determina 

transformações sociais; no entanto, imaginar, por exemplo, a comunicação global como hoje 

se dá, sem a presença das TIC, parece-nos impossível. As tecnologias são, portanto, 

condicionantes de novas formas de agir e pensar, condicionantes de novos processos culturais, 

já que, sem elas, as possibilidades abertas não existiriam. Porém, a existência das 

possibilidades abertas pelas técnicas não determinam as mudanças culturais, pois estas 

poderão ou não ser aproveitadas.  

 

Dessa forma, Lévy (2000) argumenta que a tecnologia, embora condicionante, não pode ser 

vista como um ator autônomo, que atua separadamente da sociedade e da cultura. As 

verdadeiras relações, portanto, não são criadas entre a tecnologia (que seria da ordem da 

causa) e a cultura (que sofreria os efeitos), mas sim entre um grande número de atores 

humanos que inventam, produzem, utilizam e interpretam de diferentes formas as técnicas.  

 

A cibercultura, condicionada pelas técnicas, abre uma série de possibilidades que podem ser 

aproveitadas no sentido da autoria e do compartilhamento, e possibilita, também, uma nova 

forma de imersão interativa na/e com a informação. Um novo modo de pensar novas práticas 

é potencializado pela emergência do ciberespaço, o qual oferece, a partir da estruturação em 

rede, um ambiente propício para o desenvolvimento do que é denominado por Pierre Lévy 

(1998) de “inteligência coletiva” e que, na concepção do autor, “é uma inteligência distribuída 

por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta em uma 

mobilização efetiva das competências” (Lévy, 1998, p.28), e que tem como base e objetivo “o 

reconhecimento e o enriquecimento mútuo das pessoas” (Lévy, 1998, p.29).  

 

Lemos (2003) caracteriza a cibercultura através de três leis fundamentais: (1) a lei da 

reconfiguração; (2) a lei da liberação do polo-emissor; e (3) a lei da conectividade 

generalizada.  
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A primeira lei refere-se à questão de evitar a lógica da substituição na cibercultura; tudo deve 

ser reconfigurado, agregando novas técnicas, sem necessariamente descartar as antigas, isso é 

possibilitado pela digitalização e pela tendência à convergência e integração de mídias, 

levando a uma crescente utilização multimidiática da rede.  

 

A segunda lei, a liberação do polo-emissor, diz respeito à emergência de vozes antes 

reprimidas pela intermediação dos meios de comunicação de massa, já que a comunicação de 

massa supõe a produção e o controle da informação por um grupo privilegiado, enquanto a 

grande massa atua como ouvintes passivos; com a possibilidade da comunicação todos-todos 

numa lógica de redes, emissor e receptor se fundem e passam a ser ambos, em potência, 

criadores da mensagem. A terceira lei fala da conectividade generalizada entre homem-

homem, homem-máquina e máquina-máquina; o tudo em rede, a rede em todos os lugares e 

em todos os equipamentos, trazendo a onipresença do ciberespaço para a vida cotidiana e 

reforçando a sensação de simultaneidade temporal e de velocidade das relações e das 

mudanças (LEMOS, 2003).  

 

Armazenar informações no formato de números (digitalizar) é a base de todas as 

transformações do ciberespaço, uma vez que todo tipo de informação (textos, imagens, 

documentos, áudios, vídeos) pode ser codificada em padrões de zeros e uns e armazenada em 

computadores eletrônicos. A partir da digitalização, as informações podem ser copiadas e 

transmitidas indefinidamente, sem que sejam consumidas ou desgastadas; além disso, como o 

armazenamento é feito através de números, as informações podem ser objeto de cálculos 

aritméticos e lógicos executados pelos computadores, e esses cálculos podem produzir 

transformações na informação original.  

 

Assim, a informação digitalizada “pode ser processada automaticamente, com grau de 

precisão quase absoluto, muito rapidamente e em grande escala quantitativa” (LÉVY, 2000, 

p.52). Essa possibilidade de processamento rápido e preciso significa que a mensagem, antes 

rígida e inalterável, pode agora sofrer inúmeras transformações, de acordo com o desejo de 

cada sujeito que entra em contato com ela, potencializando a possibilidade de autoria 

individual e coletiva. Dessa forma, a digitalização produz na informação uma transformação 

que a torna mais fluida, mais volátil e com uma maior possibilidade de reprodução e de 

geração de novas informações, diferentes da original, mas geradas a partir dela.  
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A informação digitalizada não é irreal, nem desmaterializada, já que ocupa um espaço, ainda 

que mínimo, no meio digital, é sim virtualizada e, sobretudo, “pode tornar-se visível, de 

acordo com outras modalidades que não a reprodução em massa” (LÉVY, 2000, p.54).  

 

Embora, na linguagem corrente, o termo virtual seja relacionado a uma ilusão, no sentido 

filosófico traz a noção de potência, e pode ser entendido como um processo de 

questionamento, de problematização, de deslocamento do aqui e agora (LÉVY, 1996). 

Abordando a questão da potencialidade das redes e de sua riqueza, Lévy (2000), ao mesmo 

tempo em que responde a críticas frequentes à cibercultura, levanta alguns de seus aspectos 

positivos. Traremos, a seguir, alguns deles: (1) entendendo a cibercultura a partir de seu 

interior, de suas origens, podemos perceber as “novas formas de laços sociais que ela sela no 

silêncio ricamente povoado do ciberespaço, longe do clamor monótono das mídias.”  

 

A cibercultura, na verdade, traz uma alternativa ao domínio poderoso das mídias de massa; 

(2) embora a cibercultura tenha, inegavelmente, um aspecto excludente (já que o acesso ao 

ciberespaço exige infraestrutura de comunicação de alto custo), “é preciso observar a 

tendência de conexão e não seus números absolutos” (LÉVY, 2000, p.236).  

 

O número de pessoas com acesso cresce exponencialmente, e a cada dia é mais fácil e mais 

barato conectar-se; (3) o ciberespaço possibilita a participação em comunidades virtuais, a 

comunicação com especialistas e o acesso à informação de forma ampla, independente das 

barreiras físicas e geográficas, valorizando a diversidade das fontes (sem a existência de um 

centro emissor) e a discussão aberta, transversal e multipolar; (4) a maior riqueza do 

ciberespaço são as pessoas que o povoam e o nutrem; a manutenção da diversidade cultural 

presente no ciberespaço depende da iniciativa e capacidade criativa de cada um de nós.  

 

Para Ramal (2002), ciberespaço é definido como um mundo virtual, porque está presente em 

potência, é um espaço desterritorializante. Esse mundo não é palpável, mas existe de outra 

forma, outra realidade, existe em um local indefinido, desconhecido, cheio de devires e 

possibilidades.  
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Ainda segundo Ramal (2002), ciberespaço é um novo modo de lidar com a escrita, 

característico de um momento que alguns denominam pós-moderno e outros cibercultura. 

Esse mundo virtual se apresenta, com grandes potencialidades dentro da educação, como um 

ambiente virtual de aprendizagem.  

 

As potencialidades do ciberespaço e a educação estão de acordo com uma paisagem social 

feita da sobreposição de espaços, da superabundância de espaço.  

 

De acordo com Riccio (2010, p.108) “Um ambiente de aprendizagem pode ser entendido 

como um espaço onde se constrói conhecimento, como convencionalmente se conhece a sala 

de aula presencial”. Um ambiente virtual de aprendizagem, considerando a vertente do virtual 

relacionada à informatização, é um ambiente que se estabelece a partir das tecnologias em 

rede. Porém, compreendendo o virtual também como um estado de problematização, de 

potência, os AVA podem ser vistos como espaços de aprendizagem nos quais se ampliam as 

possibilidades de construção de conhecimento, pois, em potência, são ambientes que 

promovem e fomentam o questionamento e a problematização, contribuindo, assim, para o 

processo contínuo de virtualização/atualização inerentes à reflexão.  

 

Ademais, podemos compreendê-los como espaços multirreferenciais de aprendizagem, 

adotando a definição defendida por  Fróes Burnham (2000), em relação aos mesmos, como: 

[...] loci socioculturais onde as interações se processam no sentido da construção de 

indivíduos e coletivos sociais – que têm na produção material e imaterial lastros para tecer a 

autoria de suas produções e têm autonomia coletiva para compreender o significado de sua 

participação na constituição social de si mesmos, do conhecimento e da sociedade.  

Na sociedade contemporânea, aliados aos espaços já considerados como espaços de formação, 

como a igreja, a família, o local de trabalho, a escola, outros espaços de interação social 

passam a ser percebidos como espaços multirreferenciais de aprendizagem, em que diferentes 

leituras da realidade são expostas e as pessoas entram em contato com diferentes formas de 

construir conhecimento (FRÓES BURNHAM, 2000).  

 

Nesse sentido, os AVA podem ser compreendidos, de forma ampliada, como espaços 

multirreferenciais de aprendizagem constituídos em rede, em que diversas possibilidades de 

construção de conhecimento estão abertas, e onde são potencializadas as virtualizações em 
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razão da linguagem digital. Entendendo os AVA dessa maneira, o ciberespaço pode ser visto 

como o mais amplo dos ambientes virtuais, já que apresenta o potencial para a construção de 

conhecimento de forma individual e coletiva.  

 

Seguindo nessa linha, podemos ver as diversas interfaces existentes no ciberespaço como 

sendo, também, ambientes que, em potência, constituem espaços fecundos para a 

aprendizagem. Tomando por empréstimo a metáfora aristotélica, usada por Lévy (2000), de 

que a semente é, em potência, uma árvore, mas se transformará ou não em uma árvore a 

depender de uma série de fatores, podemos dizer que o ciberespaço e suas interfaces se 

constituirão em espaços de construção de conhecimento a depender das escolhas feitas em 

relação aos processos de mediação, aos recursos, aos fluxos comunicacionais, dentre outros 

aspectos que utilizamos para o intercâmbio e a produção de saberes.  

 

Com relação a isso, Lévy (2000) argumenta que este é um momento de:  

 

[...] transição de uma educação e uma formação estritamente institucionalizada (a 

escola, a universidade) para uma situação de troca generalizada dos saberes, o 

ensino da sociedade por ela mesma, de reconhecimento autogerenciado, móvel e 

contextual das competências. (LÉVY, 2000, p.25)  

 

Assim, qualquer site na web, potencialmente, é um ambiente virtual de aprendizagem no qual 

podem ser implementadas situações que favoreçam a aprendizagem de forma individual e/ou 

coletiva. Listas de discussão na web, por exemplo, podem ser entendidas como espaços onde 

mensagens são socializadas no formato do correio eletrônico; no entanto, mais que simples 

espaços para troca de mensagens, elas podem ser vistas como: instrumentos que servem como 

verdadeiro coletivo inteligente, onde os assuntos agrupados de forma temática são tratados 

por especialistas das mais diversas áreas, discutindo, comentando ou informando. Formam-se, 

assim, fóruns permanentes, proporcionando trocas mais profundas do que as obtidas.  

 

Os referenciais da faculdade estudada estão embasados nessa racionalidade, que tem como 

base o princípio da formação científica, a existência de um conhecimento “verdadeiro” que 

deve ser transmitido ao acadêmico, sendo o professor o detentor e controlador dessa verdade. 

Nessa perspectiva, o conhecimento se dá na relação sujeito/objeto, é linear, e, quanto mais 

conteúdos o professor transmitir, mais saber será dominado pelos alunos.  
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A aprendizagem é vista como um processo individual, dependendo apenas da força de 

vontade e da persistência de cada aluno. As críticas à educação, baseada na transmissão, não 

são novas, elas se fazem ouvir desde muito antes do surgimento da sociedade em rede.  

 

Na atualidade, a situação se agrava, já que essa concepção de educação não consegue dar 

conta da complexidade do mundo contemporâneo e, muito menos, incorporar as novas formas 

de construção de conhecimento que emergem com a cibercultura.  

 

Reforçando essa compreensão, Silva (2000) argumenta que:  

 

[...] a escola não se encontra em sintonia com a emergência da interatividade. 

Encontra-se alheia ao espírito do tempo e mantém-se fechada em si mesma, em seus 

rituais de transmissão, quando o seu entorno modifica-se fundamentalmente em 

nova dimensão comunicacional. (SILVA, 2000, p.70).  

 

Diante dessa perspectiva da dialogicidade, os espaços educacionais formais favorecem uma 

educação emancipadora e pautada na criticidade, já que se afastam do modelo de reprodução 

do conhecimento valorizando as construções individuais e coletivas de novos significados. O 

modelo de comunicação todos-todos é o que mais se adéqua à educação na cibercultura, 

inclusive questionando as hierarquias rígidas entre o saber dos especialistas e o saber dos 

iniciantes, e valorizando muito mais a produção que o consumo de ideias, significados e 

culturas. 

 

Segundo Pretto e Pinto (2006), é nessa direção que surge a demanda por “novas educações”, 

onde não cabem as opções maniqueístas e onde a incompletude e a instabilidade têm mais 

coerência que a estabilidade e a repetição. Caminha-se, assim, no sentido da superação das 

formas padronizadas de educação e da valorização das individualidades e dos aspectos 

socioculturais de cada contexto educativo, além de articular propostas que não estejam 

apoiadas no modelo único da aula  expositiva, lançando mão do potencial das redes para 

transformar e potencializar os espaços formais de aprendizagem.  

 

 

2.13 Moodle  
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O Moodle segundo Uchôa (2008), passou a ser idealizado, na década de 90, por Martin 

Dougiamas, quando ele era webmaster na Curtin University of Tecnology, na Austrália. O 

projeto Moodle, liderado por Martin, nasceu com a finalidade de auxiliar aqueles que 

pretendem fazer da Internet um instrumento intermediador para a educação. No entanto, o 

projeto traz conhecimentos advindos da educação, em especial com a epistemologia do 

construtivismo e a metodologia inovadora do desenvolvimento de software, que promove a 

construção do conhecimento de forma colaborativa. O autor afirma ainda que:  

 

Assim, pode-se dizer que a forma de desenvolvimento adotada para o Moodle é a 

metodologia Bazar de produção de software. Essa metodologia de desenvolvimento 

é similar à utilizada na criação do kernel do Linux, o que explica a constante 

evolução e sucesso desse projeto. (UCHÔA, 2008, p.3)  

 

De acordo com Dougiamas; Taylor apud Alves Lynn (2009), para a comunidade Moodle, as 

características que consideravam fundamentais para fomentar seu crescimento, são: um site 

claro e de fácil entendimento (como moodle.org). Demonstrações do software, documentação 

simples e, ao mesmo tempo, ampla, para multiplicadores e usuários. Fóruns estruturados, 

listas de endereços para apoio, sugestões, discussões. Um lugar transparente, central para 

armazenar de modo seguro todo o código fonte. Rastreador para manter o registro de 

problemas e seus status; e uma boa divulgação do projeto.  

 

Com forme Sabbatini (2007), a comunidade mundial do Moodle, a partir de 2003, cresceu no 

que diz respeito ao número de sites registrados, ultrapassando a marca de 45.000, distribuídos 

por mais de 200 países. Segundo Alves, o Moodle pode ser considerado como um fenômeno, 

no Brasil e no mundo, é justificado por diversos fatores, principalmente por sua:  

 

[...] interface amigável, a possibilidade de customização, a diversidade de 

ferramentas para distintos objetivos pedagógicos, ser software livre, a facilidade de 

instalação e a existência de uma comunidade ativa que, diariamente, colabora para 

discutir e orientar os usuários nos diferentes aspectos. (ALVES, 2009, p.188)  

 

A UAB afirma a utilização do Moodle no Brasil pelo Ministério da Educação (MEC), e por 

diversas instituições, públicas e particulares. O MEC recomenda o Moodle como ambiente 

virtual a ser utilizado pelos cursos vinculados ao Sistema Universidade Aberta do Brasil. Ele 

propicia à aprendizagem online, destacando-se dos outros ambientes virtuais pelas suas 
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características mais voltadas às necessidades pedagógicas e pela sua flexibilidade, no que diz 

respeito à variedade de recursos e opções de customização que oferece, favorecendo a autoria 

dos professores no ambiente virtual.  

 

Segundo Riccio (2010), dinamismo e possibilidade de autoria, são elementos que 

potencializam a autonomia, já que definições com relação ao curso podem utilizar um elenco 

de opções bastante ampliado, trazendo o docente para o papel de autor tanto do conteúdo 

textual, quanto das características gerais da interface do curso. Trabalhando o conteúdo e as 

propostas de interação e de atividades de uma maneira geral, sem a intermediação de um 

profissional da computação e sem necessariamente conhecer a linguagem técnica.  

 

Em virtude da variedade de recursos de edição do Moodle, de acordo com Sabbatini (2007) o 

professor conteudista pode avançar do limitante estágio de edição básica de texto para uma 

edição formatada e visualmente mais atraente, além da possibilidade de utilização de recursos 

favoráveis na convergência de diversas linguagens através da utilização de formatos textuais, 

imagens, vídeos e áudio.  

 

De acordo com Alves Lynn (2009) o Moodle oferece amplo número de recursos que podem 

ser utilizados dentro dos cursos. Permitindo flexibilidade para modela-los com aspectos 

visuais e características peculiares e inerentes a cada grupo participante. Isso possibilita uma 

configuração do ambiente de acordo com as especificidades que se apresentem: público-alvo, 

nível do curso, perfil docente, complexidade do conteúdo, necessidades multimídia, dentre 

outras.  

 

Segundo Riccio (2010), a plataforma Moodle tem como base o acesso único do usuário, que 

pode estar cadastrado em diversos espaços com perfis diferentes.  
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Para cada instalação do Moodle, o usuário tem um único cadastro (identificado por usuário e 

senha), tendo acesso a um número ilimitado de espaços no ambiente. A organização dos 

espaços no Moodle (que internamente são denominados de “cursos”) é através de categorias e 

subcategorias que podem conter, também, um número ilimitado de espaços.  

 

O administrador do Moodle tem a função geral tem permissões específicas relacionadas à 

configuração do ambiente, da interface principal e ao gerenciamento dos demais usuários 

ainda segundo Riccio (2010):  

 

Dentro de cada espaço/curso no Moodle, podem ser atribuídas as seguintes funções 

básicas: administradores de curso, que têm permissão para configurar todo o espaço 

e para gerenciar os usuários ali cadastrados, inclusive modificando suas funções nos 

diversos contextos relativos ao curso; tutor ou professor, que edita, que tem 

permissão para inserir e modificar as configurações dos recursos utilizados em um 

curso, e também de designar funções dentro do curso; moderador ou professor, que 

não edita, que não tem permissão para inserir ou modificar recursos dentro de um 

espaço, mas atua como professor, no sentido de mediar alunos, atribuir notas, 

visualizar recursos ocultos; estudante, que visualiza os recursos inseridos e 

configurados pelo tutor, interage através dos recursos disponibilizados no curso, mas 

não tem permissão para alterar qualquer configuração ou para incluir novos 

recursos.(RICCIO, 2010 p.119).  

 

Hierarquia que são vistas como empecilho às possibilidades do usuário ao acesso a algumas 

ferramentas da plataforma, mostrando que a perspectiva da autonomia e da colaboração, lhes 

são vedado.  

  

Segundo Sabbatini (2007) “A página inicial de uma disciplina em um Moodle é totalmente 

personalizável, em termos de aparência visual e organização e disposição dos blocos de 

informação, que são chamados de “boxes”. Apresentando interface simples, organizada, 

inicialmente, em três colunas que podem ser customizadas, sendo a coluna central a principal, 

onde normalmente são disponibilizados os conteúdos e as atividades propostas; as colunas 

laterais da direita e da esquerda apresentam uma série de boxes padrão (como o box de acesso, 

de calendário, de usuários online, de últimas notícias, de próximos eventos, de participantes, 

dentre outros), além da possibilidade de inclusão de um box no formato HTML que pode 

abrigar qualquer conteúdo nesse formato. Cada um dos boxes das colunas laterais pode ser 

ocultado ou deslocado lateral ou verticalmente, de forma que a aparência da página pode ser 

modificada de acordo com o desejo do usuário.  
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De acordo com Aves e Brito (2005) a customização da página principal do ambiente é feita 

pelo administrador do Moodle; as páginas de cada espaço/curso dentro do Moodle podem ser 

adaptadas às necessidades do professor responsável. No contexto dos cursos, a coluna central 

é o espaço onde os conteúdos e atividades são disponibilizados; essa coluna pode ser 

configurada em alguns formatos oferecidos pelo Moodle, na página de configuração do curso.  

 

O formato mais flexível e mais comumente utilizado é o formato de tópicos, no qual a coluna 

central é dividida em blocos, os quais podem ser utilizados para a inserção de conteúdos de 

forma sequencial ou organizada em temas, e agrupar atividades semelhantes. Os autores 

sugerem que:  

 

[...] uma Área de Convivência, para o registro de notícias relacionadas ao curso, um 

bate papo livre e um fórum para discussão geral, uma Área de Conteúdo, para inserir 

os textos, imagens e apresentações relativos à temática em foco, uma Área de 

Atividades, para orientar as atividades a serem realizadas e/ou entregues ao 

professor e, finalmente, uma Área de Interações, para dispor os mecanismos de 

interações que o professor achar conveniente para realizar a mediação pedagógica do 

curso. (ALVES 2009 p.354).  

 

 

2.14 Alguns recursos disponíveis no Moodle  

 

 

Segundo Riccio (2010) os recursos oferecidos pelo Moodle podem ser classificados em 

recursos de comunicação e de conteúdo; os primeiros apresentam o objetivo específico de 

promover a troca de mensagens entre os participantes – fórum, chat, mensagem, por exemplo 

– e os últimos, tais como: o glossário, o wiki, arquivos e páginas web, possibilitam 

disponibilização, compartilhamento e, em alguns casos, produção de conteúdos digitais.  

 

No entanto, a depender da proposta implementada em um AVA, os objetivos de comunicação 

e compartilhamento de conteúdos podem se misturar numa imbricação em que a troca de 

mensagens produz conteúdos e os conteúdos produzidos geram discussões.  

 

Como cada recurso pode ser utilizado em diversos momentos ou posições dentro do espaço do 

curso no Moodle, a utilização de uma metáfora não implica que aquele recurso seja utilizado 
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sempre com a mesma finalidade, dando ao professor mais liberdade para associar cada 

recurso às estratégias pedagógicas que considere necessárias para o curso ou disciplina em 

questão, em diversos espaços/momentos do curso. O que resume como o Moodle tem sido 

desenvolvido. 

Segundo Alves Lynn (2009), o Moodle foi projetado com o objetivo de ser compatível, 

flexível e de fácil modificação, desde a sua concepção como um software de código aberto. 

Foi implementado usando uma linguagem de programação popular, simples e poderosa (o 

PHP), de forma modular, valorizando a facilidade de alteração do código e de instalação em 

máquinas desktop (computador de mesa). Inicialmente, essa metodologia foi adotada a fim de 

possibilitar a rápida modificação do software durante a pesquisa; no entanto, acabou por 

facilitar a capacitação de novos desenvolvedores do Moodle, de modo que este pode ser 

facilmente modificado e expandido pelos participantes da comunidade.  

 

Sua metodologia também permite que a interface gráfica do ambiente seja definida quase que 

completamente, independente da lógica de programação e de armazenamento. Além desses 

aspectos, Martin Dougiamas preocupou-se em observar diversas comunidades de 

desenvolvimento de softwares livres, visando a entender o que levava ao engajamento de um 

grande número de colaboradores, resultando no seu crescimento. 
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3. METODOLOGIA 

 
 

3.1 Contribuições de uma entrada exploratória no campo 
 

 

No decorrer da elaboração do Projeto de Pesquisa, com o intuito de propiciar interações 

prévias que permitissem a escolha do curso a ser pesquisado e de alunos possíveis 

participantes de um grupo focal, foi realizado o acompanhamento de aulas através da 

modalidade EAD.  

 

A observação participante ocorreu no período de 23/09/2014 a 11/11/2014, em aulas de 

turmas de cursos técnicos, de uma Instituição Federal que oferta cursos na modalidade EAD. 

Durante as observações foi possível ter contato mais próximo e dialogar com alunos e 

professores e tutores dos referidos cursos.  

 

A escolha da modalidade EAD justifica-se pela minha formação e experiência e, 

consequentemente, pela possibilidade de observação e interação mais criteriosa e crítica do 

comportamento dos alunos, em aulas das quais participam estudantes de diferentes cursos.  

 

A observação e acompanhamento de aulas de outras modalidades poderiam não ter o mesmo 

resultado em termos de impressões do cotidiano daqueles alunos uma vez que a dinâmica das 

aulas nessa modalidade de ensino proporciona um espaço de maior interação, onde o aluno 

pode aprender em qualquer lugar desde que disponha de acesso para as vídeo aulas.  

 

Essa fase da pesquisa gerou um dado relevante: o diário de bordo, onde, a cada dia de 

observação, foram registrados os acontecimentos, as interações e as impressões considerados 

relevantes no contexto dessa pesquisa exploratória, que significou uma primeira entrada no 

campo.  

 

Após esse período, alguns alunos concluintes do curso técnico em Mecânica em EAD foram 

convidados a participar de um grupo focal, que aconteceu no último dia do curso. Foram 

convidados 8 alunos, mas apenas 3 deles estiveram presentes. Esse número está de acordo 

com a orientação de Barbour (2009), que sugere que varie de três a oito pessoas, a fim de 
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facilitar a moderação e a análise das transcrições. Todas as orientações propostas para um 

grupo focal foram seguidas na realização desta coleta de dados, dentro estudo exploratório.  

 

Além disso, desde o dia 14 de abril de 2014, colaborei na orientação de um projeto do 

programa de alunos bolsistas pelo IFNMG. O objetivo dessa pesquisa também incide sobre 

aspectos relacionados aos percursos motivacionais de estudantes em EAD. Reuniões semanais 

permitiram uma aproximação com a percepção dos alunos sobre as vivências na instituição de 

ensino. No decorrer da pesquisa, foram realizadas entrevistas com alunos de cursos técnicos, 

o que também contribuiu para o delineamento do objeto desta pesquisa de mestrado, bem 

como para a ida a campo com um olhar mais aproximado da realidade dos alunos. 

 

 

3.2 Definição e articulação dos procedimentos de levantamento e análise dos dados 

 

 

O presente estudo ocorreu em uma instituição federal de ensino, vinculada ao Ministério da 

Educação brasileiro, que oferece cursos nas modalidades presencial e em EAD. Oferece 

cursos que abrangem os níveis de ensino Médio, Graduação, Pós-Graduação lato e stricto 

sensu na área tecnológica e no âmbito da pesquisa aplicada. 

 

Na unidade pesquisada localizam-se as coordenações de diversos cursos, dentre eles, o curso 

técnico em Mecânica, que configura o sistema de atividade analisado nesta investigação.   A 

coleta e a análise de dados consistiram das seguintes fases: observação participante; grupos 

focais; análise das falas dos sujeitos participantes do grupo focal. 

 

 

3.3 A observação participante 

 

 

Diante da impossibilidade de acompanhamento e investigação de todos os cursos ofertados 

pela instituição, optou-se por investigar o curso de Mecânica. A percepção da 

heterogeneidade social, cultural e econômica dos alunos desse curso contribuíram para a 
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escolha. Além disso, identificamos, durante a pesquisa exploratória, que há uma percepção, 

por parte dos alunos dos diversos cursos, que o curso Técnico em Mecânica é um dos que têm 

uma tradição consolidada e que incorpora a história da instituição investigada, na oferta de 

cursos técnicos. De fato, é um curso antigo, com mais de 50 anos de existência. Além disso, 

durante as conversas com os alunos, aqueles do curso de Mecânica demonstraram forte 

identificação com a área do curso, independente se, para atuar como técnico ou para dar 

continuidade aos estudos. Esses fatores – as características dos alunos, a tradição, a percepção 

desta tradição por parte dos alunos de diversos cursos, e a identificação dos alunos de 

Mecânica com a área - foram determinantes na escolha do curso. Essa escolha decorreu 

também dos cursos a que tivemos acesso, durante a pesquisa exploratória. 

 

Com o objetivo de interagir com os alunos para a definição dos participantes da coleta de 

dados foi realizada uma observação participante, repetindo a experiência do estudo 

exploratório. Os alunos foram acompanhados durante um bimestre em aulas da disciplina 

Educação Física. A escolha da disciplina justifica-se pelas razões apresentadas quando 

relatamos nossa entrada exploratória no campo, relativas às possibilidades de interação que a 

dinâmica das aulas de Educação Física proporciona. A experiência do estudo experimental e 

da presente pesquisa confirmou a expectativa em relação a esse contato durante as aulas de 

Educação Física: os alunos conversaram e relataram situações que não são específicas da 

disciplina, mas sim do curso e da Instituição. Essa fase de observação foi registrada em um 

diário de bordo. 

 

 

3.4 Grupo Focal 

 

 

Ao final do período de observação participante, uma parcela dos estudantes observados foi 

convidada a participar de um grupo focal. Os estudantes participantes de dois grupos focais 

foram aqueles que demonstraram interesse e disponibilidade de participação. Outro aspecto 

observado, na composição dos grupos focais foi convidar estudantes que poderiam representar 

diferentes percursos motivacionais. 
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O grupo focal é uma técnica de levantamento de dados que se produz na dinâmica interacional 

de um grupo de pessoas com características homogêneas “mas com suficiente variação entre 

eles para que apareçam opiniões diferentes e divergentes” (GATTI, 2005, p. 18). Tem por 

objetivo coletar dados acerca dos sentimentos, experiências e percepções dos sujeitos; porém, 

diferentemente das entrevistas, permite apreender a representação de um pequeno grupo sobre 

um determinado tema, uma vez que capta, por meio das trocas realizadas no grupo, conceitos, 

sentimentos, atitudes, crenças, reações e experiências (GATTI, 2005). O uso dos grupos 

focais na pesquisa ajuda na obtenção de perspectivas diferentes sobre uma mesma questão e 

permite a compreensão de ideias partilhadas por pessoas no dia a dia e dos modos pelos quais 

os indivíduos são influenciados pelos outros (GATTI, 2005). 

 

O encontro e as interações que ocorrerem são intermediadas pelo moderador (GATTI, 2005), 

que pode ou não ser o próprio pesquisador.  Sua função passa por manter a discussão 

produtiva, impedir a dispersão da questão em foco, garantir que todos os participantes tenham 

oportunidade de expor suas ideias e evitar a monopolização da fala por um único participante 

(PIZZOL, 2003 citado por GATTI, 2005).   

 

Uma grande vantagem dessa forma de coleta de dados é que o grupo focal proporciona uma 

situação discursiva favorável em que os participantes não são levados, de forma 

predominante, a se pronunciarem de forma a atender a possíveis expectativas do moderador. 

As questões para o debate acabam aflorando das diversas visões dos participantes e do lugar 

de onde falam, constituindo uma dinâmica em que o moderador não ocupa o centro das 

discussões, mas atua de modo a manter ‘acesa’ a discussão, a evitar aposse da palavra por um 

participante e a garantir o debate em torno das questões propostas. 

 

Sobre a composição do grupo, Barbour (2009) sugere que varie de três a oito pessoas, a fim 

de facilitar a moderação e a análise das transcrições. Já Gatti (2005), propõe que o grupo focal 

tenha de seis a doze participantes. Grupos maiores podem limitar os registros, as 

participações, as trocas de ideias e o aprofundamento do tema em discussão.  

 

Para conduzir um grupo focal são necessárias algumas etapas importantes: elaboração de um 

roteiro; seleção de materiais que incentivem a interação; definição da composição do grupo; e 
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procurar que os participantes discutam entre si, e não apenas com o pesquisador ou moderador 

(BARBOUR, 2009).  

O registro do grupo focal geralmente é realizado através de áudio. (GATTI, 2005; 

BARBOUR, 2009). Mesmo com a utilização das gravações, recomenda-se que sejam 

realizados registros escritos pelo moderador e/ou um assistente. As anotações são úteis para 

sinalizar aspectos ou momentos importantes, como registrar o momento de uma fala 

significativa, monólogos, trocas, distrações, dispersões, oposições, alianças, cochichos, e 

outros pontos considerados importantes durante a condução do grupo focal (GATTI, 2005). 

Dependendo do propósito e do desenrolar do grupo, alguns pesquisadores aplicam um 

questionário como forma de complementar a coleta das interações grupais (GATTI, 2005). 

Coletar alguns dados sobre as características dos participantes também pode ajudar no melhor 

entendimento de quem são as pessoas que participaram da coleta. Esses dados podem 

enriquecer os aspectos que foram observados no momento da definição da composição do 

grupo (GATTI, 2005). 

 

Na presente pesquisa ocorreram dois grupos focais: o primeiro, com a participação de quatro 

alunos, teve duas horas e quatro minutos de duração, e o segundo, composto por três alunos, 

durou uma hora e quarenta minutos. 

 

Os alunos que se dispuseram a participar receberam as orientações gerais sobre a pesquisa de 

forma a esclarecê-los a respeito dos objetivos e procedimentos. O Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido foi assinado pelos pais dos estudantes menores de 18 anos e pelos alunos 

maiores de 18 anos. O Termo de Assentimento foi assinado pelos participantes menores de 18 

anos.  

 

O Grupo Focal I (GF I) foi um grupo em que os alunos se prontificaram a participar antes 

mesmo que o convite oficial fosse realizado. Deste grupo, participou o representante de 

turma, muito interessado e pronto a auxiliar. A proposta inicial era de realização de apenas um 

grupo. No entanto, para adequar às disponibilidades do conjunto de alunos que se dispôs a 

participar, foram realizados dois grupos focais.  

 

No dia marcado, os estudantes se apresentavam cansados, esperavam no corredor, assentados 

e deitados no chão. Perguntaram quanto tempo demoraria a entrevista e quando foram 
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informados de que seria entre uma hora e meia e duas horas, um deles comentou: “espero que 

realmente te ajude, porque estou muito cansado”. Durante o GF I tudo aconteceu 

tranquilamente, e as participações foram interativas e espontâneas. 

O Grupo Focal II (GF II) já aconteceu com a presença de estudantes que inicialmente não 

demonstraram interesse em participar. Ao receberem o convite, foi necessário explicar muito 

sobre a importância das participações para que se convencessem. No dia marcado chegaram 

juntos e participaram de maneira interativa e espontânea. 

A sala foi organizada de forma que os participantes se posicionaram em círculo e, assim, 

todos se viam. O moderador foi a próprio pesquisador, que elaborou um roteiro com questões 

a serem levantadas para discussão. No segundo grupo focal, além do moderador, uma auxiliar 

participou observando e registrando as próprias impressões. Tanto as impressões do 

moderador, quanto a da auxiliar, foram registradas em protocolo, produzido imediatamente 

após o encerramento do grupo. 

 

Os dois grupos foram iniciados com a apresentação dos objetivos da pesquisa, o reforço do 

anonimato, a confirmação de que todos concordavam em participar da pesquisa, a distribuição 

de crachás e, por fim, as instruções, que incluíram a dinâmica da reunião e a duração do 

encontro. 

 

O roteiro utilizado foi elaborado pelo pesquisador e discutido em reunião de grupo de 

pesquisa. Consistiu de falas de alunos e professores coletadas durante o estudo exploratório e 

a observação participante, além de tirinhas (Figuras 5 e 6) que abordaram os temas em 

questão. 

 

As falas de alunos e tirinhas foram organizadas em categorias: “Motivos iniciais e 

participação da família”, “A chegada à instituição”, “Integração – Autonomia – Desgaste”, 

“Desistências ao longo do curso”, “Como traçam o próprio perfil motivacional ao longo do 

curso e se conhecem outros perfis diferentes” e “Futuro”. Essas categorias foram elaboradas 

com base nas tensões constitutivas do sistema de atividade, configurado pelo Curso Técnico 

de Mecânica, no qual se inseriram os estudantes participantes dos grupos focais. A produção 

dessas categorias será explicada, com mais detalhe, no capítulo destinado à análise dos dados. 



 

- 93 - 

 

 

Figura 1 - Tirinha utilizadas no roteiro do grupo focal na categoria "Integração - Autonomia 

- Desgaste" 

Fonte: Fonte: http://tirasarmandinho.tumblr.com/ 

 

Figura 2 - Tirinha utilizada no roteiro do grupo focal na categoria "Futuro" 

Fonte: http://bookpocket.tumblr.com/ 

 

Cada fala de aluno e cada tirinha foram recortadas individualmente, dobradas e guardadas em 

envelopes numerados representando as categorias. Para iniciarem a discussão sobre uma 

categoria, os alunos participantes receberam o papel dobrado (que poderia ser uma fala ou 

uma tirinha) e todos leram a frase ou apresentaram a tirinha para o grupo. A partir daí, 

discutiram sobre o assunto. 

 

Ao final de cada grupo foi perguntado aos participantes se havia alguma pergunta que eles 

esperavam responder ou algum tema que esperavam discutir e que não foi tratado durante o 

grupo. Em seguida, foi solicitado que respondessem a um questionário com a finalidade de 

coletar informações para uma melhor caracterização dos estudantes participantes. 

 

Os grupos foram registrados através de gravação de áudio, posteriormente transcrita. A 

transcrição foi enviada por e-mail aos participantes para que confirmassem ou não a 

autorização de utilização das informações na análise de dados. Todos os participantes 

http://bookpocket.tumblr.com/
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concordaram com o uso, sem ressalvas. O tratamento dos enunciados dos estudantes se 

orientou pela perspectiva histórico-cultural. 

 

3.5 Significados e sentidos dos enunciados dos estudantes 

 

 

Para compreender a fala de outrem não basta entender as suas palavras –  temos que compreender o 

seu pensamento. Mas nem mesmo isso é suficiente – também é preciso que conheçamos a sua 

motivação. Nenhuma análise psicológica de um enunciado estará completa antes de se ter atingido este 

plano (VIGOTSKI, 2007, p. 188). 

Embora o presente estudo seja da área da Educação, ele estabelece um diálogo com a 

Psicologia na medida em que pensamos a constituição do sujeito, que são os estudantes, 

dentro de uma experiência concreta, que é o curso de Mecânica. Assim, para aproximar dos 

discursos dos estudantes, buscamos contribuições da perspectiva histórico-cultural, em textos 

de Vigotski (2007, 2008). Porém, com um estreito diálogo com elaborações no campo da 

Psicologia por meio dos autores: Bock, Gonçalves e Furtado (2015); Aguiar, (2015); Zanella 

et al, (2007). Ao destacar esse diálogo que autores do campo da psicologia fazem com 

Vigostski, reafirmamos o campo da educação como o lugar que desta pesquisa. 

 

As contribuições de Vigotski no que se refere às questões metodológicas são importantes em 

razão de sua atualidade e pertinência considerando o reconhecimento, por parte do autor, da 

“relação entre o que é objeto de pesquisa, os caminhos trilhados na investigação e a produção 

de conhecimentos daí decorrente” (ZANELLA et al., 2007, p. 32). 

 

Vigotski apontou para a necessidade de substituir a análise de um objeto pela análise do 

processo, da sua constituição, da sua gênese (AGUIAR, 2007, p. 157). Está expressa, 

portanto, a necessidade de observar o não observável, exteriorizar processos internos para ter 

condições de apreendê-los. No contexto da presente pesquisa significa buscar revelar aspectos 

constitutivos da identidade dos sujeitos que participam das atividades investigadas, 

especialmente aqueles que podem nos ajudar a construir percursos motivacionais, ao longo do 

curso investigado. 
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A linguagem materializa as significações produzidas nos processos históricos e sociais e é 

instrumento fundamental de mediação das relações sociais, por meio da qual “o homem se 

individualiza, se humaniza, apreende e materializa o mundo das significações que é 

construído no processo social e histórico” (AGUIAR, 2007 b, p. 128). 

 

Para Vigotski “as palavras desempenham um papel central não só no desenvolvimento do 

pensamento, mas também na evolução histórica da consciência como um todo. Uma palavra é 

um microcosmo da consciência humana” (VIGOTSKI, 1989). 

“A transmissão racional e de experiência e pensamento a outros requer um sistema mediador, 

cujo protótipo é a fala humana, oriunda da necessidade de intercâmbio durante o trabalho” 

(VIGOTSKI, 1989). 

 

A compreensão da fala de alguém vai além da compreensão das palavras: passa por 

compreender o seu pensamento, que é sempre emocionado, e por entender o significado da 

fala (ZANELLA et al., 2007). O pensamento será emocionado por trazer como elemento 

constitutivo a dimensão emocional, expressando o sentido subjetivo que determinada situação 

teve para o sujeito (AGUIAR, 2007). O significado da fala é parte integrante da palavra, mas 

é também ato do pensamento, porque é unidade do pensamento e da linguagem (ZANELLA 

et al., 2007).  

 

Compartilhamos com esses autores do campo da psicologia o entendimento da palavra na 

acepção ampla destacada por Vigotski e, justamente por isso, alcançar por meio dela aspectos, 

não apenas cognitivos, mas afetivos e volitivos que participam na construção da identidade do 

sujeito. Na construção dessa identidade o sentido produzido pelos indivíduos, em seus 

percursos escolares, é social e histórico.  “O sentido da palavra é a soma de todos os eventos 

psicológicos evocados em nossa consciência graças à palavra. O significado é só uma dessas 

zonas de sentido, a mais estável, coerente e precisa” (VIGOSTKI, 1989). Desta maneira, a 

palavra é entendida como enunciados e encadeamento de enunciados, influenciados pela 

situação discursiva em que foram produzidos e pelas histórias dos sujeitos enunciatários, no 

sistema de atividade investigado e em outros sistemas nos quais esses sujeitos estão inseridos 

ou dos quais participaram. 

 

Significados e sentidos são produzidos por sujeitos em suas relações. 
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Via atividade que é marcada pelas trajetórias e experiências de cada um e de todos 

ao mesmo tempo pelas condições e características do contexto histórico em que 

vivem. Desse modo, toda e qualquer atividade humana foco de investigação 

psicológica, requer, para sua compreensão e explicação, o olhar sobre os sentidos 

que têm para os sujeitos em relação, olhar esse que considere a indissociabilidade de 

sujeitos, de suas condições de possibilidades e a realidade histórica do contexto do 

qual ativamente participam (ZANELLA et al., 2007, p. 31).   

 

As falas dos estudantes participantes dos grupos focais foram analisadas, portanto, por meio 

da busca dos sentidos, de ir além dos significados aparentes das palavras, situando-as e 

compreendendo-as dentro do sistema de atividade constituído pelo Curso Técnico em 

Mecânica, tomado como unidade de análise, e apreendido a partir das relações entre seus 

elementos constitutivos: sujeito, objeto, regras, comunidade, recursos mediacionais e divisão 

de tarefas. Na medida em que constituem uma unidade de análise, esses elementos devem ser 

vistos em relação, dentro de uma totalidade.  

 

Ao partirmos das falas dos sujeitos, situadas no sistema de atividade analisado, seguimos em 

direção à construção de um conhecimento que desvende a realidade pesquisada (AGUIAR, 

2007). 

 

A proposta de análise utilizada nesta pesquisa consiste, primeiramente, na organização de 

“núcleos de significação do discurso”, que seriam temas, conteúdos, questões centrais 

apresentados pelos sujeitos e delimitados a partir das relações constitutivas do sistema de 

atividade configurado pelo Curso Técnico de Mecânica.  

 

Esses núcleos de significação devem ser entendidos, menos pela frequência com que 

aparecem, e mais por serem os que motivam, geram envolvimento e emoções. Além disso, um 

aspecto que tenha aparecido pouco e/ou que não tenha sido apontado pelos sujeitos como 

importante, pode ser destacado pelo pesquisador como núcleo de significação do discurso se 

ele entender que tal aspectos e constitua em um elemento fundamental para a compreensão da 

questão a ser pesquisada (AGUIAR, 2007). Os objetivos da pesquisa também devem orientar 

a organização destes núcleos, já que cada um dos núcleos deve agregar pontos importantes 

para o alcance desses objetivos.  
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A construção de núcleos de significação do discurso, da mesma forma que a escolha dos 

nomes dos núcleos, já consistem em um movimento de análise por parte do pesquisador 

(AGUIAR, 2007). É importante ressaltar que a organização desses núcleos objetiva organizar 

os dados e preparar a análise, sem fragmentar o texto produzido por meio dos enunciados dos 

estudantes. Os núcleos não devem ser analisados separados uns dos outros, mas sim, de forma 

integrada em seu movimento, para que o entendimento seja global e profundo (AGUIAR, 

2007). A delimitação desses núcleos a partir das relações constitutivas do sistema de atividade 

foi o caminho seguido para essa integração.  

Após a criação dos núcleos, realiza-se a análise propriamente dita. Para isso, é necessário 

articular os significados dos núcleos com as próprias falas e histórias dos sujeitos, buscando 

as relações, contradições e determinações. A partir daí, realizar a busca de sentidos 

(AGUIAR, 2007). Ao considerar a realidade social, temos condições de explicar um 

movimento que é, ao mesmo tempo, individual e social/histórico. 

 

A busca pelas relações é que permite o conhecimento da passagem do coletivo ao individual, 

e do individual ao coletivo, etapas importantes na análise considerando que as mudanças de 

qualidade acontecem com esses movimentos (ZANELLA et al., 2007). Compreender a 

inserção dos sujeitos investigados no sistema de atividade de que participam nos ajudou a 

fazer essa relação entre individual e coletivo.  

 

Assim, a análise se constituiu em duas etapas: o quanto a situação discursiva foi determinante 

e participou da produção dos enunciados, ou seja, a interpretação dos discursos tendo em vista 

essa situação discursiva. Em seguida, ir para além disso, apreendendo os sentidos expressos 

pelos sujeitos, sentidos que devem ser compreendidos na sua constituição, na sua situação 

discursiva. 

 

“Por trás de cada pensamento há uma tendência afetivo-voliva que traz em si a resposta ao 

último porquê de nossa análise do pensamento” (VIGOTSKI, 1989). Vigotski reconhece a 

complexidade das pesquisas em que o foco são pessoas em relação. Na dimensão dos 

sentidos, essencialmente polifônica e polissêmica, são expressos, além da clareza e da 

intencionalidade, o imprevisto, o efêmero, o plural, o acontecimento em si, a própria 

existência em um processo constante de mudança (ZANELLA et al., 2007).   
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A escolha desta forma de análise converge com o tipo e a abordagem da pesquisa. 

Entendemos ser esse o caminho mais adequado, pois, “ao trilhar esse percurso, possibilitamos 

uma explicação capaz de ultrapassar a aparência dos fatos, de ir além das significações 

expressas pelos sujeitos” (AGUIAR, 2007, p. 169). 

 

Além disso, consideramos importante que os resultados da pesquisa tenham implicações. O 

tipo de conhecimento produzido em uma pesquisa qualitativa, com abordagem sócio histórica, 

tem um caráter singular: apesar de cada caso ser único, a informação gerada torna-se relevante 

e pode ser ressignificada em outros contextos. Isso porque esse tipo de abordagem nos 

permite o entendimento do processo e das determinações que o constituem (AGUIAR, 2007). 

 

 

3.6 Cuidados éticos 

 

 

O presente projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Federal Norte 

– MG e conduzido conforme orientações da Resolução do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS) nº 466 de 12 de dezembro de 2012 (Disponível em: 

http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf. Acesso em 15 de novembro de 

2014). 

 

Foi solicitada autorização à Direção da Unidade da Instituição onde aconteceu a pesquisa.  

Esta solicitação foi encaminhada ao responsável por escrito, explicitando os objetivos e 

procedimentos principais da pesquisa de forma a demonstrar que sua execução não causaria 

qualquer tipo de constrangimento aos estudantes, professores e demais profissionais da escola, 

nem afetaria negativamente o desenvolvimento das aulas. A autorização apresentava um 

campo de autorização que, após assinado, retornou ao pesquisador.   

 

À Coordenação do Curso de Mecânica (para investigação do curso) e à Chefia do Instituto 

(para acompanhamento das aulas) as autorizações foram verbais e ocorreram em reuniões 

para esclarecimento dos objetivos e métodos da pesquisa.  

 

http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf
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Foi elaborado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), contendo as 

informações a respeito da pesquisa em linguagem clara, objetiva, de fácil entendimento, para 

o mais completo esclarecimento sobre a pesquisa. Os participantes leram e assinaram o 

TCLE, após concordarem com a participação. No caso de participantes menores de 18 

(dezoito) anos, o TCLE foi assinado pelos pais ou responsáveis. Neste caso, os participantes 

assinaram o Termo de Assentimento, documento que elaborado em linguagem acessível para 

os menores, que após devidamente esclarecidos, explicitaram sua anuência em participar da 

pesquisa, sem prejuízo do consentimento de seus responsáveis legais. 

 

Os procedimentos adotados nesta pesquisa assegurarão 

 

A confidencialidade e a privacidade, a proteção da imagem e a não estigmatização 

dos participantes da pesquisa, garantindo a não utilização das informações em 

prejuízo das pessoas e/ou das comunidades, inclusive em termos de autoestima, de 

prestígio e/ou de aspectos econômico-financeiros; (...) respeitar sempre os valores 

culturais, sociais, morais, religiosos e éticos, como também os hábitos e costumes, 

quando as pesquisas envolverem comunidades; (...) utilizar o material e os dados 

obtidos na pesquisa exclusivamente para a finalidade prevista no seu protocolo, ou 

conforme o consentimento do participante (...) (Disponível em: 

http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf., p. . 4. Item III.2, alíneas 

i, k, q. Acesso em: 15 de novembro de 2014). 

 

Esta pesquisa respeitou as normas estabelecidas na Lei 8069/1990 que dispõe sobre o Estatuto 

da Criança e do Adolescente, especialmente no que trata o Capítulo II, “Do Direito à 

Liberdade, ao Respeito e à Dignidade” (Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 17 de novembro de 2014). O 

desenvolvimento do trabalho foi caracterizado como descritivo-exploratório. Para Vergara 

(2004), este método consiste em descrever a complexidade de um caso ou fenômeno, 

buscando-se informações por meio de exames detalhados em obras e documentos existentes 

sobre um estudo.  

 

É uma pesquisa de caráter exploratório que permite obter conhecimento a partir das 

informações coletadas e incluídas a novos conhecimentos sobre desenvolvimento social.  

 

Também, Lakatos e Marconi (2003), demonstram que a analise bibliográfica permite resolver 

não apenas, problemas já conhecidos, mas também explorar novas áreas de conhecimento.  

http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf.,%20p.%20.%204.%20Item%20III.2,%20alíneas%20i,%20k,%20q.%20Acesso%20em:%2015%20de%20novembro%20de%202014)
http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf.,%20p.%20.%204.%20Item%20III.2,%20alíneas%20i,%20k,%20q.%20Acesso%20em:%2015%20de%20novembro%20de%202014)
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
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Foi aplicado um questionário a 100 alunos, de maneira a confirmar as respostas obtidas no 

grupo focal. Após a coleta dos dados, foi realizada a análise descritiva dos valores 

encontrados e os mesmos foram apresentados através de tabelas e gráficos. Os resultados 

foram discutidos de acordo com a literatura pesquisada e o entendimento do pesquisador. 

 

 

4. RECOLHA DE DADOS 

 
 

A pesquisa foi realizada a partir de um questionário aplicado a 100 alunos de Educação à 

distância em junho de 2015. 

 

Tabela 1. Como você avalia o domínio do docente formador em relação à transmissão do 

conteúdo na etapa à distância da capacitação? 

Domínio do docente F % 

Insatisfatório 12 12% 

Razoável 08 08% 

Satisfatório 55 55% 

Plenamente satisfatório 25 25% 

TOTAL 100 100% 

Fonte: pesquisa realizada em junho/2015 

 

A tabela 1, mostra a opinião dos cursistas quando questionados como avaliam o domínio do 

docente formador em relação à transmissão do conteúdo na etapa à distância da capacitação, 

sendo que 12% afirmaram que o domínio do docente é insatisfatório, 08% razoável, 55% 

satisfatório e 25% plenamente satisfatório. 
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Gráfico 1. Avaliação do domínio do docente formador 

Fonte: pesquisa realizada em junho/2015 

 

Segundo Libâneo (2000) 
  

A qualidade das aprendizagens dos alunos depende da qualidade do desempenho 

profissional dos professores e essa qualidade, no geral, tem sido extremamente 

precária. Convêm termos senso de realismo: a precariedade da formação profissional 

dos professores está implicada nos baixos resultados da aprendizagem escolar. Há 

certamente, professores com bom nível de competências e habilidades profissionais, 

social e eticamente comprometidos com seu trabalho. Entretanto, as deficiências de 

formação inicial e a insuficiente oferta de formação continuada. Têm resultado num 

grande contingente de professores mal preparados. (LIBÂNEO, 2000, p.13) 

 

Tabela 2. Como você avalia a assistência oferecida pelo docente formador na realização das 

atividades na etapa à distância da capacitação? 

Assistência pelo docente F % 

Insatisfatória 12 12% 

Razoável 08 08% 

Satisfatória 55 55% 

Plenamente satisfatória 25 25% 

TOTAL 100 100% 

Fonte: pesquisa realizada em junho/2015 

 

Quando questionados sobre a avaliação da assistência oferecida pelo docente formador na 

realização das atividades na etapa à distância da capacitação, 12% consideraram insatisfatória, 

08% razoável, 55% satisfatória e 25% como plenamente satisfatória. 
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Gráfico 2. Avaliação da assistência oferecida pelo docente 

Fonte: pesquisa realizada em junho/2015 

 

Surge então o docente, “um professor pronto para motivar seus alunos, promover a 

participação, comunicação, interação e conforto de ideias”, (SOEK; HARACEMIV, 2008, 

p.10-15) e as tecnologias podem auxiliar esse profissional nessas funções.  

 

O professor tutor na EAD é o mediador dos processos de ensino e de aprendizagem e também 

assume outras funções. O professor tutor, segundo Andrade: Deve ser visto como um 

professor à distância, com um papel similar ao professor do ensino presencial, sendo ele 

responsável por promover a interatividade, pela troca de experiência entre os alunos e por 

reforçar a comunicação do grupo (ANDRADE, 2009, p. 04).  

 

Para o mesmo autor, o papel do professor tutor vai além do processo de mediação de 

aprendizagem atingido também questões emocionais e motivacionais. Muitas vezes é de 

responsabilidade do professor tutor criar um ambiente acolhedor ao aluno através do uso das 

tecnologias minimizando distâncias, dando segurança ao aluno para que se envolva ao 

máximo no processo de busca do conhecimento.  

 

O Professor Tutor desempenha uma tarefa importantíssima porque como comenta Leal (2007, 

p. 02-03) nessa perspectiva de construção de saberes que se articulam no espaço virtual, o 

Professor Tutor poderia ser aquele que instiga a participação do aluno evitando a desistência, 

o desalento, o desencanto pelo saber. Talvez aquele que possibilita a construção coletiva e 

percorre uma trajetória metodológica desobediente, transgressora de receitas prontas e 
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acabadas construa, de forma participativa com seus alunos novos saberes, novos olhares sobre 

o real.  

 

Se o trabalho do professor apresenta como característica básica a separação física e, 

principalmente, temporal entre os processos de ensino e aprendizagem, isto significa não 

somente uma qualidade específica dessa modalidade, mas, essencialmente, um desafio a ser 

vencido, promovendo de forma combinada, o avanço na utilização de processos 

industrializados e cooperativos na produção de materiais com a conquista de novos espaços de 

socialização do processo educativo.  

 

Tabela 3. Como você avalia o tempo de retorno oferecido pelo docente formador para sanar 

suas dúvidas durante a etapa a distância da capacitação? 

Tempo de retorno F % 

Insatisfatória 40 40% 

Razoável 14 14% 

Satisfatória 30 30% 

Plenamente satisfatória 16 16% 

TOTAL 100 100% 

Fonte: pesquisa realizada em junho/2015 

 

Os entrevistados avaliaram o tempo de retorno oferecido pelo docente formador para sanar 

suas dúvidas durante a etapa a distancia da capacitação, da seguinte forma: 40% consideraram 

insatisfatória, 14% razoável, 30% satisfatória e 16% como plenamente satisfatória. 
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Gráfico 3. Tempo de retorno pelo docente 

Fonte: pesquisa realizada em junho/2015 

 

Tabela 4. Como você avalia a assistência oferecida pelo tutor na realização das atividades 

durante a etapa à distância da capacitação? 

Assistência pelo tutor F % 

Insatisfatória 40 40% 

Razoável 14 14% 

Satisfatória 30 30% 

Plenamente satisfatória 16 16% 

TOTAL 100 100% 

Fonte: pesquisa realizada em junho/2015 

 

Quando questionados sobre a assistência oferecida pelo tutor na realização das atividades 

durante a etapa à distância da capacitação, os cursistas responderam: 40% consideraram 

insatisfatória, 14% razoável, 30% satisfatória e 16% como plenamente satisfatória. 
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Gráfico 4. Assistência pelo tutor 

Fonte: pesquisa realizada em junho/2015 

 

A transmissão do conhecimento é construída coletivamente por meio de parcerias e da relação 

mútua entre as partes, através das ferramentas mais variadas, a informação se transforma em 

conhecimento. O papel do Professor Tutor deve ser de um integrador, colega, facilitador e 

inspirador de confiança. Por outro lado, as dificuldades encontradas pelo Professor Tutor 

estão nas limitações que certos alunos possuem no uso e acesso as tecnologias de informação 

e comunicação em função de restrições físicas e financeiras e também dúvidas com relação ao 

acesso ao ambiente virtual (neste caso o Moodle). 

 

Pode-se considerar que com o crescente avanço da EAD minimizem as reais dificuldades 

tanto dos professores quanto dos alunos de modo geral. 

 

Tabela 5. Como você avalia o tempo de retorno oferecido pelo tutor para sanar suas dúvidas 

durante a realização da etapa a distância da capacitação? 

Tempo de retorno pelo tutor F % 

Insatisfatória 40 40% 

Razoável 14 14% 

Satisfatória 30 30% 

Plenamente satisfatória 16 16% 

TOTAL 100 100% 

Fonte: pesquisa realizada em junho/2015 
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Com relação a avaliação do tempo de retorno oferecido pelo tutor para sanar suas dúvidas 

durante a realização da etapa a distância da capacitação, 40% consideraram insatisfatória, 

14% razoável, 30% satisfatória e 16% como plenamente satisfatória. 

 

o corpo de tutores desempenha papel de fundamental importância no processo 

educacional de cursos superiores a distância e compõem quadro diferenciado, no 

interior das instituições. O tutor deve ser compreendido como um dos sujeitos que 

participa ativamente da prática pedagógica. Suas atividades desenvolvidas a 

distância e/ou presencialmente devem contribuir para o desenvolvimento dos 

processos de ensino e de aprendizagem e para o acompanhamento e avaliação do 

projeto pedagógico. Um sistema de tutoria necessário ao estabelecimento de uma 

educação à distância de qualidade deve prever a atuação de profissionais que 

ofereçam tutoria a distância e tutoria presencial (SEED, 2003, p. 21). 

 

 

Gráfico 5. Tempo de retorno pelo tutor 

Fonte: pesquisa realizada em junho/2015 

 

As oportunidades de aprendizagem, por sua vez, implicam na criação de meios pelos quais 

elas poderão acontecer efetivamente, e no caso da EAD os principais meios a serem 

considerados são: comprometimento e responsabilidade do aluno, orientação e apoio dos 

professores disponível em todos os momentos, a utilização compartilhada de métodos e meios 

de transmissão das informações, o respeito às diferenças individuais com a utilização de 

métodos capazes de respeitar o ritmo da aprendizagem de cada estudante. 

Masetto (2003, p.144) aborda o aspecto motivacional da mediação didático pedagógica, a 

atitude, o comportamento do professor que se coloca como um facilitador e incentivador ou 

motivador da aprendizagem, que se apresenta com a disposição de ser uma ponte entre o 

aprendiz e sua aprendizagem. 
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Nas condições de verdadeiro aprendizado, os educandos vão se transformando em reais 

sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador igualmente 

sujeito do processo. 

 

Tabela 6. Como você avalia o material didático disponibilizado na sala virtual para o seu 

aprendizado? 

Material didático F % 

Insatisfatório 08 08% 

Razoável 22 22% 

Satisfatório 30 30% 

Plenamente satisfatório 40 40% 

TOTAL 100 100% 

Fonte: pesquisa realizada em junho/2015 

 

Os entrevistados avaliaram o material didático disponibilizado na sala virtual para o seu 

aprendizado da seguinte maneira: 08% consideraram insatisfatório, 22% razoável, 30% 

satisfatório e 40% como plenamente satisfatório. 

 

Gráfico 6. Material didático 

Fonte: pesquisa realizada em junho/2015 

 

Aretio (1995) salienta que a concepção de materiais didáticos deve se dar respeitando as 

características especificas apresentadas por alunos adultos, dentre elas a partir de Knowles 

(1990) destaca-se:  
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� A necessidade de saber dos alunos que antes de iniciarem a aprendizagem precisam ter 

claro por que vão aprender. Pesquisadores observaram que quando os adultos se apropriam da 

forma de aprender, investem mais tempo avaliando os benefícios que terão e as consequências 

negativas de não aprender. Portanto, a primeira tarefa do professor-autor é conscientizar os 

estudantes a respeito da necessidade do saber e das vantagens que esse conhecimento irá lhes 

trazer.  

 

� Experiência anterior, os adultos ingressam em uma atividade educacional com um acúmulo 

de experiências que virão fundamentar suas aprendizagens futuras. Isso assegura que grupos 

de adultos sejam mais heterogêneos em termos de conhecimentos passados, estilo de 

aprendizagem, motivação, necessidades, interesses e objetivos.  

 

� Prontidão para aprender, pois alunos adultos são naturalmente dispostos a aprender se os 

conhecimentos os auxiliarem a administrar situações presentes no seu cotidiano.  

 

� Orientação para aprendizagem, em contraste com a orientação centrada em assuntos, que 

ocorre na educação para crianças e jovens, os adultos normalmente são centrados na vida. 

Portanto, são motivados a aprender quando percebem aquela aprendizagem como algo que 

lhes ajudará a enfrentar tarefas ou a resolver problemas em suas vidas. Aprendem 

efetivamente novos conhecimentos, habilidades, valores e atitudes quando estes são 

apresentados no contexto da aplicação a situações da vida real.  

 

� Motivações para aprender, alunos adultos respondem a alguns estímulos externos 

classicamente utilizados para motivar o aprendizado (notas nas provas, perspectivas de 

promoções ou melhores empregos), porém os motivadores mais importantes são internos, 

relacionados com maior satisfação no trabalho, elevação da autoestima, melhoria na qualidade 

de vida.  

 

Tabela 7. Como você avalia a facilidade de acesso ao material didático disponibilizado na sala 

virtual? 

Facilidade de acesso ao 

material didático 

F % 

Insatisfatório 12 12% 
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Razoável 08 08% 

Satisfatório 30 30% 

Plenamente satisfatório 50 50% 

TOTAL 100 100% 

Fonte: pesquisa realizada em junho/2015 

 

Quando questionados sobre a facilidade de acesso ao material didático disponibilizado na sala 

virtual os cursistas afirmaram: 12% consideraram insatisfatório, 08% razoável, 30% 

satisfatório e 50% como plenamente satisfatório. 

 

 

Gráfico 7. Facilidade material didático 

Fonte: pesquisa realizada em junho/2015 

 

O meio impresso elaborado para Educação à distância tem como principal objetivo mediar 

situações de aprendizagem, cabendo a ele algumas das atribuições do professor em situação 

presencial, porém, por ser uma mídia impressa, torna-se menos flexível, necessitando uma 

organização mais detalhada.  

O material impresso deve contemplar as funções que competem ao professor convencional, 

tais como: motivar, transmitir eficazmente a informação, clarear dúvidas, manter o diálogo 

permanente com o aluno, orientá-lo, estabelecer as recomendações oportunas para conduzir o 

trabalho. 

  

O material impresso para EAD é direcionado, normalmente, a um grande número de 

estudantes geograficamente distantes e sua elaboração deve contar com uma estrutura 

autoexplicativa, atendendo o aluno sem a presença física do professor. 
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De modo geral, os materiais impressos para EAD, devem apresentar uma estrutura clara, com 

objetivos bem definidos, de simples compreensão e encadeamento lógico de ideias, que 

motive e prenda a atenção do aluno, propiciando uma aprendizagem baseada no auto estudo.  

 

A qualidade de um curso a distância está diretamente relacionada à qualidade do material 

impresso, onde quem concebe materiais escritos tem por responsabilidade transformá-los em 

meios atrativos ao estudo. 

 

O que motivou você a fazer um curso na modalidade à distância?  

 

Eu escolhi pela comodidade do tempo, que eu não tenho. Porque se eu fosse fazer uma faculdade presencial eu 

não ia conseguir, não ia ter tempo pra conciliar e porque dá a ‘impressão’ que a gente se forma mais rápido, né 

(R1). 

 

Eu escolhi um curso a distância por causa do tempo que eu não tinha pra fazer uma presencial. Aí a opção foi 

essa (R2). 

 

Pelo fato do tempo, né? Também por causa da idade, por ser mais barato, por ter família... pra mim ficaria 

difícil ir todos os dias numa faculdade. Eu poderia administrar o trabalho, a família e a faculdade (R3). 

 

Pelo tempo e também pra não gastar tanto. Mas, principalmente pra não precisar estar se deslocando 

seguidamente também, todos os dias. Pela praticidade mesmo (R4). 

 

Porque eu imaginava que um curso a distância seria menos exigente, entende, menos exigências que um curso 

presencial. Eu pensei que um curso a distância seria mais fácil porque teria que ir só uma vez na semana. Seria 

menos cansativo do que ir todos os dias. A rotina de ir, o deslocamento, porque a gente cansa bastante de ir 

todos os dias (R5). 

 

Tabela 9. Se tiver outra oportunidade de fazer outra capacitação, prefere que seja: 

Outra capacitação F % 

à distância 58 58% 

não tenho preferência 12 12% 

presencial 25 25% 

não pretendo participar 10 10% 

TOTAL 100 100% 

Fonte: pesquisa realizada em junho/2015 
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5. DISCUSSÃO 

 
 

A sociedade tem vivido diversas transformações que influenciam, em vários aspectos, todas 

as suas camadas. É importante ressaltar que essas mudanças só ocorrem por causa do avanço 

das tecnologias, sobretudo no ramo da comunicação. Na educação não foi diferente, a mesma 

passa como coautora das novas tendências. A partir da tecnologia, os modos múltiplos de 

educação têm crescido estrondosamente, segundo dados de censos de educação. A educação à 

distância não surgiu por acaso, ela tem uma longa história de experimentações. A partir da 

tecnologia, os modos múltiplos de educação têm crescido. Segundo Freitas, o ensino a 

distância surgiu em decorrência da necessidade social de proporcionar educação aos 

segmentos da população, não adequadamente servidos pelo sistema tradicional de ensino. 

(FREITAS, 2012, p. 1)  

 

Eles podem ter um papel complementar ou paralelo aos programas do sistema tradicional de 

ensino. Katz afirma que o primeiro curso por correspondência, nos Estados Unidos, foi de 

taquigrafia, no ano de 1728, FREITAS (2012 apud Katz2 1973, p. 6-7). Castro e Guaranys 

registram um curso de taquigrafia, em 1840, na Inglaterra, e vários outros cursos por 

correspondência no início do século XX, na Rússia, e em pelo menos oito universidades 

americanas, Wisconsin, Oregon, Kansas, Minnesota, Nebraska, Texas, Missouri, e North 

Dakota. 

 

Rapidamente, várias iniciativas de criação de cursos à distância se espalharam. No Brasil, o 

Instituto Universal Brasileiro, iniciado em 1940, parece ser a instituição mais antiga a manter 

cursos por correspondência. Desde então, outras instituições desse gênero foram criadas no 

Brasil, como o Centro de Estudos Regulares (C.E.R), fundado em 1981. O objetivo do C.E.R. 

era permitir que crianças, cujas famílias se mudavam temporariamente para o exterior, 

continuassem a estudar. Durante a década de 1980, aconteceram no Brasil várias iniciativas 

frustradas para a criação de uma Universidade Aberta à Distância.  

 

Na década de 1990, a Universidade Federal da Bahia iniciou, timidamente, algumas 

experiências de ensino à distância em várias de suas Unidades de Ensino pelo sistema 

educacional brasileiro.  
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O termo Educação à Distância vem sendo superado qualitativa e quantitativamente, evoluindo 

para o conceito de aprendizagem aberta e à distância, que segundo a UNESCO “representa 

uma abordagem que se concentra na abertura de acesso à educação e ao provimento de 

treinamento, libertando os alunos das limitações de tempo e espaço e oferecendo 

oportunidades flexíveis de aprendizagem individual ou em grupo, e a públicos considerados 

não convencionais”. Em análise epistemológica, a conceituação mais homogênea, mais 

precisa do que é educação à distância, vem de Walter Perry e Greville Rumble, os mesmos 

afirmam que:  

 

A característica básica da educação à distância é o estabelecimento de uma 

comunicação de dupla via, na medida em que professor e aluno não se encontram 

juntos na mesma sala, requisitando, assim, meios que possibilitem a comunicação 

entre ambos, como correspondência postal, correspondência eletrônica, telefone ou 

telex, rádio, "modem", videodisco controlado por computador, televisão apoiada em 

meios abertos de dupla comunicação, etc. Afirmam, também, que há muitas 

denominações utilizadas correntemente para descrever a educação à distância, como: 

estudo aberto, educação não tradicional, estudo externo, extensão, estudo por 

contrato, estudo experimental. (PERRY; RUMBLE, 1987,p. 12).  

 

Já Scriven (1991) afirma que a informação não é educação, mas o conhecimento se firma na 

informação. A antiga tecnologia informativa utilizava principalmente meios mecânicos e 

elétricos para cumprir suas funções. As possibilidades dessas novas tecnologias para a 

educação à distância são extraordinárias. Do ponto de vista do aluno, a aprendizagem aberta e 

à distância implica acesso mais fácil e maior flexibilidade na educação, bem como a 

possibilidade de conciliar trabalho e educação, além disso, pode significar um enfoque mais 

centrado no aprendizado, no seu aprimoramento, na maior qualidade e em novas maneiras de 

interação.  

 

Caracteriza-se a educação à distância, também, por um processo em que o educando constrói 

o conhecimento interagindo com professores e outros educandos, de forma independente. 

Essa libertação de tempo e espaço, com oportunidades flexíveis na aprendizagem aberta, é 

importantíssima para a construção da autonomia no contexto educacional.  

 

No que tange ao conceito de autonomia, várias são as concepções usadas, utilizamos aqui 

autores que mais se aproximam do objetivo do nosso tema.  
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Segundo Lapa, a autonomia refere-se às múltiplas capacidades do indivíduo em representar-

se, tanto nos espaços públicos como nos espaços privados da vida cotidiana (LAPA, 2008), 

compreendendo o domínio crítico e referenciado do conhecimento e a sua capacidade de 

decidir, de processar e selecionar informações, de lidar com elas criticamente, mas, acima de 

tudo, de criatividade e de iniciativa. Pressupõe-se que tais atributos não são inerentes ao 

indivíduo, não “nascemos autônomos”.  

 

Tais competências são construídas por meio de uma série de ações e tomadas de decisão 

frente a novos desafios, problemas e contextos educativos. O mesmo autor, optando por 

afastarmo-nos de uma abordagem individualista da educação à distância, compreende que 

autonomia não significa que o estudante deva ser autodidata. Nota-se que, para Lapa, a 

autonomia não se refere a um contexto de independência, mas sim uma libertação de uma 

educação tradicional.  

 

A educação mediada pelas TIC é caracterizada pela incorporação dessas tecnologias no seu 

desenvolvimento, portanto, pode acontecer tanto na modalidade à distância como na 

presencial. Para Carvalho (2002), pode significar, também, um enfoque mais centrado no 

aprendizado, no seu aprimoramento, na maior qualidade e em novas maneiras de interação, ou 

caracterizar a educação à distância por um processo em que o educando constrói o 

conhecimento interagindo com professores e outros educandos, de forma independente à 

relação tempo-espaço.  

 

Dessa forma, sua responsabilidade passa pelos aspectos: como estudar, onde estudar e com 

que frequência estudar. O papel da instituição, nessa modalidade de educação, é o de mediar o 

processo de interação, garantindo a qualidade em todo o processo.  

 

O Decreto 5622 de 19/12/2005, em seu artigo 1º caracteriza a Educação à distância como 

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

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

comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares 

ou tempos diversos. 
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Nas palavras de Saraiva (1996, p.17), “a Educação à distância só se realiza quando um 

processo de utilização garante uma verdadeira comunicação bilateral nitidamente educativa 

que promova a essencial relação professor-aluno”. 

 

Um bom programa de estudos para a educação à distância revela conteúdos atualizados e 

enfoques novos, identifica conceitos relevantes de um campo e suscita ou desenvolve 

polêmicas e reflexões. Um bom programa comporta um corpo docente preocupado com a 

compreensão dos estudantes, estejam eles em um espaço público ou diante de um computador 

fazendo exercícios. Por trás de um bom curso muito provavelmente encontram-se docentes 

que pesquisam em seu campo, ao mesmo tempo em que manifestam verdadeira preocupação 

em alimentar e favorecer os processos de aprendizagem. Por trás de um curso de atualização, 

conforme os campos, encontra-se os profissionais que convertem seus estudos ou experiências 

em casos, situações e exemplos que permitem que a educação permanente deixe de ser uma 

utopia para os estudantes que trabalham. (LITWIN, 2001) 

 

Belloni (2003), apesar de considerar o estudante autônomo uma exceção no universo 

educacional, acredita que este deve ser o perfil do aprendiz do século XXI, dando, portanto, 

destaque à autonomia na aprendizagem. Para essa autora a aprendizagem autônoma é uma das 

bases da EAD e pode ser entendida como “um processo de ensino e aprendizagem centrado 

no aprendente, no qual o professor deve assumir-se como recurso do aprendente, considerado 

como um ser autônomo, gestor de seu processo de aprendizagem, capaz de autodirigir e 

autorregular este processo”. (BELLONI, 2003, p.39) 

 

Hoje os suportes mudaram em todo o mundo, mas fundamentalmente para dar conta de novas 

possibilidades de comunicação. Por trás de um curso de educação à distância, do mesmo 

modo que em um curso presencial, encontram-se docentes que escrevem os programas, os 

guias, as atividades e que selecionam os textos ou a bibliografia. A qualidade dessas propostas 

é que proporciona a qualidade do programa ou projeto. (LITWIN, 2001) 

 

A união internet/construtivismo tem permitido a criação de ambientes virtuais de 

aprendizagem privilegiados para a partilha e construção de novos conhecimentos, nos quais 

um dos pilares fundamentais repousa, justamente, na capacidade do sujeito autogerir o 
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processo de aprendizagem, ou seja, de exercer sua autonomia de aprendiz. (JONASSEN, 

1996) 

 

Na virtualidade, tais encontros são possíveis. Talvez tenha-se que dar outro nome para a 

educação à distância, visto que hoje ela não se define pela distância. O que seguramente não 

mudará é sua definição de educação e a busca de produzir um bom ensino, do mesmo modo 

que em qualquer outra proposta educativa. (LITWIN, 2001) 

 

À medida que avançam as tecnologias de comunicação virtual (que conectam pessoas que 

estão distantes fisicamente como a internet, telecomunicações, videoconferência, redes de alta 

velocidade), redefinindo os conceitos de EAD, percebemos que o conceito de presencialidade 

também se altera. (MORAN, 2004) 

 

Estudar o desenvolvimento da educação à distância implica, fundamentalmente, identificar 

uma modalidade de ensino com características específicas, isto é, uma maneira particular de 

criar um espaço para gerar, promover e implementar situações em que os alunos aprendam. 

(LITWIN, 2001) 

 

O traço distintivo da modalidade consiste na mediatização das relações entre os docentes e os 

alunos. Isso significa, de modo essencial, substituir a proposta de assistência regular à aula 

por uma nova proposta, na qual os docentes ensinam e os alunos aprendem mediante situações 

não-convencionais, ou seja em espaços e tempos que não compartilham. (LITWIN, 2001) 

 

O desenvolvimento da modalidade a distância nos últimos anos serviu para implementar os 

projetos educacionais mais diversos e para as mais complexas situações; cursos para o ensino 

de ofícios, capacitação para o trabalho ou divulgação científica, campanhas de alfabetização e 

também estudos formais em todos os níveis e campos do sistema educacional. (LITWIN, 

2001) 

 

As múltiplas possibilidades oferecidas pela educação à distância estão diretamente 

relacionadas à flexibilidade que caracteriza todos os programas. Isso quer dizer que as 

propostas de implementação não respondem a um modelo rígido, mas exigem uma 

organização que permita ajustar de forma permanente as estratégias desenvolvidas, a partir da 
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retroalimentação provida pelas avaliações parciais do projeto. Ao mesmo tempo, as propostas 

de educação à distância caracterizam-se pela utilização de uma multiplicidade de recursos 

pedagógicos com o objetivo de facilitar a construção do conhecimento. (LITWIN, 2001) 

Para Becker e Marques (2002): 

 

Mesmo a distância, continua valendo a ideia de que o ensino será exercido nos 

limites da compreensão de como se dá o conhecimento: será que o aluno é 

compreendido como um ser passivo que apenas incorpora informações vindas de 

fora; ou, sua atividade compreendida como restrita apenas a interiorizar estímulos; 

ou será, ao contrário, um sujeito que constrói porque age, porque transforma e ao 

transformar se transforma porque cria e recria e inventa? (BECKER; MARQUES, 

2002, p.88) 

 

A educação à distância também enfatizou a autonomia dos estudantes em relação à escolha de 

espaços e tempos para o estudo. Resultado disso é que uma parte importante das matrículas 

dos sistemas é constituída de trabalhadores adultos. Contudo, a autonomia não deve ser 

confundida com o autodidatismo, pois um autodidata é um estudante que seleciona os 

conteúdos e não conta com uma proposta pedagógica e didática para o estudo. Por esse 

motivo, costuma-se chamar de autodidata os alunos que, estando inscritos em um curso ou em 

uma carreira, não assistem regularmente a aula, mas optam pela figura que chama-se de 

“aluno livre”. (LITWIN, 2001) 

 

O tutor deve ser compreendido como um dos sujeitos que participa ativamente da prática 

pedagógica. Suas atividades desenvolvidas a distância e/ou presencialmente devem contribuir 

para o desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem e para o 

acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico (SEED/MEC/Referenciais de Qualidade 

para Educação Superior à distância, 2007). 

 

Tractemberg (2007), postulando competências essenciais da docência online independente, 

cita as seguintes: a) técnicas; b) de empreendedorismo; c) de planejamento pedagógico; d) de 

mediação didático-pedagógica; e) tecnológicas; e, f) gerenciais. Já nos referenciais de 

qualidade para cursos a distância ressalta-se que o domínio do conteúdo é imprescindível, 

tanto para o tutor presencial quanto para o tutor a distância e permanece como condição 

essencial para o exercício das funções. Esta condição fundamental deve estar aliada à 

necessidade de dinamismo, visão crítica e global, capacidade para estimular a busca de 



 

- 117 - 

 

conhecimento e habilidade com as novas tecnologias de comunicação e informação (SEE, 

2003, p. 22). 

 

Tardif (2002) postula sobre a relação dos saberes com a ação docente, enfatizando a 

classificação dos saberes em categorias, como os oriundos da formação e os adquiridos 

durante a prática/experiência docente, definindo os saberes em sua natureza, como: a) 

SABERES PROFISSIONAIS, como o conjunto de saberes transmitidos pelas instituições de 

formação de professores e de seu exercício docente; b) SABERES PEDAGÓGICOS 

apresentam-se como doutrinas ou concepções provenientes de reflexões sobre a prática 

educativa no sentido amplo do termo, reflexões racionais e normativas que conduzem a 

sistemas mais ou menos coerentes de representação e de orientação da atividade educativa; c) 

SABERES DISCIPLINARES são os saberes que correspondem aos diversos campos do 

conhecimento, transmitidos na formação; d) SABERES CURRICULARES correspondem aos 

discursos, objetivos, conteúdos e métodos a partir dos quais a instituição escolar categoriza e 

apresenta os saberes sociais por ela definidos e selecionados como modelos de cultura erudita 

e de formação para a cultura erudita; e) SABERES EXPERIENCIAIS ou PRÁTICOS 

correspondem aos saberes específicos no exercício de suas funções e na prática de sua 

profissão, baseados em seu trabalho cotidiano e no conhecimento de seu meio (TARDIF, 

2002, p.36-8). 

 

A docência é uma atividade complexa. Só quando for reconhecida esta complexidade 

poderemos avançar em processos de qualificação mais efetivos. Exige saberes específicos que 

têm um forte componente de construção na prática. Entretanto é uma prática que não se 

repete, é sempre única. (PANIZZI, 2006, p.81) 

 

A educação desempenha um papel importante na formação do homem, o que nos leva a 

refletir sobre as novas tendências tecnológicas no campo educacional, e a utilização dessas 

ferramentas pode ajudar no crescimento do conhecimento em prol da aprendizagem. Segundo 

Moran (1995), “as tecnologias de comunicação estão provocando profundas mudanças em 

todas as dimensões da nossa vida. Elas vêm colaborando, sem dúvida, para modificar o 

mundo.”  
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Através da informatização e facilidades proporcionadas pela utilização dos AVA, tornaram-se 

constantes as discussões a respeito da Educação à Distância (EAD), a qual tem sido uma boa 

estratégia para a formação superior atual. Essa nova metodologia pedagógica é um grande 

passo para a democratização do conhecimento intelectual, no sentido de oportunizar o acesso 

ao ensino com maior facilidade.  

 

Investigar como está sendo configurada a implantação de ambientes virtuais de aprendizagem 

nas Instituições de Educação à Distância e seus aspectos na construção de uma autonomia, foi 

o objetivo central deste trabalho. A partir de análises, em que confrontamos autores que 

trabalham o tema desde sua linha epistemológica, traçamos um estudo de conhecimento e 

análise de objetivos específicos, para estabelecer um relacionamento entre ferramentas 

utilizadas nos ambientes virtuais de aprendizagem da EAD, suas características, relacionando-

as com a implantação de ambientes virtuais de aprendizagem numa perspectiva de autonomia.  

 

Paulo Freire conceitua autonomia, em sua obra Pedagogia do Oprimido (1977, p.79), da 

seguinte maneira: “ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo: 

os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo”.  

 

A implantação de ambientes virtuais nas instituições educacionais configurou-se a partir da 

educação à distância. Essas ferramentas, como: cibercultura, ciberespaço, moodle em 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), trouxeram um grande avanço para a educação à 

distância no Brasil. Com essa evolução e a globalização do mercado de trabalho, a sociedade 

passa a exigir profissionais mais preparados, fazendo-se necessária uma adaptação nas novas 

tendências tecnológicas. Desse modo, tornou-se necessária a implantação do Ambiente 

Virtual de Aprendizagem na educação, que pode ser utilizada, segundo Riccio (2010), de duas 

maneiras: uma na Educação à Distância (EAD), e a outra em apoio à educação presencial. A 

EAD, quando utilizada via Internet, pode ser chamada de EAD online, a qual possibilita a 

maior oportunidade no alcance de um público maior e diferenciado. Riccio (2010) ainda 

afirma que:  

 

No contexto da cibercultura, a EAD online é uma demanda da sociedade e sua 

qualidade tem sido associada a uma visão de educação pautada na interação e na 

construção do conhecimento de forma colaborativa e autônoma, privilegiando a 

comunicação todos-todos e um modelo de construção de conhecimento baseado na 

concepção de “rede” – base que fundamenta a cibercultura. (RICCIO 2010, p28).  
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A EAD online utiliza as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) como apoio à 

educação presencial. As tecnologias permitem a possibilidade de um processo oscilante e 

personalizado, que caminha na contramão da educação massificadora.  

 

Segundo Moran, “uma das reclamações generalizadas de escolas e universidades é de que os 

alunos não aguentam mais nossa forma de dar aula. Os alunos reclamam do tédio de ficar 

ouvindo um professor falando na frente por horas, da rigidez dos horários, da distância entre o 

conteúdo das aulas e a vida.” (MORAN, 2004, p.245)  

 

No entanto, a educação mediada pelas TIC teve seu avanço a partir dos espaços criados para o 

Ambiente Virtual de Aprendizagem. Notou-se que autores do tema trabalham esse conceito. 

Para Santos, a educação mediada pelas tecnologias de informação e comunicação é muitas 

vezes referida como educação online, e pode ser entendida como um evento da Cibercultura. 

(SANTOS, 2005, p.323).  

 

 

 

CONCLUSÃO 

 
 

Desde o surgimento da educação à distância, as diferentes tecnologias incorporadas ao ensino 

contribuíram para definir os suportes fundamentais das propostas. Livros, cartilhas ou guias 

especialmente redigidos foram as propostas iniciais; a televisão e o rádio constituíram os 

suportes da década de 70; os áudios e vídeos, da década de 80.  

 

Nos anos 90, a incorporação de redes de satélites, o correio eletrônico, a utilização da internet 

e os programas especialmente concebidos para os suportes informáticos aparecem como os 

grandes desafios dos programas na modalidade.  

 

O papel que se atribuiu aos suportes no processo de ensinar, as relações entre esses suportes e 

os tipos de processamento didático têm sido temas controversos ao longo das distintas 

experiências na educação à distância. 
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Hoje entende-se que o desenvolvimento atual da tecnologia favorece a criação e o 

enriquecimento das propostas na educação à distância na medida em que permite abordar de 

maneira ágil inúmeros tratamentos de temas, assim como gerar novas formas de aproximação 

entre docentes e alunos, e de alunos entre si. As modernas tecnologias resolvem o problema 

crucial da educação à distância, que é a interatividade. 

 

Desenvolveram-se variadíssimas alternativas que permitem aos usuários fazer consultas com 

especialistas, bem como intercambiar opiniões. Problemas ou propostas com outros usuários; 

ao mesmo tempo, eles aprendem a utilizar programas que atualizam a informação de maneira 

constante.  

 

Assim, entende-se que o acesso e a utilização de informação constantemente renovada surgem 

como valor agregado. Além disso, visto que estas tecnologias influem nos espaços lúdicos das 

crianças e dos jovens, tendo em vista que fazem parte de suas atividades de ócio ou 

entretenimento, seu uso e sua implantação na modalidade são favorecidos, porque não são um 

obstáculo, mas um suporte conhecido e já explorado.  

 

O sistema educacional desconhece – e nisso entende-se que reside parte de sua crise atual – o 

impacto da tecnologia na cultura no que se refere às novas maneiras de operar, assim como ao 

seu caráter particular de ferramenta, o que hoje implica, fundamentalmente, o acesso rápido à 

informação em condições mutáveis. Tal desconhecimento justifica-se em razões de ordem 

teórica, epistemológica e metodológica. 

 

Ao conceber as novas tecnologias como ferramenta para a construção de conhecimentos, 

reconhece-se que jovens e adultos enfrentam um mundo influenciado pela utilização das 

tecnologias em todos os processos de produção, e que essas tecnologias, por sua vez sofrem 

velocíssimos processos de mudança, estruturados em mecanismo cada vez mais eficientes nos 

termos clássicos tempo, custo e esforço.  

 

Aprender a trabalhar com modernas tecnologias implica, dessa perspectiva, aprender em 

condições de variação constante através do vertiginoso processo de aperfeiçoamento das 

tecnologias. Utiliza-las como ferramenta significa, então aprender a variar, mas reconhecendo 
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que seu uso também vai modificando a maneira de perceber alguns problemas e, em especial, 

a forma de coloca-los. 

 

Neste trabalho chegamos à conclusão que, a tecnologia não é uma panaceia, mas, também no 

ambiente educacional, pode ser um instrumento eficaz de aperfeiçoamento e transformação, 

sujeita ao crivo da definição prévia de uma filosofia de educação, uma teoria da aprendizagem 

e uma metodologia compatíveis.  

 

Contudo, afirmamos que as conclusões a que chegamos neste trabalho é de que o cenário 

educacional mudou a partir do uso das tecnologias digitais, potencializando o alcance a todos 

que sem esse instrumento não poderiam usufruir desse direito fundamental que é a educação. 

 

Além disso, a incorporação das novas tecnologias da informação e comunicação estará 

sintonizando a escola com o mundo que a cerca, tornando-a instrumento eficaz de preparação 

dos educandos para o novo mundo do trabalho e o exercício pleno da cidadania, numa 

sociedade definitivamente globalizada. 

 

Percebeu-se em entrevista realizada para está monografia que realmente a tecnologia trouxe a 

evolução dos modelos educacionais, contribuindo no processo de aprendizagem dos alunos e 

dos professores, pois os mesmos devem acompanhar a atualização das informações, ficando 

claro o computador ser uma ferramenta facilitadora do saber. 

 

Valente (1993), vê no computador uma ferramenta auxiliar do processo de ensino 

aprendizagem. Em relação à introdução da informática na escola, por mais possibilidades de 

inovações e enriquecimentos que a utilização da informática educativa possa representar para 

os processos de ensino e aprendizagem, o recurso computacional não traz, por si só, benefício 

algum. Os seres humanos sempre serão os agentes de tais processos, os computadores, 

instrumento. São certamente, mais ricos em potencialidades do que os quadros negros, e os 

retroprojetores, os livros e as tampinhas de garrafa, mais ainda assim, da mesma forma que 

estes, mero instrumento. 

 

O papel do professor seja no ensino presencial ou virtual, em todo o processo de ensino e 

aprendizagem é fundamental, pois a sua constante atualização de conhecimentos faz com que 
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ocorra uma interatividade entre as disciplinas e mais dinâmica às aulas. E os meios 

tecnológicos são uma ferramenta facilitadora do saber. 

 

Portanto, as contribuições da Pedagogia para que um novo modelo surgisse, tendo em vista 

uma nova exigência de profissionais, com mais bagagem cultural, devido às transformações 

velozes por que o mundo passa.  

 

Entretanto, vale lembrar que ainda há resistências à mudança. Diante dessa mudança 

paradigmática educacional, surgem novas esperanças para a concepção de trabalho, pois tanto 

para professores e alunos é necessário acompanhar a evolução da tecnologia, principalmente 

por exigência do mercado de trabalho. 

 

O uso da informática na educação percebe-se ser capaz de produzir certo abalo nas 

tradicionais concepções do processo de ensino e aprendizagem na medida em que expõe o 

professor a situações nas quais os alunos poderão possuir mais conhecimentos do que ele no 

manuseio dessa ferramenta de trabalho. Essa situação pode colocar os professores diante do 

desmonte da proposição tradicional que dissocia quem ensina daquele que aprende. 

 

Promover mudanças implica um posicionamento de crítica e responsabilidade que envolva 

todos os sujeitos da instituição escolar num processo participativo. 

 

A evolução tecnológica que faz surgir a chamada Sociedade da Informação está 

desencadeando uma nova configuração da realidade social, cultural e econômica, na qual os 

modos de pensar, sentir, agir e até mesmo educar estão sendo significativamente alterados. 

 

Contudo sendo de fato atualmente a tecnologia ser um dos principais responsáveis na 

evolução da educação e de levar esta para lugares onde pessoas não imaginavam poder 

aprimorar os estudos, sendo então a tecnologia um disseminador do saber. 
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ANEXOS 

 
APÊNDICE A 

 

 

Prezado cursista,  

Contamos com sua colaboração em responder aos questionamentos a seguir, para que 

possamos avaliar e aprimorar a qualidade de nossos cursos.  

 

1. Como você avalia o domínio do docente formador em relação à transmissão do conteúdo na 

etapa à distância da capacitação? 

(    ) Insatisfatória (   ) Razoável (   ) Satisfatória (   ) Plenamente satisfatória 

 

2. Como você avalia a assistência oferecida pelo docente formador na realização das 

atividades na etapa à distância da capacitação? 

(    ) Insatisfatória  (    ) Razoável   (   ) Satisfatória  (   ) Plenamente satisfatória 

 

3. Como você avalia o tempo de retorno oferecido pelo docente formador para sanar suas 

dúvidas durante a etapa a distância da capacitação? 

(    ) Insatisfatória  (    ) Razoável   (   ) Satisfatória  (   ) Plenamente satisfatória 

 

4. Como você avalia a assistência oferecida pelo tutor na realização das atividades durante a 

etapa à distância da capacitação? 

(    ) Insatisfatória  (    ) Razoável   (   ) Satisfatória  (   ) Plenamente satisfatória 

 

5. Como você avalia o tempo de retorno oferecido pelo tutor para sanar suas dúvidas durante a 

realização da etapa a distância da capacitação? 

(    ) Insatisfatória  (    ) Razoável   (   ) Satisfatória  (   ) Plenamente satisfatória 

 

6. Como você avalia o material didático disponibilizado na sala virtual para o seu 

aprendizado? 

(   ) Insatisfatória  (    ) Razoável   (   ) Satisfatória  (   ) Plenamente satisfatória  

 

7. Como você avalia a facilidade de acesso ao material didático disponibilizado na sala 

virtual? 
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(   ) Insatisfatória  (   ) Razoável   (   ) Satisfatória  (   ) Plenamente satisfatória  

8. A capacitação “Educação em Direitos Humanos” oportunizou um espaço de debate sobre o 

direito humano a educação? 

(   ) Insatisfatória  (   ) Razoável   (   ) Satisfatória  (   ) Plenamente satisfatória  

 

9. O que motivou você a fazer um curso na modalidade à distância?  

 

10. Se tiver outra oportunidade de fazer outra capacitação, prefere que seja: 

(   ) à distância                                     (   ) não tenho preferência 

(   ) presencial                                      (   ) não pretendo participar 

Por quê? 

 

11. Relate como foi para você a experiência de fazer um curso na modalidade à distância? 

12. Aponte fatores positivos e negativos sobre o curso, por ser este na modalidade de 

educação à distância. 

Obrigada pela colaboração! 

 


