
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educação a Distância 
um conceito a erradicar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

João José saraiva da Fonseca 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficiet ut lacitionse reperis sum earibus andiciis sitis magnihit doluptur aut aut 

utetust enis dolecatem volorepta dempore stiostest, undis aut perro blam co- 

rum aut ditinciis exerrup tatiis rem fugit, ut verferrum, eturerspedit exerum 

consequ ibustia cus natem. Nem rehendem fuga. 

Us enis moloressus estrum quissed maion nam et quas dolo volorendam fugia 

seditat es sequi rehent, invende lliquias acepedi beaqui dolupta tempos prae et 

ligenestinum eatiuntem exped ea consequ aspiet ut velitature volendi 

Pierre Watson 



 



 

 

Sumário 

introdução, 09 

 

 

Capítulo I 
A educação na Sociedade do Conhecimento 

13 

 

Capítulo II 
Estratégias pedagógicas inovadoras com auxílio de novas tecnologias 

47 

 

Capítulo III 
O Currículo no processo de promoção da qualidade do processo de ensino e aprendizagem 

75 

 

Capítulo IV 
Planejamento Educacional 

81 

 

Capítulo V 
Tecendo Pesquisa 

87 

 
 

BiBliograFia, 156 
 

 

 

 

 

[ 7 ] 



 



Um conceito a erradicar 9  

A 

 

Introdução 

educação a distância surge crescentemente como um referencial meso- 
zoico de modalidade de educação, se em algum momento se constituiu 
ou se deveria ter constituído como tal. 

A educação a distância, conceitualmente e na prática, só encontra 
espaço de existência numa sociedade que tende a manter a educação 

num casulo isolado da realidade. 

Não  desejando  encontrar  motivos  ou  culpados,  no  contexto  apresentado,  
a educação a distância tem sido uma prática geral, mesmo da apelidada educação 
presencial: educação à distância dos alunos, dos professores e da sociedade. 

A sociedade tem de refletir sobre como promover a utilização das ferramentas 
oportunizadas pelas tecnologias da informação e comunicação na construção de 
um espaço universal de aprendizagem colaborativa ao longo da vida e com a vida, 
tendencialmente aberto e gratuito, onde possamos aprender o que desejarmos, 
quando desejarmos e com quem desejarmos. A mesma sociedade tem de refletir 
sobre processos de fomento da certificação de conhecimento, habilidades e atitudes, 
independentemente da frequência de sistemas educacionais formais. 

A sociedade assume desse modo a educação enquanto um integrante de um 
processo de desenvolvimento permanente em que todos os habitantes do planeta têm 
algo a ensinar e algo a aprender, em um processo dialógico construído a partir da 
“palavramundo” seja em que língua for proferida. 

A educação a distância onde ainda resiste, desaparecerá diluída naturalmente numa 
proposta educacional em que a sociedade assumirá como sua, independentemente da 
localização geográfica, cultura, posicionamento político ou ideológico, numa dinâmica 
de permanente colaboração aberta e fomentadora de verdadeiras aprendizagens 
interculturais. 

Educação é educação, acontece permanentemente desde o nascimento até à 
morte, mediada pelos mais diferentes meios de comunicação, utilizando-se das mais 
diferenciadas ferramentas tecnológicas, recorrendo a diversificados referenciais 
teóricos em múltiplas áreas do conhecimento e em todos os espaços com os quais 
interagimos. 

Sendo assim, vamos enterrar a expressão educação a distância e assumir 
definitivamente a expressão educação e lutar para que ela seja verdadeiramente 
libertadora. 
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P 

CAPÍTULO I 

A educação na sociedade do conhecimento 

 

 

 

ara entender as afirmações realizadas na Introdução, proponho primei- 

ramente uma reflexão sobre o papel da educação na sociedade em que 

vivemos. Designada como sendo do conhecimento, a sociedade atual 

caracteriza-se pelo dinamismo da informação, que transita a velocidades 

e quantidades crescentes em redes de comunicação globais. 

A generalização da utilização das tecnologias da informação e da comunicação, 

que invadem o nosso quotidiano socializando e difundindo novas concepções de 

mundo, novas ideias, crenças, valores e modelos de comportamento, foi acompanhada 

por inovações organizacionais, comerciais, sociais e jurídicas que alteraram o nosso 

modo de vida. 

Perante esse processo, urge dinamizar novas posturas individuais e coletivas que 

possibilitem a todos o acesso às condições mínimas para exercício consciente da 

cidadania. 

Qualquer cidadão deve ter o direito de procurar permanentemente atualizar suas 

competências técnicas, tecnológicas, sociais e culturais, em respeito aos princípios 

éticos que regem a sua conduta. 

De que maneira a educação deve se ajustar aos desafios da sociedade do 

conhecimento? 

A atualização deve, na Sociedade do Conhecimento, constituir uma preocupação 

permanente. 

Isto porque o volume da informação publicada nas diversas áreas do conhecimento 

está aumentando rapidamente. 

Por outro lado assiste-se a outros desafios envolvendo: 

• o aparecimento de novas descobertas cientificas; 
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• o incremento do desenvolvimento e utilização generalizada de novas 

tecnologias; 

• a generalização da ideia de conhecimento enquanto base para o desenvolvimento 

econômico; 

• o incremento da globalização; 

• o aumento do nível acadêmico e informacional da população; 

• a mudança do conceito de trabalho baseado na força manual para o trabalho 

baseado no conhecimento. 

Quais os domínios da sua formação, a que um cidadão deverá atribuir mais 

atenção? 

O exercício da cidadania na Sociedade do Conhecimento exige das instituições de 

formação inicial e permanente, um esforço de atualização dos conteúdos científicos e 

da prática docente, de modo que os seus egressos estejam em condições de prestar os 

melhores serviços à população. A formação dos cidadãos deverá atender às seguintes 

preocupações: 

• centrar o atendimento no cliente, 

• trabalhar em equipes interdisciplinares; 

• fomentar a aplicação das melhores práticas; 

• fomentar a utilização das tecnologias da informação e comunicação; 

• trabalhar com incidência na resolução de problemas; 

• fomentar atitudes proativas; 

• promover o conhecimento da comunidade do ponto de vista social, econômico, 

psicológico, cultural e do meio em que vive; 

• conhecer as novas tecnologias na perspectiva do utilizador e no quadro de uma 

ampla reflexão sobre as suas consequências individuais e sociais; 

• alertar para a procura permanente de formação integrando naturalmente as 

novas tecnologias da informação e comunicação; 

• promover o trabalho cooperativo e em equipe. 
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Qual a contribuição da educação a di stância na formação de 

cidadãos no século XXI? 

 
Propomos agora uma aproximação a alguns pressupostos essenciais à educação 

a distância, alertando que esperamos que extrapolem essa linha de pensamento para 

racionarem simultaneamente a propósito da educação em geral. 

O avanço das tecnologias da informação e da comunicação vem modificando 

profundamente o nosso modo de vida, alterando as nossas formas de conviver e 

trabalhar, além de introduzir novos valores, hábitos e tipos de interação social, 

incluindo o aparecimento de novas formas de ensinar e aprender. 

O aparecimento e desenvolvimento da educação a distância, enquadra-se nesse 

processo de transição social e educacional. 

Perante as alterações sócio-culturais e tecnológicas crescentes, torna-se ainda 

mais relevante a intervenção da educação na formação do indivíduo e do cidadão. 

Entretanto os sistemas de ensino encontram dificuldades para corresponderem às 

exigências de universalização da educação não só ao nível da formação inicial, mas 

crescentemente ao longo de toda a vida e com a vida, essencial para enfrentar a 

obsolescência acelerada da tecnologia e do conhecimento. 

A educação a distância apresenta potencial no atendimento às apontadas 

necessidades de formação e possibilita atender a públicos alvos que pelas suas 

especificidades dificilmente teriam possibilidade de ser atendidos pela educação 

presencial. 

A educação a distância foi encarada inicialmente como forma de superação de 

lacunas educacionais na qualificação profissional e aperfeiçoamento ou atualização 

de conhecimentos. Ao longo do tempo ela foi sendo utilizada como complemento da 

educação presencial e frequentemente encarada como uma possibilidade de ensino 

alternativo que pode substituir parte do sistema do ensino presencial, possibilitando 

que independentemente da presença física dos participantes no mesmo espaço 

geográfico, qualquer pessoa tenha acesso ao conhecimento sobre o assunto de seu 

interesse. 

Que papel terá a educação a distância na promoção da universalização de uma 

educação de qualidade? 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem, ao consagrar em 1948 o direito 

à educação, aponta para a necessidade de garantir o desenvolvimento pleno dos 

indivíduos, através da igualdade de oportunidades no acesso à educação. 
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A educação deve garantir ao indivíduo os instrumentos para a sua inserção 

participativa e transformadora na sociedade em que vive e possibilitar as condições 

de intervenção social crítica, dentro dos princípios de convivência democrática. 

Qual a contribuição da educação a distância nesse processo de renovação da 

educação? 

A educação a distância tem, ao longo dos tempos, tentado corresponder às 

exigências educacionais decorrentes das mudanças de ordem econômica e social. 

Tem ampliado a possibilidade de acesso à educação em condições igualitárias, 

representando uma oportunidade para todos os que encontram barreiras à educação 

formal ou profissional no ensino presencial, seja pela impossibilidade de se deslocar, 

pela distância geográfica ou pelas limitações financeiras ou temporais. 

Quais as principais vantagens da utilização da educação a distância na formação 

de profissionais? 

 
ABERTURA 

• Eliminação ou redução das barreiras de acesso aos cursos ou nível de estudos. 

• Diversificação e ampliação da oferta de cursos. 

• Oportunidade de formação adaptada às exigências atuais, às pessoas que não 

puderam frequentar a escola tradicional. 

 
FLEXIBILIDADE 

• Ausência de rigidez quanto aos requisitos de espaço (onde estudar?), assistência 

às aulas e tempo (quando estudar?) e ritmo (em que velocidade aprender?). 

• Eficaz combinação de estudo e trabalho. 

• Permanência do aluno em seu ambiente profissional, cultural e familiar. 

• Formação fora do contexto da sala de aula. 

 
ECONOMIA 

Redução de custos em relação aos dos sistemas presenciais de ensino: ao eliminar 

pequenos grupos; ao evitar gastos de locomoção de alunos; ao evitar o abandono do 

local de trabalho para o tempo extra de formação; ao permitir a economia em escala. 
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EFICÁCIA 

• O aluno, centro do processo de aprendizagem e sujeito ativo de sua formação, 

vê respeitado o seu ritmo de aprender. 

• Formação teórico-prática relacionada à experiência do aluno, em contato 

imediato com a atividade profissional, que se deseja melhorar. 

• Conteúdos instrucionais elaborados por especialistas e a utilização de recursos 

multimídias. 

• Comunicação bidirecional frequente, garantindo uma aprendizagem dinâmica 

e inovadora. 

 
FORMAÇÃO PERMANENTE E PESSOAL 

• Atendimento às demandas e às aspirações dos diversos grupos por intermédio 

de atividades formativas ou não. 

• Aluno ativo: desenvolvimento da iniciativa, de atitudes, interesses, valores e 

hábitos educativos. 

• Capacitação para o trabalho e superação do nível cultural de cada aluno. 

 
 

Será que a educação a di stância só tem vantagen s? 

A educação a distância, apesar das forças que possui, apresenta também 

vulnerabilidades, muitas vezes resultado de experiências de qualidade duvidosa    

e outras, fruto da nossa tendência natural em resistir a quebrar o paradigma da 

presencialidade de professores e alunos. Ela necessita de um trabalho continuado de 

sensibilização, de divulgação e de credibilidade. 

Por outro lado, a aplicação das novas tecnologias da informação e comunicação 

levanta a questão do acesso à tecnologia e de sua utilização enquanto facilitadora 

do conhecimento. Ligada a este aspecto encontra-se a necessidade de um elevado 

investimento prévio ao lançamento de um curso a distância, ampliado quando se 

utilizam instrumentos tecnológicos de ponta, em constante evolução. Se não existir 

o cuidado de promoção de cursos com material didático adequado e instrumentos 

de mediação promotores do diálogo e da interação, a educação a distância corre o 

risco de reforçar a exclusão linguística, social, cultural e tecnológica de uma parte da 

população já tradicionalmente afastada da educação de qualidade. 

A educação a distância enfrenta desafios aos quais urge dar resposta. Contudo o 

maior desafio cabe ao aluno em aceitar participar de um curso a distância e passar 
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pela experiência. 

Além destas vulnerabilidades, por vezes são apontadas à educação a distância 

outras. Apresentamos a seguir tais vulnerabilidades. 

• Falta de motivação dos alunos; 

• Altos índices de evasão dos cursos; 

• Custo elevado de implantação; 

• Dificuldade na interação aluno-aluno, aluno-instituição que promove o curso 

e vice-versa; 

• Dependência exagerada da tecnologia; 

• Carência de pessoal especializado; 

• Resistências da estrutura tradicional do ensino; 

• Custos específicos da tecnologia; 

• Necessidade de conhecimento tecnológico por parte dos alunos; 

• Resistência cultural de adaptação às novas propostas comunicacionais e 

educacionais; 

• Escassez de pesquisas para desenvolvimento de pedagogia específica, e 

• Falta de segurança, sobretudo nas avaliações de aprendizagem. 

Que mudanças deverão ocorrer na educação para que se promova a construção de 

“novos” cidadãos? 
 

A educação a distância não tem condições para mudar a educação no sentido de 

atender às necessidades da sociedade do conhecimento. 

Para atingir estes objetivos, a educação tem de abandonar uma postura que 

aprimora aptidões já definidas em cada indivíduo, passando a atribuir particular relevo 

aos fatores ambientais e sociais presentes e envolventes da educação. Os indivíduos 

assumem um papel central enquanto parceiros da escola na construção de uma 

aprendizagem que promova o crescimento integral da sua pessoa, o desenvolvimento 

do seu papel crítico, exigente e consciente. 

Para passar de um paradigma centrado no ensino, para um paradigma centrado 

na aprendizagem, temos de refletir sobre a mudança da instrução para o auxílio 

ao aprendizado. Em vez da instrução do professor ao aluno, temos de estimular a 

descoberta e a construção do conhecimento. Temos de ofertar ricos ambientes de 

aprendizagem onde o aluno livremente possa navegar e aprofundar seu conhecimento 
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de acordo com o seu desejo e da utilidade que atribui a conhecimento. O aluno deverá 

também abandonar o ensino baseado no livro, para ser orientado para modelos de 

trabalho baseados na pesquisa, ou seja, busca orientada do conhecimento. 

Mas afinal qual a diferença entre educação a distância e educação presencial? 
 

Imagine que você está numa sala de aula presencial. À sua volta estão os seus 

colegas. Na sua frente encontra-se o professor. Você ouve o professor e por vezes 

interage com os seus colegas. Quando sai da sala de aula vai para casa e tem de estudar 

sozinho. 

A utilização das novas tecnologias da informação e comunicação permite à escola 

e à sala de aula se expandirem infinitamente 

Durante o estudo você também não estará sozinho. Terá a possibilidade de 

contato permanente com a instituição que ministra o curso que lhe dará o suporte 

necessário seja de caráter administrativo e de conteúdo. Ela também terá o cuidado 

de estar atenta ao acompanhamento que você está fazendo do curso. Intervirá se você 

não estivar em dia com as atividades. Tentará conhecer os eventuais problemas que 

você tenha para frequentar o curso e intervirá de modo a ultrapassá-los sempre que 

possível. 

Você pode estar em sua casa e ter o seu professor na frente na tela do seu computador, 

bem como os seus colegas. Pode falar com eles, vê-los e trocar conteúdos e ideias. 

Mas mesmo que não tenha computador, você continua a ter na sua frente o professor 

dialogando consigo por intermédio de material didático específico. 

Existem cursos de educação a distância que propõem momentos presenciais 

específicos para você poder estar com os seus colegas. Os encontros presenciais 

cumprem várias finalidades: introdução e sistematização das unidades; socialização 

do trabalho realizado; debate e troca de experiências; esclarecimento de dúvidas; 

apresentação de sugestões e avaliação. O aluno deverá preparar a sua participação nos 

encontros presenciais cuidadosamente. Levar sempre os materiais do curso. Registrar 

previamente as dúvidas, dificuldades e sugestões que desejar apresentar. Respeitar 

cuidadosamente o cronograma previsto. Participar ativamente. 
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Momentos presenciai s 
 

Os Referenciais de Qualidade para a modalidade de educação superior a distância 

no Brasil afirmam que: 

“Não há um modelo único de educação a distância! Os programas podem 

apresentar diferentes desenhos e múltiplas combinações de linguagens e recursos 

educacionais e tecnológicos. A natureza do curso e as reais condições do  

cotidiano e necessidades dos estudantes são os elementos que irão definir a melhor 

tecnologia e metodologia a ser  utilizada, bem  como  a  definição  dos  

momentos presenciais necessários e obrigatórios, previstos em lei, estágios 

supervisionados, práticas em laboratórios de ensino, trabalhos de conclusão de 

curso, quando for o caso, tutorias presenciais nos polos descentralizados de apoio 

presencial e outras estratégias. 

Apesar da possibilidade de diferentes modos de organização, um ponto deve 

ser comum a todos aqueles que desenvolvem projetos nessa modalidade: é a 

compreensão de EDUCAÇÃO como fundamento primeiro, antes de se pensar no 

modo de organização: A DISTÂNCIA.” 

Ou seja, na sala de aula presencial podemos dizer que você pode estar acompanhado 

fisicamente. Agora pergunto. Quantas vezes você está na sala de aula e na realidade não 

está? Quantas vezes você deseja intervir e apresentar as suas opiniões e não consegue, 

porque o professor não permite e porque a sua timidez o impede? Quantas vezes o 

apresentar apressado dos conteúdos, para atender a um programa longo trabalhado 

em tempo curto, impede que você tenha a possibilidade de intervir, apresentar e 

debater as suas experiências e sensibilidades? 

As novas tecnologias permitem que você defina o seu tempo de estudo. Intervenha 

quando e quantas vezes desejar. Apresente as suas dúvidas e as experiências da realidade 

em que vive sem a limitação do tempo e sem condicionamentos de personalidade. 

Formam-se comunidades de aprendizagem ligadas através da rede, em que cada um 

é emissor e receptor da informação e constrói na interação com esses dados o seu 

conhecimento. 

As possibilidades de interação permanente e outras ofertadas pelas novas 

tecnologias da informação e comunicação, nem sempre é acompanhada pela qualidade 

das propostas pedagógicas. Se essas possibilidades não se tornam efetivas, não 

trazem benefícios acrescidos ao aluno. Na educação a distância acontece o mesmo. 

As instituições que promovem cursos a distância têm hoje ferramentas tecnológicas 

e reflexão teórica suficientes para estruturarem cursos em que a interação constitua 

elemento fundamental para a aprendizagem do aluno. Contudo, não podemos 
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esquecer que o aproveitamento do potencial dessas ferramentas está condicionada 

pelas propostas pedagógicas associadas ao seu uso e pelo próprio aluno que as deverá 

ter disponíveis, saber operá-las e delas retirar uso produtivo em termos educacionais. 

De acordo com o que temos vindo a afirmar, as diferenças entre educação 

presencial e educação a distância situam-se no fato de a educação presencial obrigar 

a um contato direto entre educador e educando em um local estabelecido, como 

exemplo, uma sala de aula. A partir desse encontro ocorre o processo de ensino- 

aprendizagem. O professor é o mediador num processo partilhado de construção 

do conhecimento, organizando os conteúdos, as estratégias de ensino e o ambiente 

favorável à aprendizagem. 

Na educação a distância, o contato entre o professor e aluno ocorre de modo 

indireto, através dos meios tecnológicos. A organização didática e pedagógica terá 

de ser planejada de modo que os alunos assumam a construção autônoma do seu 

processo de aprendizagem sem a presença física do professor. 

Contudo a utilização das novas tecnologias da informação e comunicação deve 

ser assumida pela educação presencial. O processo de interação e integração das duas 

estratégias de ensino será crescente e inevitável, devido às exigências imposta pela 

sociedade do conhecimento. 

 
Qual a relação entre o desenvolvimento tecnológico e a evolução da educação 

a distância? 

A educação a distância, embora hoje seja por vezes considerada como descoberta 

da era da Internet, isso não é bem assim. Embora a Internet seja uma ferramenta muito 

importante para a educação a distância nos nossos dias, existe todo um trabalho de 

evolução ao longo de pelo menos um século. 

Podemos encontrar referências à educação a distância na Antiguidade. São Paulo, 

quando escrevia as suas epístolas, e Platão, as suas cartas, estavam utilizando os 

princípios do método de ensino que hoje chamamos de educação a distância. 

Dando um pulo no tempo e não tendo por pretensão apresentar uma cronologia 

muito sistemática e rígida, podemos dizer que a educação a distância surge no século 

XIX na Inglaterra, Alemanha e Suécia, usando a correspondência. Estes projetos 

de EAD estavam associados à necessidade de enquadrar as pessoas na sociedade 

industrial que estava se intensificando no caso da Inglaterra e da Alemanha e de 

ultrapassar distâncias geográficas e condições climáticas adversas na Suécia, país do 

norte da Europa sujeito a condições climáticas adversas. 
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No dia 20 de março de 1728, foi publicado no jornal Gazeta de Boston (EUA), 

pelo professor de taquigrafia Caleb Phillips, o seguinte anúncio: 

“Qualquer pessoa que queira estudar taquigrafia pode ter várias lições enviadas à 

sua casa semanalmente, e estará sendo tão bem instruído quanto uma pessoa que 

more em Boston.” 
 

Este anúncio de jornal marcou o início do estudo a distância com as características 

básicas ainda hoje utilizadas. 

No caso do curso de taquigrafia do senhor Caleb, ele propunha a utilizar como 

canal de comunicação o correio, para veicular o curso através de material didático 

impresso. 

Já no século XX, com o aparecimento do rádio, os projetos de educação a distância 

utilizando material impresso, (designados de cursos de ensino por correspondência), 

tiveram a oportunidade de alargar o seu público alvo e de potencializar a sua dinâmica 

didática e pedagógica com os recursos que esse meio de comunicação possibilita. 

O rádio possibilitou que, pela primeira vez, alunos dispersos por uma ampla área 

geográfica debatessem as temáticas do curso com colegas e esclarecessem as suas 

dúvidas ao vivo com os professores. 

A generalização do uso do telefone e a crescente eficácia dos serviços postais 

permitiram uma maior interação entre a instituição que promove o curso e seus 

alunos. 

Entretanto, o provérbio “mais vale uma imagem que mil palavras” torna-se 

referência quando a educação a distância tem acesso à veiculação de cursos através da 

televisão. A magia da imagem e a presença visual dos intervenientes no processo de 

ensino e aprendizagem dão à educação a distância a possibilidade de utilizar práticas 

didáticas e estratégias motivacionais que disponibilizam ao aluno condições únicas 

para construir o seu aprendizado. 

A partir dos anos 90, o aparecimento das tecnologias baseadas na digitalização da 

informação (CD-rom, computador,Internet), possibilitaram o aparecimento de novas 

linguagens e a criação de novas formas de diálogo e cooperação. 

As tecnologias de informação e de comunicação motivam novos hábitos de 

pensamento e de  vida.  Simultaneamente  oportunizam novas  perspectivas  para 

o ensino e a pesquisa, bem como para a promoção e a divulgação do saber. Elas 

romperam os conceitos tradicionais de tempo e de espaço. As simulações do futuro 

conduzem a que seja possível prever como será o mundo daqui a 20 anos. Por outro 

lado, a tecnologia pode nos “deslocar” para outro lugar da Terra ou planeta, sem lá 

estarmos fisicamente. Os alunos e professores rompem as barreiras do espaço, tempo 

e cultura, quando compartilham informações, experiências e sentimentos com alunos 

e professores de outras escolas em tempo real ou não. 
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As novas tecnologias de informação e comunicação conduzem ao desenvolvimento 

de diferentes formas de ler, de interpretar e de se relacionar com o mundo. Alunos e 

professores encaram o desafio de organizar novos esquemas de ação e de representação, 

desenvolver novas competências, atitudes e habilidades e pesquisar e experimentar 

novos processos de produzir conhecimento e de aprender. 

Neste contexto os modelos anteriores de educação a distância com os seus 

limitados recursos informativos e fracas possibilidades de interação são colocados 

perante novos desafios e possibilidades. O amplo leque de recursos informacionais 

disponíveis e as possibilidades de interação instantânea com eles; as variadas formas 

de acompanhamento simultâneo das ações e necessidades de aprendizagem; a 

multiplicidade crescente de ferramentas de cooperação, interação e troca grupal; a 

formação de redes de intercâmbio de informação e saber, de formação cooperativa e 

de criação coletiva, onde todo o saber individual é parte essencial do conhecimento 

coletivo, possibilitam ao aluno a distância um conhecimento fundamentado na 

experiência prática e na análise teórica e crítica. 

 
Para terminar 

As tecnologias da informação e comunicação têm constituído elemento catalisador 

e transformador das estratégias de educar, seja presencial ou na estratégia a distância. 

Possibilitam a interação e contato entre os alunos e entre o aluno e a instituição que 

promove o curso e vice-versa, permitindo, simultaneamente, desenvolver projetos 

cada vez mais adaptados às formas individuais de aprendizagem, nos quais se atribui 

uma progressiva autonomia ao aluno, colocando ao seu dispor um número crescente 

de recursos para a aprendizagem. 

Essas mudanças têm sido forçadas pelas exigências de uma sociedade baseada no 

conhecimento na qual o aprendizado organizado precisa de se tornar um processo 

vitalício e em parte por novas teorias a respeito de como aprendem os seres humanos. 

 
Não podemos esquecer as palavras de dois teóricos conhecidos: 

McLuhan nos anos sessenta afirmou: 

“Haverá um dia e este já pode ser uma realidade, em que todos aprenderão muito 

mais e muito mais rapidamente em contato com o mundo exterior do que no 

recinto da escola” 
 

E por outro lado Peter Singer em 1995 referia que: 

“As escolas e as universidades irão mudar de formar muito mais drástica do que 

têm mudado desde que assumiram sua presente forma há mais de 300 anos quando 

se reorganizaram em torno do livro impresso.” 
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Agora que pôde conhecer alguns pressupostos essenciais da educação a distância, 

propomos uma reflexão sobre o texto de introdução à obra, em que afirmava 

categoricamente: “Educação a distância: um conceito a erradicar”. 

Para entender essa afirmação, proponho primeiramente uma reflexão sobre o 

entendimento sobre o significado de educar. 

 

O que sig nifica educar? 
 

Educação provém de duas palavras latinas: educare e educere 

Educare com o significado de orientar, nutrir, decidir num sentido externo, levando 

o indivíduo de um ponto onde ele se encontra para outro que se deseja alcançar. 

Educare: levar para, orientar, transmitir, partilhar, formar, ensinar, instruir, 

disciplinar, socializar, comunicar, informar, moldar, integrar. 

Educere se refere a promover o surgimento de dentro para fora das potencialidades 

que o individuo possui. 

Educere: tirar de dentro para fora, facilitar, criar competências, autonomizar, 

construir, abrir horizontes, enriquecer, desabrochar, responsabilizar, desenvolver a(s) 

inteligência(s) 

Para responder à questão: “O que significa educar?”, propomos uma reflexão a 

partir das ideias de Gaston Mialaret. O autor afirma que o professor deve refletir de 

forma permanente e sistemática, numa relação entre a prática e a teoria, tomando 

os aspetos pedagógicos como prioritários, sendo a ação pedagógica direta sobre os 

seus alunos, o ponto de partida para a construção/reflexão sobre a teoria, em que a 

investigação e a formação  permeiam todo esse espaço de ação/reflexão/ação. 

A prática reflexiva aparece associada à investigação sobre as práticas, 

proporcionando aos professores oportunidades para o seu desenvolvimento. 

O autor apresenta uma proposta de classificação dos fatores a considerar para 

analisar e compreender as situações educacionais: 

 
Aspectos macro da Educação 

Fatores que dependem das condições gerais e locais da educação e das instituições 

educativas no seio da sociedade e aparecem associados à Sociologia, Demografia, 

Economia da educação e Educação comparada. 
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Aspectos micro da Educação 

Fatores que dependem da relação pedagógica e do próprio ato educativo e 

aparecem associados às condições do ato educativo, envolvendo a Psicologia da 

educação, Tecnologia educativa, Psicossociologia de grupo, Ciências da comunicação, 

Didácticas específicas, Metodologia e técnicas de ensino e Avaliação em educação. 

 
Aspectos reflexivos da Educação 

Fatores vinculados aoestudoda evoluçãoe da reflexão sobre a educação, aparecendo 

associados à Filosofia, Epistemologia, História e Planejamento da educação. 

Resumindo, para Gaston Mialaret, educar significa a permanente preocupação 

em: 

• Explicar e justificar as suas ações 

• Investigar e pesquisar informação sobre estas ações com a intenção de 

melhorar; 

• Refletir sobre a relação entre o modelo teórico e a sua prática educativa 

 
MIALARET, Gaston. As ciências da educação. Lisboa: Moraes, 1980. 

 
Pelo que se pode compreender das ideias de Gaston Mialaret, a educação deve 

procurar referenciais normativos e sociais, mas também teóricos que possam atender 

às especificidades das suas intenções definidas pela sociedade. Esse será o ponto 

de partida para um permanente processo de metacognição que possibilita uma 

compreensão do que é educar. 

Nesse sentido propõe-se uma reflexão sobre as ideias de alguns teóricos que 

podem referenciar a o processo de ação-reflexão-ação do professor, num contexto 

político, econômico e social vivenciado na sociedade do conhecimento. 

 

 
Jonh Moravec trabalha a ideia da existência de 

três momentos da evolução da sociedade ao longo do 

tempo, correspondentes ao que o autor designa como 

sociedade 1.0, 2.0 e 3.0. 
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Evolução dos paradigmas da sociedade 
 

 
Domínio Sociedade 1.0 Sociedade 2.0 Sociedade 3.0 

 

Natureza das relações 

 

Simples 

 

Complexa 

 

Complexa e criativa 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ordem 

 

 

 

 

 

 

 
Hierárquica 

 
Heterárquica (todos 

os subsistemas 

participantes 

apresentam direitos 

iguais no acesso a 

recursos; acesso a 

todos os componentes; 

modo de operação 

independente e 

funcionamento de 

acordo com as regras 

de protocolo do 

sistema). 

 

 

 

 

 

 

 
Auto-organização 

 

Relação entre 

membros 

 

 
Mecânica 

 

Holográfica 

(tridimensional) 

Sinergética 

(trabalhando 

integradamente na 

procura da melhor 

solução) 

Visão de mundo Determinista Indeterminada Desenhada na hora 

Relação de causa e 

efeito 

 

Linear 
 

Recíproca 
 

Não casual 

 

Processos 

 

Linha de montagem 
Morfogenia (disposição 

pré-determinada 

 

“Destruição criativa” 

Realidade Objetiva Perspectivada Contextual 

Espaço Local Globalizando Globalizado 
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Evolução dos paradigmas da educação 
 

 
Educação Sociedade 1.0 Sociedade 2.0 Sociedade 3.0 

 

Sentido é... 

 

Ditado 

 

Social construído 

Socialmente construído 

e contextualmente 

reinventado 

 

Tecnologia é... 

Confiscada à entrada na 

sala de aula (refugiados 

digitais) 

Cautelosamente 

adaptada (imigrantes 

digitais) 

 
Dispersa em todo o 

lugar (universo digital) 

 

 

 

 
 

O ensino é dirigido... 

 

 

 

 

Ensino para o aluno 

 

 

 
 

Ensino para o aluno; 

ensino do aluno para 

o aluno 

 
Ensino para o aluno; 

ensino do aluno para 

o aluno; ensino para o 

professor, ensino para 

relação da população 

com a tecnologia e 

da tecnologia com a 

população. 

 
Escola localizada... 

 
Num edifício 

Num edifício e/ou 

on-line 

Qualquer lugar (diluída 

na sociedade) 

 
Professores são ... 

Profissionais 

credenciados 

Profissionais 

credenciados 

Qualquer pessoa em 

qualquer lugar 

 

 

O mundo do trabalho 

vê os graduados... 

 

 

Trabalhadores da linha 

de montagem 

 
Trabalhadores bem 

preparados numa 

linha de montagem 

na sociedade do 

conhecimento 

 

 

 
Empreendedores 
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John Moravec (2011) recorre aos conceitos de formação formal, não formal, 

informal e “inesperada” para explicar a sua proposta de evolução da sociedade 

associada à educação. 
 

 
A partir desse referencial, o autor fala na existência de um processo de aprendizagem 

crescentemente invisível, associado ao processo de transição da educação formal para 

a educação “inesperada”. 
 
 

Fatores em análise Educação formal Educação invisível 

Nível de Aprendizagem Reduzido Elevado 

Variabilidade Altamente controlada Variável em função da 

experiência 

Avaliação do sucesso Habilidade em repetir Análise das contribuições e dos 

sucessos individuais 

Formas de ensino “Ditar” e “baixado” Converter e criar 

Tecnologia Controlada Misturada 

Tempo Hora escolar 24 x 7 x 365 

Espaço Escolar e por vezes on-line Social (Em todo lugar) 

 
No processo de evolução rumo à sociedade 3.0, a escola e a sociedade assumem, 

por vezes, atendendo a Moravec (2011), percursos díspares, o que cabe a todos 

procurar obstar. 

 
Na escola Em casa 

Professor escolhe a atividade Alunos escolhem a atividade 

Tempo insuficiente para uma exploração 

profunda 
Tempo disponível para uma exploração profunda 

Aprendizagem é o propósito Aprendizagem está implícita 

O conhecimento individual não reconhecido ou 

é rejeitado 
Experiência individual é valorizada 

Recursos limitados Recursos diversificados 

Modelo de extensão Modelo de profundidade 
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Ten Cate trabalha o planejamento participativo, 

com suporte numa proposta de desenho de 

currículo baseado em competências. Para Cate  

o trabalho de construção do currículo de um 

curso resulta de um planejamento envolvendo os 

participantes na ação e de uma estruturação em 

competências. O processo de desenho do currículo baseado em competências de Ten 

Cate contempla dez passos: 

Passo 1. Descrição da justificativa do currículo (contexto, relevância, propósito) 

realizada a partir dos questionamentos: - Quais as necessidades dos potenciais alunos 

do curso e da comunidade? - Porque é necessário o desenvolvimento desse currículo, 

nessa instituição? - De que forma ele difere de outros cursos sobre o mesmo assunto? 

- Em que contexto o currículo está sendo proposto? 

Passo 2. Análise do perfil da clientela (quem, quantos, cursos anteriores, 

conhecimentos e habilidades prévios dos potenciais participantes, problemas aos 

quais o curso procura dar resposta, etc.) 

Passo 3. Elaboração dos objetivos gerais e específicos do currículo (a elaboração 

dos objetivos envolverá a definição das competências necessárias para atender aos 

problemas identificados, tópicos (dão origem aos objetivos específicos) e subtópicos 

(dão origem aos objetivos específicos) a abordar para tentar a resolução dos problemas 

identificados, mapa conceitual) 

Passo 4. Estabelecimento dos princípios educacionais aplicados no currículo 

(envolve a definição das estratégias educacionais) 

Passo 5. Estruturação do currículo (módulos, unidades, etc.) 

Passo 6. Descrição do curso e dos módulos (manual do curso, guia do facilitador 

e guia do aluno) 

Passo 7. Elaboração do sistema de avaliação da aprendizagem oportunizando as 

condições para o estudante: - Demonstrar o que aprendeu; - Aplicar o conhecimento; 

- Trabalhar em situações concretas. 

Passo 8. Descrição do modelo de organização do curso (implementação) 

Passo 9. Estabelecimento do processo de gerenciamento do curso (implementação) 

Passo 10. Organização do sistema de avaliação do curso. 

A sistemática de desenho de currículo baseado em competências tem intrínseco 

um processo de participação coletiva em todos os momentos de identificação do 

contexto e de decisão, visando uma adequação às necessidades específicas de quem 

promove o curso. Ela também se constitui enquanto um espaço não linear, que se 

desenha num processo interativo, com frequentes idas e voltas. 



28 Educação a distância  

Otto Peters trabalha a Teoria Industrial, de 

acordo com a qual a instituição que promove    

o curso deve estar estruturada de forma a que  

os seus colaboradores trabalhem, de forma 

integrada numa equipe multidisciplinar, com 

particular atenção ao controle de qualidade. 

Essa preocupação está associada à procura que os cursos apresentem o processo de 

planejamento e desenvolvimento, bem como a produção e distribuição dos materiais 

de estudo e a definição da interface aluno-ambiente virtual de aprendizagem e com 

a página da Internet e instrumentos de registro acadêmico e controle financeiro, 

planeados cuidadosamente. 

Para Charles Wedmeyer,  por  intermédio  

da Teoria da Independência, os cursos devem 

procurar possibilitar ao aluno, as condições para 

que assuma o controle de seu tempo e espaço de 

estudo, bem como do próprio controle e direção 

do processo de aprendizagem. 

Michael Moore propõe a Teoria da Distância 

Pedagógica de acordo com a qual os cursos devem 

procurar um equilíbrio na relação entre o diálogo, 

a estrutura (relacionada às interfaces entre o aluno 

e o conteúdo; o aluno e o professor; o aluno e o 

aluno; o aluno e as ferramentas disponíveis para 

aprendizado) e a autonomia do aluno. Partindo 

do pressuposto que em um curso, quanto maior for a estrutura, menor é o diálogo 

e consequentemente maior será a autonomia que o aluno terá de exercer, os cursos 

procuram permitir o diálogo enquanto elemento central da proposta pedagógica e 

simultaneamente atingir o equilíbrio entre esse diálogo e a estrutura, de maneira a 

conseguir a autonomia. Para isso são essenciais técnicas de desenho de currículo, 

as metodologias educacionais, as ferramentas tecnológicas, bem como arranjos 

organizacionais e administrativos aplicadas à educação à distância. 

A Teoria da Conversação Didática Guiada 

proposta por Holmberg, parte do pressuposto 

que a aprendizagem é basicamente uma atividade 

individual, isto é, um trabalho pessoal do aluno, 

com um maior ou menor grau de independência 

e envolvimento com os professores e tutores. Os 

cursos procuram buscar a interação aluno-professor-tutor-materiais-IES, visando 

promover uma conversação didática interna, em que os alunos dialogam consigo 

mesmos sobre as informações e as ideias que são apresentadas nos materiais de estudo 
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disponíveis, considerados na sua generalidade. Esses materiais de estudo poderão 

assumir características diversas, tais como: interação enriquecedora (possibilitando 

ao aluno o acesso a novas informações); interação de apoio (que ajuda o aluno a 

compreender pontos do conteúdo); interação de transmissão (que demonstra conceitos) 

e interação construtiva (que requer do aluno a organização do conhecimento e 

informação). 

Os estudos de Garrison apontam para a 

importância da construção de comunidades de 

pesquisa. Seus estudos serviram de suporte para 

o trabalho com a comunicação  bidirecional,  

em especial a realizada on-line, com particular 

realce para a que procura enfatizar o pensamento 

crítico. Os cursos devem procurar estimular a 

comunicação bidirecional, especialmente com a utilização de ferramentas on-line, 

de maneira a constituir os grupos de trabalho colaborativo em comunidades de 

pesquisa, que proporcionam desafios motivadores para a ação dos alunos na solução 

de problemas complexos. Os desafios proporcionados por essa orientação aumentam 

a motivação para o trabalho autônomo e auxiliam na aquisição de habilidades de 

ordem superior e na superação de obstáculos. 

Pallot e Pratt estudaram propostas pedagógicas 

de curso baseadas em aprendizagem colaborativa, 

visando enfatizar a promoção da aprendizagem 

realizada em pequenos grupos e tendo como 

suporte a comunicação bidirecional on-line. 

Paulo Freire propõe que a educação constitua 

um processo de libertação do homem. Esse 

processo só será efetivo se assumir um caráter 

coletivo e direcionar a sua ação para a prática 

da liberdade através da problematização, da 

dialogicidade, do desafio, da reflexão autêntica 

sobre  os  homens  em  suas  relações  com  o 

mundo, referenciado em uma dinâmica de espiral envolvendo: análise da realidade 

de modo a identificar situação(ões) problemas; caracterização da(s)  situação(ões) 

problema apresentada(s) a partir do estudo da 

informação disponibilizada e pesquisada; procura 

da solução para a(s) situação(ões) problemas 

numa interligação entre a teoria e a realidade 

analisada; reanálise da situação problema numa 

perspectiva de intervenção na realidade visando a 

sua transformação. Segue ilustrada a dinâmica de 

espiral. 
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ETIENNE WENGER 
 
 

 

 
 

Etienne Wenger define a comunidade de prática 

enquanto um grupo de indivíduos que realizam 

atividades conjuntas e trocam experiências, na 

procura de formas de melhorar seu aprendizado 

ou resolver um problema. Esta definição refere-se 

à importância do envolvimento de cada membro 

da comunidade na aprendizagem e considerando 

os diferentes níveis de participação, na partilha 

de conhecimento em função do grupo. Considera 

também que a prática acontece a partir de uma 

realidade de negociação de significados visando 

alcançar objetivos comuns. 

Para Wenger a aprendizagem é caracterizada por quatro componentes essenciais: 

1. Significado – possibilita experimentar, individual e coletivamente, a vida e o 

mundo enquanto um espaço com significado; 

2. Prática – remete para uma partilha de recursos e perspectivas que possibilitam 

assegurar o compromisso mútuo na ação; 

3. Comunidade – considera as configurações sociais onde a participação é 

reconhecida enquanto competência e as organizações são definidas atendendo ao 

mérito; 

4. Identidade – pressupõe que a aprendizagem altera a identidade dos indivíduos 

que nela participam. 

Atendendo aos pressupostos das comunidades de prática, Wenger refere que o 

pormenor fundamental na aprendizagem é o sentimento de pertença que o indivíduo 

experimenta quando a aprendizagem se centra nos seus interesses. Essa aprendizagem 

acontece quando o indivíduo constrói seu próprio espaço de aprendizagem, suportado 

pelo aprender por intermédio da prática, do diálogo e da interação com os outros 

em rede, estas também conectadas, interativas e abertas. Os processos de interação 

possibilitam uma aprendizagem entendida, não enquanto aquisição individual de 

conhecimento, mas como construção de estruturas mentais pela colaboração com o 

outro. 
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GEORGE SIEMENS 

Para George Siemens, a aprendizagem significa mais do que a aquisição do 

conhecimento, envolvendo um processo com vários estádios e diferentes componentes. 

Múltiplas atividades preparatórias devem ocorrer antes do envolvimento com a 

aprendizagem, entendida como o momento em que se adquire, de forma ativa, o 

conhecimento que faltava para a resolução de um problema. 

Ao longo da história da educação, várias teorias procuraram explicar como se 

produz a aprendizagem. Entre elas predominaram três: a behaviorista, a cognitivista 

e a construtivista. Siemens considera essas três teorias como sendo pré-tecnológicas 

pelo motivo de terem aparecido numa época em que a tecnologia não tinha um 

impacto forte na aprendizagem. Face à nova realidade que se traduz nas mais variadas 

formas de aprendizagem formal, informal e não formal e à influência da tecnologia 

nesse processo de aprendizagem, o autor propõe o conectivismo enquanto uma teoria 

da aprendizagem alternativa para a educação na sociedade atual. 

Vivemos numa sociedade em rede que desafia o entendimento que se tinha sobre 

o conhecimento e a aprendizagem. 

O conectivismo procura explicar o conhecimento e a aprendizagem, em face às 

novas realidades oportunizadas pelo desenvolvimento tecnológico e as transformações 

dos ambientes econômicos, sociais e culturais, envolvendo o surgimento de uma 

estrutura social globalmente interdependente. 

Siemens apresenta cinco ideias que do seu ponto de vista conferem originalidade 

e exclusividade ao conectivismo: 

1. O conectivismo resulta da aplicação de princípios das redes para definir, 

simultaneamente, o conhecimento e o processo de aprendizagem. O conhecimento 

é definido como um padrão particular de relações e a aprendizagem como a criação 

de novas conexões e padrões, por um lado, e a capacidade de manobrar pelas redes e 

padrões existentes; 

2. O conectivismo lida com os princípios da aprendizagem em diversos níveis, tais 

como: biológico/neurais, conceptuais e sociais/externos; 

3. O conectivismo concentra-se na ideia de que o conhecimento reside nas 

conexões que criamos, seja com outras pessoas, seja com fontes de informação ou 

bases de dados; 

4. O conectivismo reconhece a natureza fluida do conhecimento e das conexões 

com base para a aprendizagem; 

5. O fluxo rápido e a abundância de informação elevam a compreensão, a coerência, 

a interpretação e o significado a um patamar superior de importância. 
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A teoria conectivista é fundamentada no fato do conhecimento ser um processo 

que ocorre fora do indivíduo, por intermédio da interação mediada pela tecnologia 

da informação e comunicação. O indivíduo utiliza a tecnologia para interagir com 

outras pessoas, permitindo que ocorra a aprendizagem. Em função da colaboração e 

comunicação entre os indivíduos através das tecnologias da informação e comunicação, 

aparecem as comunidades de aprendizagem. 

Aprender, neste contexto, consiste em estar organizado em rede, envolvendo 

todos os seus membros. A atividade de aprendizagem consiste na participação na 

comunidade, ou seja, transforma-se num diálogo mantido entre o indivíduo e outros 

membros da comunidade. Isso é verdadeiro tanto para um indivíduo quanto para 

uma comunidade. 

Para que as redes possam ser consideradas de conhecimento deverão: 

1. Ser descentralizadas. 

2. Ser distribuídas em entidades e locais físicos diferentes, o que reduz a 

possibilidade de falha na rede e a necessidade de grandes infraestruturas. 

3. Não apresentar mediação entre a fonte e o receptor. 

4. Apresentar os conteúdos e os serviços desagregados. 

5. Apresentar os conteúdos e os serviços de forma desintegrada, o mesmo é dizer 

que os membros de uma rede não serão “componentes” de outras. 

6. Considerar a diversidade e a autonomia dos membros da rede, enquanto 

uma mais-valia, pois lhe confere flexibilidade e adaptabilidade. As entidades sendo 

autônomas, deverão apresentar a liberdade para negociar conexões com outras 

entidades e, também, para receber e enviar informação. 

7. Se constituir enquanto uma entidade fluida e em mudança, pois é esse dinamismo 

que possibilita que o crescimento e a adaptação sejam possíveis. 

8. Ser inclusivas, pois numa rede em que a aprendizagem é vista como parte 

integrante da vida e não é perspectivada como um domínio separado, não há espaço 

para a aprendizagem para processos e ferramentas diferentes das que usamos nas 

atividades quotidianas. 

A aprendizagem, atendendo ao conectivismo, apresenta como postulados: 

• A aprendizagem e o conhecimento estão presentes na diversidade das opiniões; 



Um conceito a erradicar 33  

• A aprendizagem está ligada a um mecanismo de conectar os nós, considerados 

enquanto fontes de informação; 

• A aprendizagem pode residir em dispositivos não humanos; 

• A capacidade de saber mais é mais importante do que aquilo que se sabe num 

determinado momento; 

• Estabelecer e manter conexões é fundamental para facilitar a aprendizagem 

contínua; 

• A manutenção de um conhecimento atualizado e rigoroso é o objetivo das 

atividades de aprendizagem conectivistas; 

• A tomada de decisões sobre o que aprender e selecionar o sentido da informação 

que chega ao indivíduo, é, em si mesmo, um processo de aprendizagem; 

• A resposta que hoje é correta pode estar errada amanhã, em virtude das 

alterações da informação em que se subsidiou a decisão. 

Nos novos contextos, a aprendizagem adquire um caráter multidimensional e 

complexo, distribuindo-a por quatro domínios: transmissão, emergência, aquisição 

e acreção: 

A aprendizagem por transmissão baseia-se na proposta tradicional, em que o 

estudante, por intermédio de palestras, é exposto a um conhecimento estruturado. 

Esta abordagem é útil na construção de conhecimentos básicos associados a uma 

disciplina ou área científica. 

A aprendizagem por emergência atribui maior atenção à reflexão, pela qual o 

estudante internaliza o conhecimento. É uma abordagem que procura sustentar uma 

aprendizagem que vá além da superficialidade e promover uma cognição de nível 

mais profundo do que a possibilitada pela aprendizagem pela transmissão. 

A aprendizagem por aquisição apresenta um caráter exploratório, assumindo 

o estudante a responsabilidade por definir o conhecimento de que necessita e 

participar ativamente num processo de aprendizagem autodirigida. A maior parte 

da nossa aprendizagem, assume uma dinâmica auto-dirigida por intermédio da qual 

permanentemente nos debruçamos sobre conteúdos do nosso interesse pessoal. 

A aprendizagem por acreção possibilita ao estudante procurar continuamente 

o conhecimento quando e onde ele é necessário. A vida real é que comanda a 

aprendizagem desta natureza. Por intermédio da aprendizagem por acreção o ser 

humano conecta, molda e cria permanentemente a sua compreensão e conhecimento 

da realidade que o rodeia. 
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Um ambiente de partilha de conhecimento de: 

• Ser suficientemente flexível para possibilitar aos estudantes criarem atendendo 

às suas necessidades. 

• Proporcionar múltiplas oportunidades de diálogo entre todos os participantes 

no processo de ensino e aprendizagem. 

• Possuir consistência e perdurar evitando que comunidades e projetos que se 

iniciam com elevadas expectativas e notoriedade possam desaparecer. 

• Transmitir confiança, pois só um ambiente seguro possibilita um contato social 

presencial ou on-line intenso e desenvolver nos participantes um sentimento 

de confiança e de conforto. 

• Ser simples pois, quer a seleção de ferramentas, quer a criação da estrutura da 

comunidade, requerem abordagens simples e sociais para serem mais eficientes 

• Ser descentralizado, apoiado, conectado, em oposição à centralização, 

gerência e isolamento. 

• Apresentar elevado nível de tolerância relativamente à experimentação e ao 

insucesso. 
 

Propriedades Behavorismo Cognitivismo Construtivismo Conectivismo 

 
Como ocorre a 

aprendizagem? 

Caixa negra 

- enfoque no 

comportamento 

observável 

 
Estruturado, 

computacional 

Social, sentido 

construído por 

cada aprendente 

(pessoal). 

Distribuído numa rede, 

social, tecnologicamente 

potenciado, reconhecer 

e interpretar padrões. 

 

Fatores de 

influência 

Natureza da 

recompensa, 

punição, 

estímulos. 

Esquemas 

(schema) 

existentes, 

experiências 

prévias 

Emprenhamento 

(engagement), 

participação, 

social, cultural. 

 

 
Diversidade da rede 

 

 
 

Qual é o papel 

da memória? 

A memória 

é o inculcar 

(handwining) 

de experiências 

repetidas - onde 

a recompensa e a 

punição são mais 

influentes 

 

 
Codificação, 

armazenamento, 

recuperação 

(retrieval) 

 

 
Conhecimento 

prévio 

remisturado para 

o contexto atual. 

 

 
Padrões adaptativos, 

representativos do 

estado atual, existente 

nas redes. 

 

Como ocorre a 

transferência? 

 

Estímulos, 

resposta. 

Duplicação dos 

constructos de 

conhecimento 

de quam sabe 

(knower) 

 

 
Socialização 

 

Conexão (adição) como 

nós (nodes). 

Tipos de 

aprensizagem 

melhor 

explicados 

 
Aprendizagem 

baseada em 

tarefas. 

Raciocínio, 

objetivos claros, 

resolução de 

problemas. 

 

Social, vaga (“mal 

definida”) 

Aprendizagem 

complexa, núcleo que 

muda rapidamente 

diversas fontes de 

conhecimento. 

George Siemens (2004) 
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O conectivismo surge integrando os pressupostos da Teoria do Caos, Teoria de 

Redes, Teoria da Complexidade e Teoria de Auto-organização. 

A ideia central da teoria do caos, que tem como referencial os estudos de Edward 

Lorenz, é que uma aparente insignificante mudança nas condições iniciais de um 

evento qualquer pode conduzir a efeitos imprevisíveis e absolutamente desconhecidos 

no futuro. 

O processo de aprendizagem considerado, por natureza, como caótico, pode ser 

analisado à luz das referenciais da Teoria do Caos. 

Isto quer dizer que embora não possamos prever e controlar o processo de 

aprendizagem do aluno, é possível conduzir o seu aprendizado, passo a passo, 

tomando-se unidades de conhecimento circunscritas de modo ajustado, avaliando 

de imediato o grau de assimilação pelo aluno e corrigindo rapidamente os eventuais 

desvios identificados. 

Atendendo aos pressupostos da Teoria da Complexidade referenciada por Edgar 

Morin, o Homem deve ter em relação ao mundo uma visão abrangente, que não reduza 

o complexo ao simples e deseje tudo certo, definido, claro e objetivo. Um sistema 

não é somente uma unidade global, uma totalidade em que cada uma das partes se 

encontra perdida e fundida no todo, mas uma unidade complexa, múltipla em que 

cada uma das partes apresenta identidade e funcionalidades próprias, independentes 

da identidade ou das funcionalidades do todo. O pensamento complexo tenta unir 

o que o pensamento disciplinar e compartimentado procurou separar e, inclusive, 

isolar. A teoria da complexidade procura refletir sobre a necessidade de abandonar 

o racionalismo cartesiano e assumir a complexidade do ser humano e do mundo 

que o rodeia, com todas as incertezas e obscuridades que essa complexidade motiva. 

Para ajudar a pensar a complexidade, Morin apresenta como princípios básicos 

desta: a dialogicidade; a interação e retroação e a relação entre as partes e o todo. A 

dialogicidade surge ligada à capacidade que uma ação tem de ligar-se a outra de forma 

complementar, concorrente ou mesmo contrária. O segundo princípio propõe uma 

quebra com a proposta linear de causa versus efeito, de produto versus produtor, de 

estrutura versus superestrutura, considerando que tudo que é produzido retorna sobre 

o que o produz num ciclo caracterizado como autoconstitutivo, autoorganizador   

e autoprodutor. Como exemplo, apresenta-se a influência de um estudante sobre   

a sociedade ou da educação sobre o estudante. A sociedade produz o estudante, 

que também produz a sociedade, sendo que esta retroage sobre os indivíduos por 

intermédio de linguagens, cultura, hábitos e crenças. Uma relação idêntica ocorre 

entre o sistema educacional e o estudante. O sistema educativo produz estudantes 

com determinadas características e este, por sua vez, enquanto aprendente, também 

influencia a evolução e o desenvolvimento da própria educação, considerando as 

relações retroativas que mantém sobre o sistema educacional. O terceiro princípio 

se propõe ir além das propostas reducionistas, as quais limitam-se a ver as partes, e 
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do holismo, que apenas observa a totalidade. Atendendo a este terceiro princípio, a 

parte está incluída no todo, mas o todo não participa da parte. O que é aprendido no 

conhecimento das partes, retorna para o todo. Deste modo, o conhecimento pode 

ser enriquecido das partes pelo todo e do todo pelas partes, num movimento único 

produtor de conhecimentos (MORIN, 2006). O enfoque da Teoria da Complexidade 

traz consigo a visão de que o conhecimento é construído a partir de relações profícuas 

entre sujeitos e objeto, por intermédio de diálogos, interações e transformações, 

Nesse processo que ocasiona o enriquecimento de ambas as partes, nada é linear ou 

preestabelecido, mas, sim, relacional, indeterminado, espontâneo, criativo e novo. No 

âmbito da educação, a aprendizagem implica na mobilização de um conhecimento em 

rede. Teorias e conceitos estão interconectados, não existem conceitos ou disciplinas 

mais relevantes do que as outras. O ser humano, nos processos de construção do saber, 

não funciona de maneira fragmentada, nem linear. O funcionamento do Homem 

envolve um processo dinâmico, articulado e auto-organizado em que a emoção 

influencia o raciocínio e em que percursos pré-definidos podem sofrer alterações. 

A ação que origina o conhecimento resulta não apenas da história de vida do sujeito 

enquanto indivíduo, mas também do coletivo. 

A concepção da Teoria de Redes apresenta todo o conhecimento enquanto  

uma reconstrução do conhecimento e remete para uma proposta metodológica de 

acordo com a qual o conhecimento não pode ser considerado algo que se veicula por 

intermédio da exposição do professor. A informação e conhecimento se relacionam 

de modo que o sentido reside no intérprete e não na informação. Esse processo de 

atribuição de significado às informações é apelidado de conhecimento e produz- 

se nas interações entre os indivíduos. (BONILLA, 2005). Atendendo à teoria de 

redes, as redes sociais podem ser caracterizadas como um conjunto de nós ou atores 

(indivíduos ou organizações) ligados por relações sociais, sendo que a relação entre 

dois atores tem força e conteúdo. Do ponto de vista dos indivíduos, tal conteúdo 

inclui informação, conselho, interesses compartilhados, ou pertencimentos, e níveis 

de confiança. Numa perspectiva organizacional, os nós seriam as organizações e os 

elos, as relações entre essas organizações. As ligações entre os nós podem variar 

em duas dimensões: densidade e coesão. A densidade apresenta a intensidade de 

uma comunicação entre dois atores, sendo que quanto maior a interconexão, maior 

será a densidade de informações e maior a troca entre os atores, consolidando o 

seu relacionamento. A coesão mede a força de uma conexão. Ela pode ser do tipo 

forte ou fraco e deixa clara a cumplicidade entre os atores, o comprometimento,  

as relações, bem como a troca de conhecimentos sociais, materiais e estratégicos. 

As ligações fracas são probabilisticamente mais frequentes do que as fortes e sua 

maior frequência pode, inclusive, se sobrepor à influência das ligações fortes entre 

indivíduos. Os vínculos fortes podem disponibilizar de modo mais fácil e rápido  

o acesso de pessoas a informações novas que são recebidas pelo grupo de sujeitos. 

Os vínculos fracos proporcionam aos indivíduos acesso a informações novas e mais 

abrangentes disponíveis no exterior de seu círculo social. A teoria das redes propõe 
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também uma reflexão sobre o efeito da centralidade e a identificação de sub-grupos. 

No que diz respeito ao efeito da centralidade, o ator central geralmente é considerado 

o coordenador das trocas de informações já que por intermédio dele, é possível 

influenciar os demais. Pode apresentar um comportamento positivo ou negativo na 

rede, posicionando-se, respectivamente, como intensificador e incentivador de atores 

distantes ou distorcer e interromper a informação entre os pontos extremos da rede. 

A sua ausência provocaria uma ruptura entre seus atores. As redes são compostas 

de nós que se interligam de formas variadas, existindo conjuntos de nós que 

estabelecem entre si conexões de forma direta ou indireta mantendo uma interação. 

Esses subgrupos, além de se interligarem entre si, direta e indiretamente, podem estar 

também ligados a um nó central ou a outros. De um modo geral, as redes sociais 

estão também conectadas na subjetividade de suas conexões e nós (CHESBROUGH, 

2003). Os desafios da sociedade em rede obrigam a uma reformulação do modelo de 

funcionamento da educação como um todo e do ensino superior especificamente. 

A aceleração da interdependência gerada pela integração em rede dos sistemas 

conduziu a necessidade de desenvolver modelos universitários facilitadores de uma 

mudança institucional contínua e cada vez mais radical e rápida. O foco deve centrar- 

se na análise de como a educação deve reorganizar em rede as suas instituições, as 

suas organizações e os seus agentes. É necessário entender como se podem gerar 

as interdependências e complementaridades culturais que promovem a partilha e a 

coprodução do conhecimento. 

A teoria da auto-organização expressa que a condição necessária para os 

sistemas vivos alcançarem níveis de desenvolvimento superiores é manterem-     

se em permanente processo de interação com o meio ambiente, garantindo a sua 

sobrevivência. No equilíbrio não é possível o desenvolvimento. Os sistemas vivos 

precisam apresentar a capacidade de auto-organização. Essa ação permanente de 

auto-organização é caracterizada como sendo a cognição (CAPRA, 2002). Ao longo 

do tempo, os organismos se auto-organizam de forma diferenciada considerando os 

demais, definindo um percurso individual e único. Cada organismo sofre mudanças 

de uma maneira diferente e considerando que essas alterações são atos de cognição, 

o desenvolvimento está obrigatoriamente associado à aprendizagem. Considerando a 

Teoria da Auto-organização, os indivíduos encontram-se em permanente processo de 

aprendizagem e consequente processo de vida. O conhecimento não é um elemento 

pronto e não é possível ao indivíduo a sua memorização na tentativa de conhecê-lo. O 

conhecimento somente se constitui enquanto conhecimento e adquire um significado 

para o indivíduo, se resultar das interações do mesmo com o meio ambiente e com as 

informações. Cada indivíduo aprende de modo diferente do outro, isto porque, sendo a 

aprendizagem um processo de auto-organização, os indivíduos apresentam, de forma 

única, níveis auto-organizativos diferenciados. O ato de criação do conhecimento 

é um evento criativo de auto-organização, por intermédio do qual acontece uma 

reconfiguração do sistema e o indivíduo alcança níveis qualitativos superiores de 

desenvolvimento. No âmbito da educação, a Teoria da Auto-organização pressupõe 
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o estímulo das inúmeras potencialidades presentes nos sujeitos enquanto indivíduos 

únicos. O processo pedagógico somente será significativo para o estudante se lhe 

possibilitar um diálogo com desequilíbrios e desafios e induzir a reconfiguração 

do seu sistema e, desse modo, o alcance de novos estágios auto-organizativos. Para 

atender a essas individualidades, devem ser desenvolvidas situações de aprendizagem 

que estimulem a permanente auto-organização com a associada reconfiguração  

do sentido a atribuir às informações, mas também devem ser trabalhadas outras 

dimensões humanas, tais como a sensorial, a intuitiva, a emocional e a racional. 

(ASSMANN, 1998) 

 
 

Steven Downes 

Steven Downes propõe o que apelida de LPSS (Learning and Performance 

Support Systems) traduzido como sistema de apoio à aprendizagem e ao desempenho. 

Para o autor, o curso tradicional e o MOOC (Massive Open On-line Course) têm 

importantes diferenças, que podem ser observadas nos quadros em baixo: 

 

 

 

 

 

 

 

Estrutura de um curso tradicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrutura de um curso massivo e 

aberto on-line (MOOC) 
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Tendo como referencial as ideias de LPSS propostas por George Siemens, propõe- 

se o desenvolvimento por curso e instituição de ensino superior de um ambiente 

virtual colaborativo de suporte pedagógico à aprendizagem. Esse espaço envolverá a 

disponibilização de: 

• Espaço institucional da Direção Geral e de coordenações 

• Espaço coletivo e individual de informação institucional e do curso 

• Calendário de atividades da IES e do curso (coletivo e individual) 

• Informações acadêmicas da IES e do curso (coletivo e individual) 

• Espaço coletivo e individual de informação profissional e de cidadania 

• Informação diária de fontes referenciadas na área da saúde em geral 

• Informação diária sobre múltiplos temas de natureza política, econômica e 

social 

Quinzenalmente temáticas selecionada serão debatidas por professores do curso e 

da IES e convidados em programa de televisão e rádio web e publicados em jornal on- 

line. Este material fica disponibilizado em podcast, videocast e histórico das edições 

do jornal. 

• Espaço pessoal de aprendizagem 

• Arquivos que produz ou seleciona em múltiplos formatos que pode ou não 

compartilhar com colegas 

• Espaço de publicação em blog pessoal ou em blog coletivo 

• Espaço de apoio ao aluno on-line, telefônico, redes sociais 

• Acadêmico 

• Tecnológico 

• Conteúdo 

• Orientação em atividades práticas 

• suporte físico de um espaço colaborativo onde os alunos têm apoio para 

desenvolvimento de trabalhos em suporte multimídia, realizar simulação em 

modelos, construir softwares de tratamento de informação na área da saúde, 

trabalhar em projetos de pesquisa. 

• Rede colaborativa de repositório 
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• Recursos multimídia produzidos pela IES 

• Recursos multimídia externos - curadoria , conteúdos abertos e pagos 

• Recursos variados - simulação, jogos, realidade misturada 

• Repositório virtual de periódicos e revistas na área de saúde 

• A IES disponibiliza e alunos colaboram com outros recursos 

Espaço de aprendizagem avaliativa de natureza individual e pares com estudos de 

caso, quizz de autoavaliação e avaliação institucional permanente, questionários on- 

line, estudo dirigido, etc. 

• Portfólios individuais, grupais e de turma 

• Espaço de partilha colaborativa de informação, debate e interação 

• fóruns de notícias do curso gerenciado pelos alunos 

• gerenciamento de perfis 

• debate de temáticas e casos 

• debate de temas de atualidade política, econômica e financeira (com todos os 

alunos da IES) 

• debate de temas da saúde (com todos os alunos da ies) 

• produção colaborativa de conteúdos - wiki 

• Espaço de análise reflexiva de registro de participação e colaboração com 

autoavaliacao do desempenho 

• Espaço de interação, partilha e avaliação com egressos 

A construção desse espaço colaborativo envolveria a parceria de múltiplas 

entidades da IES, envolvendo os cursos, a comunicação e avaliação institucional 

que produziriam “conteúdos” informativos, indicariam professores para debates e 

palestras; autores de conteúdos educacionais bem como trabalhariam a modelagem 

para simulação e realidade aumentada; trabalho colaborativo com colegas de outros 

cursos, equipe específica de curadores. 

Os referenciais teóricos que apresentamos, unem a educação num propósito de 

desenvolvimento político, econômico e sociocultural, não traçando os tradicionais 

referenciais de divisão entre o presencial e a distância. Ao longo dos anos, nas 

pesquisas no âmbito da educação a distância, de que se apresentam algumas, apontam 

para um referencial cada vez mais comum, em virtude de naturalmente a educação 

presencial assumir características de “distância” e vice-versa. 
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D 

CAPÍTULO II 

Estratégias pedagógicas inovadoras com o 

auxílio de novas tecnologias 
 

 

 

 

 

 

 

a leitura dos referenciais teóricos apresentados, surge a necessidade 

de reforma das propostas pedagógicas, visando atender às suas indi- 

cações. As propostas, a seguir, envolvem uma reflexão sobre alguns 

campos pedagógicos em que a necessidade de transformação é mais 

evidente. 

Rumo à diferenciação dos conteúdos escolares: o ensino e aprendizagem de 

conceitos, procedimentos e atitudes. 

Existe naatualidade umatendênciaparaaampliaçãoe adiferenciaçãodos conteúdos 

escolares. Essa tendência surge associada a uma reformulação e reconsideração 

profunda do conceito de conteúdo, do que significa ensinar e aprender conteúdos 

específicos e do papel que desempenham as aprendizagens escolares nos processos 

de desenvolvimento e socialização dos seres humanos. As propostas elaboradas em 

concordância com essas ideias, ao mesmo tempo que destacam o papel da atividade 

construtiva do aluno, destacam a aprendizagem de fatos e conceitos considerados 

como um tipo de conteúdo e outros conteúdos tais como os procedimentos e as 

atitudes. O aluno aprenderá simultaneamente conceitos, procedimentos e atitudes. 

No entanto, o aluno não aprende da mesma forma todos esses conteúdos e não seria 

adequado que fossem abordados da mesma forma. 

 
Os fatos e conceitos como conteúdos de aprendizagem. 

O conhecimento em qualquer área, seja ela científica ou da vida diária, requer 

informação. Muita dessa informação consiste em dados ou fatos que deverão ser 

reconhecidos de modo literal. Contudo, para que esses dados e fatos adquiram 

significado para os alunos, devemos dispor de conceitos que permitam interpretá- 

los. Os fatos e conceitos diferem na sua aprendizagem. Os fatos e dados são 
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aprendidos de modo literal e baseiam-se na memorização, enquanto que os conceitos 

são aprendidos, relacionando-os com os conhecimentos prévios que se possui que 

desse modo devem ser ativados e vinculados adequadamente à aprendizagem que se 

propõe. Os conhecimentos prévios dos alunos são construções pessoais elaboradas 

de modo mais ou menos espontâneo na sua interação com o mundo. O conceito não é 

um elemento isolado. Integra uma hierarquia ou rede de conceitos. Para aprender um 

conceito é necessário estabelecer relações significativas com outros conceitos. Quanto 

mais entrelaçada estiver a rede de conceitos que uma pessoa possui, maior será a sua 

capacidade para estabelecer relações significativas e, portanto, para compreender os 

fatos. Enquanto a aprendizagem de fatos somente admite diferenças “quantitativas” 

(sabe-se ou não se sabe e quantos dados se sabe no total), a aprendizagem de conceitos 

caracteriza-se pela natureza qualitativa (não se trata tanto de se o aluno o compreende 

ou não, mas de como o compreende). Esta é uma característica muito importante da 

aprendizagem de conceitos, devendo ser levada em consideração na avaliação, já que 

não é possível avaliar da mesma forma a reprodução de dados e a compreensão. O 

esforço deve ser dirigido para a compreensão e não somente para a aprendizagem de 

dados. O que aprendemos como fatos ou dados tendem a ser facilmente esquecidos, 

quando deixamos de revisá-los ou praticá-los. Entretanto o que compreendemos é 

esquecido de maneira bem diferente. Com o tempo algo se vai apagando e a nossa 

compreensão fica mais difusa e deformada, mas o esquecimento não é tão repentino, 

nem tão total quanto na aprendizagem de dados ou fatos. Todas as características 

diferenciais e específicas dos fatos e dos conceitos como objeto de conhecimentos 

devem ser traduzidos, finalmente, no contexto de uma sequência de atividades de 

ensino, em uma avaliação. Essa avaliação não deve qualificar o rendimento do aluno, 

mas avaliar realmente o que ocorreu de aprendizagem. Uma boa avaliação deve 

proporcionar informação tanto ao professor como aos próprios alunos sobre o que 

está ocorrendo com a aprendizagem e os obstáculos enfrentados. A avaliação do 

conhecimento que os alunos têm de fatos e dados apresenta menos dificuldades do 

que a avaliação da compreensão conceitual. A aprendizagem de fatos ou dados, em 

oposição à aprendizagem de conceitos, não admite níveis intermediários de resposta, 

o que, sem dúvida, facilita muito a avaliação deste tipo de conhecimento. Contudo, 

nem mesmo a avaliação de fatos e dados é tão simples ou direta como acabamos 

de mencionar. Quando pedimos a alguém que recupere um dado da sua memória, 

se essa pessoa não consegue nos dizer esse dado, pode ser porque não sabe; mas 

também pode ser que o saiba (ou seja que o conheça), embora nesse momento ou 

nessas circunstâncias seja incapaz de recordá-lo. Avaliar a compreensão é mais difícil 

do que medir o nível de lembrança. Mas há algumas formas de saber se uma pessoa 

possui ou não um conceito: 

a) A definição do significado 

É uma das técnicas mais comuns, possivelmente, porque é muito fácil criar 

perguntas para este tipo de avaliação. Além do mais, também é fácil – embora 
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enganoso – medir a correção das respostas se dispusermos de critérios claros com os 

quais possamos fazer comparações. Contudo no caso de usar este tipo de avaliação, 

é muito importante valorizar mais o uso que o aluno faz das suas palavras do que a 

mera reprodução literal. Não sendo assim, não estaremos avaliando conceitos, mas 

sim informação verbal, ou seja, fatos e/ou dados. 

b) O reconhecimento do significado 

Neste caso, ao invés de pedir ao aluno que defina alguns conceitos, pedimos- 

lhe que reconheça o seu significado de um conceito entre várias possibilidades que 

lhes oferecemos. Entre as dificuldades da utilização desta técnica de avaliação está 

a dificuldade para construir ou elaborar questionários com opções de respostas 

significativas (para o professor e para o aluno). O uso predominante desta técnica, 

se as alternativas de resposta não forem projetadas corretamente, pode produzir um 

conhecimento fragmentário e pouco relacionado e, com isso, pouco significativo. 

c) A exposição temática 

Ao invés de pedir ao aluno que defina um conceito isolado pode-se fazer com 

que realize uma composição. Pode ser uma solicitação genérica (como “A energia e 

as suas transformações”) ou então uma solicitação específica de relacionar dois ou 

mais conceitos (por exemplo: “Diferenças entre o Antigo e o Novo Testamento e 

o novo Regime nas suas formas de produção”). Esta técnica induz no aluno uma 

aprendizagem que requer relacionar entre si conceitos de modo significativo. Além 

disso fomenta o uso efetivo de procedimentos de expressão oral e escrita, essenciais 

na aprendizagem. Os riscos desta técnica de avaliação encontra-se na valorização 

que for atribuída pelo professor às respostas dos alunos. Se o professor valorizar a 

semelhança com uma resposta “correta” aprendida anteriormente, estará a fomentar 

a memorização e a aprendizagem literal. O professor deve valorizar a utilização 

pelos alunos das suas próprias palavras, exemplos, vivências, analogias. O professor 

também deve estar atento para, por exemplo, não confundir a carência procedimental 

(a dificuldade no domínio dos procedimentos expositivos) com o que constitui 

efetivamente uma dificuldade conceitual. 

d) A identificação e a categorização de exemplos 

Nesta técnica solicita-se ao aluno a evocação ou o reconhecimento de exemplos 

ou situações relacionadas com o conceito. As tarefas de classificação ou categorização 

podem ser de evocação (abertas) – nas quais é o próprio aluno quem deve gerar os 

exemplos necessários – ou de reconhecimento (fechadas) – nas quais é apresentada ao 

aluno uma lista de objetos ou fatos que deve categorizar. Uma importante vantagem 

desta técnica é que avalia a aprendizagem através da ativação de conhecimentos e, 

nesse sentido, evita o risco da simples memorização. Esta técnica será adequada para 

avaliar a capacidade de generalizar um conceito adquirido a novas situações. 
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e) A aplicação do conhecimento adquirido à solução de problemas 

Envolve a apresentação ao aluno de situações-problema cuja solução exija a 

ativação de um conceito aprendido anteriormente. Poderá envolver a solicitação 

ao aluno para prever ou explicar diversas situações, as quais podem envolver desde 

casos reais até simulações ou suposições. Trata-se, na teoria, do tipo de avaliação 

mais completo para a aprendizagem de conceitos. Na verdade o mais conveniente 

é avaliar o conhecimento conceitual no desenvolvimento das próprias atividades de 

aprendizagem que poderiam incluir todas ou algumas das técnicas mencionadas. 

É importante que o aluno perceba que as atividades de avaliação são um exercício 

de aprendizagem a mais. Por isso é interessante que exista uma clara continuidade 

entre a aprendizagem e a avaliação. Dentro dos conceitos encontramos os conceitos 

estruturadores que atravessam todos os conteúdos do curso e que serão condição 

essencial para uma compreensão dos conceitos específicos. Os conceitos específicos 

constituem a lista habitual de conteúdos. 

 
A aprendizagem e o ensino dos procedimentos 

Os procedimentos são conceituados como conjunto ordenado de ações, 

orientadas para a consecução de uma meta. Trabalhar os procedimentos significa, 

revelar a capacidade de saber fazer, de saber agir de maneira eficaz. Trata-se de formas 

determinadas e concretas de agir, cuja principal característica é que não são realizadas 

de forma arbitrária ou desordenada, mas de maneira sistemática e ordenada, uma 

etapa após a outra e que essa atuação é orientada para a consecução de uma meta. 

O aluno deve aprender a saber fazer, possuir, de maneira significativa, formas de 

atuar, usar e aplicar correta e eficazmente os conhecimentos adquiridos. A confusão 

acontece entre conceitos e procedimentos. Assim, são verbos “conceituais”, que abrem 

a redação da fórmula na qual se expressam os objetivos referentes à aprendizagem de 

fatos, conceitos: descrever, conhecer, explicar, relacionar, lembrar, analisar, inferir, 

interpretar, tirar conclusões, enumerar, resumir; etc. 

São verbos “procedimentais”, que dão início às redações referentes à aprendizagem 

de procedimentos, os seguintes: manejar, usar, construir, aplicar, coletar, observar, 

experimentar, elaborar, simular, demonstrar, planejar, compor, avaliar, representar, 

etc. 

De entre os principais métodos e recursos didáticos, cuja aplicação favorece a 

aquisição de conteúdos procedimentais, podem-se destacar os seguintes: 

a) A imitação de modelos 

Os alunos observam um especialista que está agindo e constroem, assim, um 

modelo mental adequado das atividades necessárias para executar a tarefa para a qual 

se preparam. 
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b) O ensino direto da parte do professor ou de outros alunos 

Indicando-se diretamente a forma de compor determinada atuação, guiando a 

prática do aluno. Exigem grande atividade metal do aluno, destacando-se a atenção, 

a memória e a compreensão, a busca de sentido para o que lhe dizem que deve fazer. 

Nesse processo é importante que aquele que ensina oriente de modo correto a 

aprendizagem do aluno, para tal deverá: 

• apresentar uma imagem clara da execução do procedimento a adquirir, dos 

componentes de ação do procedimento, da ordem que é seguida, que explique 

bem a natureza do procedimento; 

• explicar os benefícios (a rentabilidade, a funcionalidade, a economia de ação) 

alcançados com o uso do procedimento; 

• referir as condições da execução, os possíveis obstáculos e erros que podem 

aparecer, proporcionando as pistas e as ajudas adequadas para avançar; 

• induzir a análise e a reflexão sobre as atuações. 

 
Avaliar os procedimentos implica em avaliar: 

• a correção e a precisão da ação (se existe o repertório completo das ações que o 

compõem, se há passos ou decisões que não foram suficientemente resolvidos); 

• a generalização do procedimento a outros contextos; 

• acerto na seleção dos procedimentos para solucionar uma determinada tarefa; 

• a automatização do procedimento. 

No processo de ensino dos procedimentos é importante o acompanhamento de 

pertodoprofessor. A postura doprofessor mais doconsistir numa forma de intervenção 

limitadora, deve ajudar o aluno a adquirir maior consciência dos instrumentos, das 

vias e também dos próprios objetivos e metas a alcançar, estimulando-o direta e 

indiretamente a se dedicar de maneira eficaz e especializada aos seus assuntos. 

 
A aprendizagem e o ensino das atitudes 

As atitudes são tendências ou disposições adquiridas e relativamente duradouras 

de avaliar de um modo determinado um objeto, pessoa, acontecimento ou situação e 

a atuar de acordo com essa avaliação. Na relação com as atitudes, o professor deve ter 

como referência as seguintes suposições básicas: 

• As atitudes são experiências subjetivas internalizadas; 
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• As atitudes são experiências de uma coisa ou objeto, situação ou pessoa; 

• As atitudes envolvem uma avaliação da coisa ou objeto, situação ou pessoa; 

• As atitudes envolvem juízos de valor; 

• As atitudes podem ser expressas pela linguagem verbal e não verbal; 

• As atitudes são transmitidas; 

• As atitudes são previsíveis em relação à conduta social. 

 
As atitudes possuem três componentes básicos: 

• componente  cognitivo (conhecimento e crenças); 

• componente afetivo (sentimentos e preferências); 

• Componentes de conduta (ações manifestas e declarações de intenções). 

A formação e a mudança de atitudes opera sempre com esses três componentes, 

que atuam de modo interrelacionado e assim devem ser sempre tratados. 

Não podemos esquecer que os três componentes de uma atitude – o cognitivo, o 

afetivo e a tendência a ação – representam significados importantes na vida de uma 

pessoa, tais como pensar, sentir e atuar. Estes três componentes devem constituir 

o ponto de partida para orientar a observação e a análise do professor durante o 

processo de avaliação. O componente cognitivo refere-se à capacidade do aluno 

para pensar. O domínio afetivo refere-se ao que podemos designar de sentimentos, 

espírito, sensações, emoções, paixões. O terceiro componente assumindo o caráter 

comportamental pressupõe que, em todos os lugares, os alunos atuam para expressar 

significados relevantes. 

 
As atitudes têm quatro funções psicológicas: 

• função defensiva funcionando como mecanismo de defesa perante os fatos, 

podendo assumir as características de racionalização e/ou projeção; 

• função adaptativa ajudando a alcançar os objetivos desejados e a evitar os não 

desejados ou as penalidades; 

• função expressiva dos valores expressando os valores da pessoa sobre o mundo 

e si próprias; 

• função cogniscitiva funcionando como maneira de dar ordenar, esclarecer e 

dar estabilidade ao mundo no qual vivemos. 
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As técnicas de intervenção para a mudança de atitudes passam pelo role-playing e 

outras técnicas participativas, diálogo, discussão e técnicas de estudo ativo, exposição 

em público, tomadas de decisão. 

A avaliação envolve a participação do professor enquanto observador participante, 

devendo sistematizar as suas observações tendo como referência os três componentes 

de uma atitude. 

 
 

O flipped classroom ou sala de aula invertida 

O flipped classroom propõe uma inversão da lógica de organização da sala de aula. Os 

alunos aprendem o conteúdo em suas próprias casas, por meio de material didático 

em diversos formatos tais como: videoaulas ou outros recursos interativos, como 

games ou arquivos de áudio. 

Na sala de aula se realizam exercícios, atividades em grupo e projetos. O professor 

aproveita para tirar dúvidas, aprofundar no tema e estimular discussões. Procura 

utilizar melhor o seu tempo em sala de aula em atividades interativas, ao invés de 

gastá-lo apenas apresentando conteúdos. 

O flipped classroom oportuniza as condições para que o processo de ensino respeite o 

ritmo de trabalho do estudante; aprimore a interação entre os estudantes e o professor; 

responsabilize os estudantes pelo seu próprio aprendizado; ofereça possibilidades dos 

recursos de aprendizagem ficarem permanentemente disponibilizados ao estudante. 
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WebQuest enquanto motivação para a pesqui sa 

O conceito de Webquest foi criado em 1995 por Bernie Dodge, professor da 

San Diego State University, nos Estados Unidos. Ele define WebQuest como uma 

atividade investigativa, em que alguma - ou toda – a informação com que os alunos 

trabalham provém da Internet. 

O WebQuest é uma proposta de uso da Internet para a educação que tem 

fundamento na aprendizagem cooperativa e na utilização de processos investigativos 

na construção do saber. 

Desenvolve-se a partir de tema proposto pelo professor (com recursos básicos e 

sem a necessidade de técnicos ou softwares específicos) e resulta em alguma produção 

de um grupo de alunos, como um texto, programa de rádio, exposição fotográfica, 

peça de teatro etc. 

O processo de trabalho envolve o acessar, entender e transformar as informações 

existentes, tendo em vista uma necessidade, problema ou meta significativa. O 

principal benefício é a aprendizagem cooperativa. O projeto não é desenvolvido por 

um único aluno. O conhecimento é resultado do debate, da união de esforços, do 

compartilhamento de informações e da cooperação em torno de uma meta comum. 
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Uma WebQuest é uma atividade de pesquisa orientada em que uma grande parte 

ou a totalidade da informação provém de recursos da Web. 

A metodologia consiste em propor aos alunos que realizem o seu estudo a partir 

da pesquisa na rede de um determinado tema. O professor indica as tarefas a serem 

cumpridas, a partir da informação recolhida em endereços de páginas indicadas, 

buscando temas definidos, com tarefas específicas. Não é intenção restringir a ida dos 

alunos a outros sites, mas evitar que se percam. 

 
Qual a constituição de uma Webquest? 

Como regra geral, uma WebQuest é constituída de sete seções. A seguir 

descreveremos o essencial que essas seções deverão apresentar e um exemplo retirado 

de Heide e Stilborne (2000): 

• Introdução (apresentação do tema e as atividades que serão realizadas) 

As atividades devem despertar o interesse do aluno através de uma variedade de 

meios tornando o tema: 

• relevante (partir das experiências) 

• atraente (motivar para o encontrar de uma solução num curto espaço de 

tempo) 

• motivador 

Webquest: As verdades sobre o fumo 

Introdução 

Você foi contratado pelos pais de DanieI, um aluno do curso de Medicina 

Veterinária. Eles desconfiam que seu filho fuma ou começou a fumar. 

Daniel assistiu as palestras realizadas na Faculdade sobre os malefícios do tabaco, 

mas pensa que os apresentadores estão falando da boca para fora, pois vê muitos 

adultos que fumam e pensa que afinal esse gesto não é assim tão prejudicial para a 

saúde. De fato, acha que fumar é muito legal e lhe concede prestígio social entre os 

jovens da turma. 

Os pais estão contando com você, para que possa ser ouvido por Daniel, pois 

afinal de contas, você é seu colega de curso. Eles desejam que possa convencer o filho 

a desistir de fumar. Para atingir esse objetivo, você deve mostrar conhecimento sobre 

o combate ao fumo. 
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* Tarefa (descreve o “produto” final esperado e as ferramentas utilizadas – 

desenvolvimento de um texto, criação de um vídeo com o celular, um projeto de 

intervenção, resolução de problemas, participação em debates/discussões temáticas, 

simulação de papéis, criação de produtos, planejamento, organização de uma ação 

(viagens, seminários). A tarefa deve ser exequível e interessante. 

Webquest: As verdades sobre o fumo 

Tarefa 

Para ganhar o respeito de Daniel, você deve se tornar um especialista em questões 

associadas à utilização do fumo, demonstrando conhecimento sobre o fumo. 

Para procurar convencer o Daniel elabore um vídeo com o seu celular, em que 

apresente os malefícios do fumo, de uma forma que o possa impactar. 

* Processo (apresenta os passos necessários para a realização da tarefa e deve ser 

o mais detalhado possível). 

Descrição dos passos necessários à execução da tarefa. A sua descrição deve ser 

curta e clara. Pode incluir: a divisão da tarefa em subtarefas; descrição dos papéis a 

serem desempenhados; perspectivas a serem desenvolvidas. 

Webquest: As verdades sobre o fumo 

Processo 

Organize um documento onde recolha e organize os dados durante o processo 

de pesquisa para se tornar um perito em fumo e seus efeitos. Nele você armazenará 

as informações e atividades durante todo o processo, incluindo um registro de suas 

tarefas diárias, perguntas, notas de pesquisa, comentários de pessoas envolvidas ou 

contadas, etc.. 

Durante a pesquisa sobre o fumo, responda obrigatoriamente às seguintes 

perguntas: 

• Que doenças são provocadas por fumar cigarros, charutos, ou mastigar fumo? 

• O que as mantém fumando? 

• Quais são os fatos sobre a nicotina? 

• O que você pode descobrir sobre a indústria do fumo? 

• Identifique e explique a importância de casos recentes da justiça que envolvem 
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a indústria de fumo. 

• Que técnicas publicitárias são utilizadas para atrair o fumo? 

• O que os anúncios dizem diretamente? 

• O que eles dizem indiretamente (sugerem, indicam)? 

5. Baseado em sua pesquisa, grave um vídeo sobre os malefícios do tabaco em 

que apresente argumentos resultantes da sua pesquisa e esclareça as técnicas usadas 

pelas empresas para publicitarem o tabaco. Não esqueça que os meios usados devem 

convencer o Daniel. Apoie-se em fatos de sua pesquisa e análise da publicidade. Crie 

uma mensagem convincente. 

* Fontes de informação ou recursos (páginas da Internet que o professor escolhe, 

para consulta) 

Webquest: As verdades sobre o fumo 

Recursos 

Nos recursos serão listados alguns sites que o ajudarão a realizar suas atividades. 

Muitos têm links para sites adicionais. Porém, permaneça focalizado em sua tarefa e 

tenha em mente o que está procurando, senão poderá desperdiçar um tempo muito 

valioso. 

* Avaliação (apresenta os critérios de avaliação coletiva ou individual do aluno - 

grelhas, questionários) 

Webquest: As verdades sobre o fumo 

Avaliação 

Utilize as seguintes perguntas para avaliar a qualidade de seu trabalho: 

• Você foi capaz de colocar de maneira exata as informações atuais sobre os 

efeitos da utilização do fumo? - Seu vídeo é criativo e atraente? É eficiente? É 

provocante e interessante de ver? É persuasivo e apoiado em fatos? 

• Conclusão (o professor apresenta resumos sobre os assuntos explorados na 

WebQuest e incentiva o aluno a continuar refletindo sobre o assunto, através 

de questões retóricas e links adicionais). 

 
Webquest: As verdades sobre o fumo 



56 Educação a distância  

Avaliação 

Que novidades você aprendeu sobre os efeitos do fumo? De que maneira este 

projeto afetou você e sua opinião sobre o ato de fumar e outras formas de uso de 

fumo? 

• Créditos (apresenta as fontes dos materiais utilizados, como imagens, músicas, 

textos, livros, sites etc. Também é possível utilizar o espaço para agradecimentos 

especiais para profissionais ou instituições que tenham colaborado com a 

elaboração da WebQuest). 

 
Como desenvolver uma WebQuest? 

Antes de iniciar o desenvolvimento da webquest é importante que o professor 

defina o assunto que ela vai abordar, bem como os objetivos de aprendizagem a 

atingir. Após essa fase o professor deve se familiarizar com os recursos disponíveis 

na Internet que poderão constituir elemento de consulta para o aluno. 

Não esquecer a idade dos alunos e os seus conhecimentos prévios sobre a temática, 

como também de criar ferramentas de avaliação do seu WebQuest durante a aplicação 

e após a sua conclusão. Nesta altura você está em condições de começar a construir 

e aplicar o WebQuest. 

WebQuest: As verdades sobre o fumo 

Notas de planejamento do professor 

Título da lição: As verdades sobre o fumo 

Área curricular: saúde 

Série: Ensino Superior 

Objetivo/propósito: Dar aos alunos a oportunidade de aplicarem e compreenderem 

a variedade de informações disponíveis relativas ao fumo e serem capazes de 

personalizá-Ias, de modo que as informações possam ajudá-los a tornar melhores 

decisões sobre sua saúde. 

• identificar os efeitos do fumo em diferentes partes do corpo; 

• Caracterizar como as influências que promovem a utilização da droga, incluindo 

a verificação da pressão de companheiros, a propaganda, etc.; 

• utilizar habilidades interpessoais e outras formas de comunicação, como 

declarações, recusa, etc.; 

• Caracterizar as questões legais relativas à utilização do fumo; 
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• identificar maneiras de obter ajuda para resistir à pressão de utilizar (ou desistir 

de utilizar) o fumo. 

Conexões Interdisciplinares: Literatura e poesia, artes dramáticas e artes plásticas 

Duração da lição: 2-3 semanas 

Materiais: 

• blocos de notas/agendas para apontamentos e organização; 

• revistas completas com anúncios; 

• jornais; 

• celular com câmera de vídeo ou similar 

Recursos para o professor: 

• Alguns sites que ajudarão o professor a analisar e acompanhar o trabalho dos 

alunos; 

• Uma lista de endereços da indústria do fumo 

• Boletim, cartazes com informações sobre o fumo e as questões a ele relacionadas. 

• Notícias publicadas em jornais, etc.. 

Pré-requlslto de aprendizagem: 

Os alunos precisam estar familiarizados com as seguintes habilidades, ou ter apoio 

ao longo de todo o processo: 

• habilidades cooperativas de aprendizagem; 

• a vontade para solicitar e considerar críticas construtivas; 

• estratégias para fazer anotações e cuidar da organização; 

• habilidades de redação de carta (forma e estilo); 

• capacidade de identificar e comunicar-se com diferentes audiências; 

• capacidade de utilizar recursos de Internet. 
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Quais os tipos de WebQuest? 

As WebQuests podem ser de curto prazo (durando entre uma e três aulas), 

vocacionadas para a aquisição e integração do conhecimento; ou então devem ter uma 

maior duração (de uma semana a um mês), permitindo uma análise mais profunda dos 

conceitos e encorajando os alunos a desenvolverem uma apreciação mais profunda do 

assunto. 

 
 

O WIKI 

“Wiki” é uma palavra do dialeto havaiano que significa “rápido”, “veloz”, “ágil”. 

O conceito de Wiki foi criado em 1995 por Ward Cunningham tendo subjacente 

um referencial filosófico que propõe que a publicação de conteúdo na Internet deve 

ser a mais fácil possível, e ao alcance de qualquer pessoa. 

Para refletirem mais profundamente sobre os pressupostos do WIKI e da sua 

utilização da educação, proponho que assistam a documentário abaixo, que inclui 

uma entrevista ao seu criador Ward Cunningham. 

Um Wiki é um espaço democrático de compartilhamento de ideias, que 

determinado grupo decide administrar. Constitui uma ferramenta para a construção 

colaborativa de um texto eletrônico hipermídia e de conhecimento compartilhado. 

Apresenta-se livre e aberto para a publicação e alteração de suas páginas por seus 

integrantes. Para criar uma nova página ou adicionar, remover, editar ou alterar o seu 

conteúdo,basta clicar no link “EditText”. 

Por isso é necessário respeitar algumas regras de boas práticas: 

• Nunca remova o conteúdo sem autorização do organizador do wiki. 

• Sempre que adicionar um conteúdo a uma página identifique que foi você 

quem escreveu. 

• Não faça bagunça. Tente ser organizado. 

• Indique as fontes do texto que acrescentar e indique a bibliografia de acordo 

com as normas da ABNT. 

A Wikipédia é um exemplo de como o conceito de wiki pode ser aplicado. 

O wiki focaliza-se numa proposta pedagógica que se propõe proporcionar o 

desenvolvimento de projetos em grupo e atividades em espaços colaborativos que 

incentivem a partilha de informação e a construção coletiva. Nesse sentido a sua 
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utilização na educação estimula: 

• o trabalho coletivo e a reflexão, desde que as modificações introduzidas sejam 

discutidas, em fórum, por exemplo; 

• a elaboração de pesquisas, relatos, dicionários, textos; 

• a divulgação de projetos desenvolvidos pelos alunos; 

• o trabalho tanto pode acontecer entre os alunos, bem como os professores, que 

sejam de uma escola ou de várias escolas. 

Algumas das principais vantagens do wiki em face de algumas outras ferramentas 

de publicação na Internet: 

Blog - têm um registro predominantemente cronológico enquanto que os wikis 

têm um registro em rede de natureza mais temática; 

Página tradicional - requer mais conhecimento de natureza técnica para a sua 

criação e organização dos conteúdos; 

Fóruns - vocacionados para a troca de mensagens, não possibilitando a publicação 

de conteúdos. 

 

Blog 

O que é um blog? 

Um blog é um registro publicado na Internet relativo a algum assunto e 

organizado cronologicamente. Permite normalmente comentários dos leitores aos 

textos publicados (denominados postagens). Tem como grande vantagem o fato de o 

autor do blog não necessitar de saber construir páginas para a Internet, ou trabalhar 

com código. 

 
Quem pode criar um blog 

Os blogs podem ser criados e geridos por professores (individualmente ou em 

grupo), por alunos (individualmente, por grupos de trabalho, ou por turmas) e até 

simultaneamente por professores e os seus alunos. 

O público-alvo de um blog destes poderá ser professores, alunos, pais, comunidade 

educativa em geral, e pode até não ter um público-alvo específico. De qualquer forma, 

o conteúdo fica acessível a todos os que visitem o blog. 
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Para que usar um blog na educação? 

• Possíveis usos dos blogs em Educação: 

• Apresentação das várias etapas de um projeto educativo de um ou mais 

professores; 

• Reflexão em torno de temas educativos; 

• Apresentação  de  projetos/trabalhos  realizados  por  alunos  (em  grupo  ou 

individualmente); 

• Criação de um jornal escolar on-line; 

• Divulgação das atividades de um clube de escola; 

• Apoio a uma disciplina. 

 
 

Mapas conceituais 

A proposta dos Mapas Conceituais foi desenvolvida na Universidade de Cornell, 

durante a década de 70, pelo pesquisador norte-americano Joseph Novak e seus 

colaboradores. 

Na literatura pode-se encontrar como sinônimos de mapas conceituais: árvore 

conceitual, rede de ensino, mapa de aprendizagem, mapa cognitivo, rede semântica. 

Os mapas conceituais são ferramentas para organizar e representar o conhecimento. 

Consistem em representações gráficas semelhantes a diagramas, que indicam relações 

entre conceitos ligados por palavras. São utilizados para auxiliar a ordenação e a 

sequenciação hierarquizada dos conteúdos de ensino, servindo como instrumento 

para facilitar uma aprendizagem significativa para o aluno. 

A abordagem dos mapas conceituais está embasada em uma base teórica que 

corresponde à teoria cognitiva de aprendizagem significativa de Ausubel. De acordo 

com essa proposta a aprendizagem é um processo no qual o aprendiz relaciona a 

informação que lhe é apresentada com seu conhecimento prévio sobre esse tema. A 

aprendizagem será significativa, quando uma nova informação adquire significado 

para o aprendiz através de uma espécie de ‘ancoragem’ em aspectos relevantes da 

estrutura cognitiva preexistente do indivíduo. 

O uso prático dos mapas conceituais envolve: o desenho de currículo, o ensino, a 

avaliação da aprendizagem e a pesquisa. 
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Tipos de Mapas Conceituais 

Na apresentação dos tipos de Mapas Conceituais, transcreve-se parte do texto de 

LIMA (2004). 

Ao construir Mapas Conceituais é possível encontrar quatro tipos. 

• Estrutura em Teia (o tema central é colocado no meio do mapa) 

• Estrutura hierárquica (a informação é apresentada em forma descendente de 

importância, sendo que a informação mais importante é colocada no início da 

cadeia hierárquica). 

 

 
• Estrutura Flowchart (a informação é organizada em formato linear, semelhante 

à estrutura de um livro) 
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• Estrutura conceitual (a informação é disponibilizda em formato parecido 

com um fluxograma, mas com a possibilidade de inserção e exclusão de novos 

conceitos). 

 
Técnica de construção de Mapas Conceituais 

Os mapas conceituais são constituídos pelos seguintes elementos: 

Nos mapas conceituais, os conceitos aparecem dentro de caixas enquanto que as 

relações entre os conceitos são especificadas através de frases de ligação nos arcos 

que unem os conceitos. Os conceitos são representados de forma hierárquica, com 

o conceito mais geral no início do mapa e depois os mais específicos, arranjados 

hierarquicamente. A dois conceitos, conectados por uma frase de ligação, chamamos 

de proposição. As frases de ligação têm funções estruturantes e exercem papel 

fundamental na representação de uma relação entre dois conceitos. O conjunto dos 

conceitos e das proposições, são chamados de rede semântica. 

Os conceitos são palavras com as quais se designa em nossa mente a imagem de 

um objetos ou de um acontecimento. Alguns definem elementos concretos (mesa, 

computador) e outros definem noções abstratas, intangíveis, mas porém reais (nação, 

software). 

Recomenda-se que a definição dos tópicos e sub-tópicos, seja feita a partir de uma 

tempestade de ideias, realizada por uma equipe multidisciplinar. 
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O diagrama na figura abaixo mostra como a estrutura de um mapa conceitual deve 

ser representada. 

 

O processo de construção de mapas conceituais deve: 

• Identificar os conceitos principais do conteúdo; 

• Selecionar os conceitos por ordem de importância e agregar progressivamente 

os demais respeitando os pressupostos da diferenciação progressiva, ou seja, as 

ideias mais gerais e inclusivas devem ser apresentadas antes e progressivamente 

diferenciadas, com a introdução de detalhes específicos. 

• Podem ser incluídos conceitos e ideias mais específicas; 

• Conectar os conceitos por linhas (ou setas) e rotular essas linhas com uma ou 

mais palavras que explicitem a relação entre os conceitos; 

• Os conceitos e palavras devem ter um significado ou expressar uma proposição; 

• Construir proposições simples que tenham por base dois conceitos unidos por 

uma ou mais palavras de ligação; 

• Buscar relações horizontais e cruzadas; 

• Compartilhar o mapa com os demais colegas, refletindo sobre a correta relação 

estabelecida entre os conceitos no mapa em questão; 

• Refazer o mapa quantas vezes for necessário. 
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O mapa conceitual da figura abaixo, foi construído levando-se em consideração a 

pergunta: o que são mapas conceituais? Nele podemos observar algumas características 

que são imprescindíveis a um mapa conceitual. A primeira delas é que, num mapa 

conceitual, sempre que há uma relação entre dois conceitos, ela deve estar expressa 

(e não apenas indicada por uma seta, como nos fluxogramas) através de uma frase 

de ligação. Outra característica importante é que as frases de ligação devem sempre 

conter verbos conjugados de acordo com o sentido que se quer dar à proposição. 
 

 
 

Outro mapa conceitual sobre mapas conceituais 
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Algumas das aplicações dos Mapas Conceituais em educação são as seguintes: 

• Organização de planos de estudo. 

• Elaboração de sequência de ensino. 

• Ensino e aprendizagem baseada na resolução de problemas. 

• Desenvolvimento de competências cognitivas, para conseguir o domínio e  

a utilização linguística; bem como para o desenvolvimento do pensamento 

crítico dos estudantes. 

• Como uma ferramenta de apresentação de novos conteúdos. 

• Como instrumento de avaliação e diagnóstico. 

• No ensino a distância, para organizar a informação, guiar o aluno e o informar 

sobre onde se encontra em cada momento e para o informar sobre o caminho 

percorrido. 

• Como recurso para evidenciar relações entre os conteúdos e resumir 

esquematicamente o programa do curso. 

• Para representar o conhecimento que se deseja partilhar em uma atividade, 

ressaltando o mais significativo. 

• Para o professor avaliar o conhecimento construído pelo aluno. 

• Como autoavaliação do estudante. 

 
A avaliação dos Mapas Conceituais 

A tarefa de construir um mapa conceitual não é simples e, por isso mesmo, pode 

ser um desafio interessante. A sua aplicação na educação envolve a avaliação do 

processo de sua construção. Neste trecho recorre-se à transcrição de parte do texto 

de DUTRA (2008). 

Para Piaget, desde os níveis mais elementares de pensamento, há implicações 

entre significações. Para o caso da construção de mapas conceituais, quando estamos 

escolhendo uma relação entre dois conceitos (expressa por uma frase de ligação), 

estamos realizando, em última análise, uma implicação significante. Ele afirma que as 

implicações significantes evoluem segundo três níveis: implicações locais nos níveis 

mais elementares, implicações sistêmicas e implicações estruturais, como os níveis 

mais elevados. 



66 Educação a distância  

Uma implicação local pode ser definida como o resultado de uma observação 

direta, ou seja, aquilo que pode ser registrado do objeto apenas a partir da observação 

de seu contexto e de seus atributos. De certa forma, uma implicação local pode 

caracterizar um objeto sem, contudo, atualizar o conhecimento sobre ele. Como isso 

acontece? Se, por exemplo, estivermos estudando uma bola de futebol, estaremos 

fazendo implicações locais ao afirmarmos que a bola é azul ou preta, que ela é feita 

de couro ou de plástico e que foi fabricada no Brasil ou na China. Em um mapa 

conceitual, as implicações locais geralmente aparecem nas proposições com frases de 

ligação que usam verbos tais como “é”, “tem” etc. 

Vamos analisar o exemplo abaixo. Pergunta: o que é moda? 
 
 

 
Parte do primeiro mapa conceitual sobre Moda 

 

 

Se analisarmos esse primeiro sistema de relações a partir do conceito MODA, 

temos dois níveis de relações. São elas: MODA é Modo de Vestir, Investimento e 

Estilo; e Investimento é Marketing, Indústria e Comércio. Essas implicações buscam 

caracterizar o conceito de MODA, de forma a defini-lo usando outros conceitos. 

Nesse caso, a ligação “é” assume o papel de elemento aditivo, ou seja, adiciona 

qualidades ao conceito MODA, mas não parece produzir nenhuma implicação que 

relacione os conceitos em um sistema maior. Poderíamos classificar esse sistema de 

relações como implicações locais. 

Uma implicação sistêmica, por sua vez, insere as implicações em um sistema 

de relações no qual as generalizações e propriedades não diretamente observáveis 

começam a aparecer. Nesse sentido, as diferenciações não são mais apenas percebidas 
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do objeto, são deduzidas dele ou da ação sobre o mesmo. Se continuarmos com 

nosso exemplo da bola de futebol, podemos afirmar que são implicações sistêmicas 

dizermos que a bola pula ao ser jogada no chão, que a distância que ela atinge ao ser 

chutada depende da força do chute ou da posição em que o pé atinge a bola. 

Nos mapas, podemos perceber sistemas de relação (geralmente hierárquicos), em 

que há implicações entre os conceitos, dando conta de causas e consequências, sem 

ainda levar a explicações e/ou justificações. Como? Por quê? Essas são perguntas que 

ainda não têm respostas. 
 

Parte do mapa conceitual modificado sobre Moda 

 

 

Observando a figura acima, podemos perceber que, ao adicionarmos elementos 

(novos conceitos e relações) ao sistema anterior, estamos “melhorando” os conceitos 

que definem o conceito MODA, no sentido de mostrar suas consequências ou 

derivações. Contudo, mesmo que se possa inferir, por exemplo, que há relação entre 

o conceito Globalização e o conceito MODA, isto não está explícito, pois não há 

nenhuma relação expressa ligando os dois conceitos. Poderíamos perguntar: como o 

Marketing ou Indústria geram Integração Econômica? Por que o Desenvolvimento 

Tecnológico resulta em Globalização? Faltam as razões, os porquês. Há aqui, 

claramente, além das implicações locais do sistema anterior, um conjunto de novas 

implicações sistêmicas. 
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Vamos olhar um segundo exemplo antes de chegarmos ao último nível de 

implicações. Pergunta: de onde vem o papel? 

 

Parte do mapa conceitual sobre Papel 

 

 

O sistema de relações apresentado já dá sinais de uma compreensão mais sistêmica 

das implicações. As ligações mostradas com as expressões “produzia-se”, “deram 

origem”, “era feito”, “extrai-se” e “transforma-se” parecem indicar procedimentos 

para se chegar ao PAPEL, tanto no sentido de processos históricos quanto físicos. 

Podemos observar, ainda, que o ciclo PAPIRO – ÁRVORE – CELULOSE – PAPEL 

dá indicações de porque o papiro deu origem ao papel, mas ainda ficam sem resposta 

perguntas como as que se seguem: Como a celulose transforma-se em papel? Qual a 

diferença, então, entre papiro e papel? 

É importante notar que, ao analisarmos as implicações expressas nesse mapa, 

teremos elementos para ajudar quem está construindo o mapa, deixando indicações 

das perguntas que ainda precisam ser respondidas. Não seria essa uma maneira mais 

eficiente e interessante de fazer uma avaliação? 

Do exposto, fica evidente que uma implicação estrutural amplia as anteriores, 

porque aqui aparecem as razões, os porquês. Piaget fala em compreensão endógena das 

razões e na descoberta das relações necessárias. Assim, mais do que um conhecimento 

de causas e consequências, as implicações estruturais estabelecem que condições (no 

sentido lógico) são imprescindíveis para determinadas afirmações, fazendo distinções 

daquelas que são apenas suficientes. Voltando ao exemplo da bola, para chegarmos 

a uma implicação estrutural precisaríamos explicar, por exemplo, que ao atingirmos 

a bola, em um chute, na parte mais inferior da mesma, a força resultante aplicada na 

bola a impulsiona, fazendo-a descrever um arco como trajetória. No caso dos mapas 

conceituais, precisaríamos combinar um conjunto de proposições para que tenhamos 

implicações estruturais. 
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Na figura a seguir, houve uma transformação na forma do mapa da Figura 4, 

indicando construções mais sofisticadas, no intuito de estabelecer novas “razões” 

para as ligações apresentadas anteriormente. No que diz respeito à análise da porção 

anterior, podemos notar que a pergunta – De onde vem o papel? – foi deixada de 

lado, para tratar do conceito PAPEL por diferentes aspectos. A ligação PAPIRO – 

DERAM ORIGEM – PAPEL não aparece mais, tendo sido substituída, ao que tudo 

indica, pela adição do conceito TRANSMITIR INFORMAÇÃO ATRAVÉS DA 

LÍNGUA ESCRITA, o que transformou as outras implicações dos conceitos PAPEL 

e PERGAMINHO. 
 

Mapa modificado sobre o Papel 
 

No ciclo que analisamos anteriormente (sobre o PAPIRO), foram adicionados 

novos conceitos que modificaram as relações anteriores. Fica evidente que a busca 

de justificativas para as implicações resultaram em maior compreensão do processo, 

ou seja, já há indicações de como o PAPIRO era produzido (PROCESSO DE 

SECAGEM), onde (MARGENS DO NILO, EGITO) e o que era necessário para  

a sua produção (FIBRAS DO CYPERUS PAPYRUS ). Nesse sentido, podemos 

classificar esse conjunto de implicações como estruturais. No conjunto, esse último 

mapa traz exemplos de todos os níveis de implicações que descrevemos anteriormente. 
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A título de resumo, se apresentam alguns dos aspetos mais importantes sobre os 

mapas conceituais: 

Mapa conceitual 

• Técnica para representar graficamente o conhecimento, mediante conceitos e 

enlaces, que possibilitam a formação de proposições. 

Origem 

• Investigações realizadas por Joseph Novak sobre psicologia da aprendizagem, 

baseadas nas teorias de David Ausubel. 

Elementos básicos que o constitui 

• Conceitos 

• Palavras ou frases de ligação 

• Proposições 

Tipos de ligações 

• Com direção 

• Sem direção 

• Bidirecionais 

Aplicações 

• Ensino e aprendizagem 

• Gestão empresarial 

• Navegação na Internet 

• Desenho de investigações 

• Análise bibliográfica 

• Representação do conhecimento 

Aparência 

• Conceitos orientados hierarquicamente, principalmente de cima para baixo, 

necessariamente existe um concepto raiz, possível utilização de imagens e links 

para recurso externos. 

• Alguns mapas são orientados de acordo com uma estrutura não hierárquica de 

organização da informação. 
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Elaboração 

• Individual ou em interação com outros (aprendizagem colaborativa). 

• Manualmente ou com a utilização de aplicações informáticas. 

Aplicação informática gratuita para a elaboração de mapas conceituais 

• CmapTools 
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O 

CAPÍTULO III 

O currículo no processo de promoção 

da qualidade do processo de ensino e 

aprendizagem 
 

 

 

 

termo “currículo” encontra a sua raiz na palavra latina curriculum, 

derivada do verbo currere, que significa caminho ou percurso a se- 

guir. Nesse contexto o currículo deve ser compreendido enquanto 

um caminho a seguir rumo a uma educação de qualidade e à trans- 

formação social. 

Partindo dos pressupostos pós-críticos de currículo, no pensamento subjacente à 

construção do mesmo deve estar presente a preocupação da relação entre o poder e o 

saber. Não existe uma relação de poder dissociada a um campo de saber e o saber tem de 

constituir uma vertente especifica das relações de poder. O currículo deve possibilitar 

a desconstrução de um sistema de pensamento apresentado como dominante. A 

desconstrução permite concluir que existem múltiplas singularidades e remete para a 

necessidade do currículo representar um instrumento de compreensão da diversidade 

social e dos grupos culturalmente dominados, num espaço crescentemente global. 

O currículo, entendido nesse sentido deve considerar três níveis. Numa visão 

ampla, ele envolve: o sistema educativo, a Lei de Bases do Sistema Educativo, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais, o Projeto Político Pedagógico da IES e o 

Planejamento Curricular da Instituição de Ensino Superior. Considerado numa 

perspectiva mais restrita, abrangendo determinado curso, o currículo envolve: a 

justificativa do currículo, as competências a desenvolver, o perfil dos estudantes 

(considerando os conhecimentos, habilidades e atitudes prévias), princípios e 

premissas educacionais adotados pela IES, estrutura dos cursos e das unidades 

didáticas (módulos, unidades, blocos, etc.), os conteúdos, os métodos e técnicas de 

ensino, o sistema de monitoramento e avaliação do estudante e do curso e o sistema 

de organização e gerenciamento deste. 
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Por fim, num nível ainda mais restrito, o currículo envolve também o planejamento 

do professor, que interliga dinamicamente os dois níveis anteriores do processo. 

Considerando os referenciais anteriores, se propõe a doção pela IES de uma 

dinâmica de desenho de currículo baseado nos referenciais de Ten Cate, já apresentados 

nesta obra. 

A partir do que foi expresso, o currículo não é um elemento transcendente e 

atemporal. Ele surge vinculado a uma história, a formas específicas de organização 

da sociedade e da educação. Por isso, ele tem de estar em permanente atualização 

para que se ajuste à realidade em que a IES está inserida. Contudo, para que esse 

processo seja efetivo, o processo de construção/reconstrução do currículo precisa ter 

a participação da comunidade educativa, formada pelos atores nela intervenientes: 

estudantes, professores e pessoal não docente, mas também da comunidade, numa 

dinâmica de participação e corresponsabilização na proposta educativa da IES. 

Se propõe que a dinâmica do currículo envolva uma dinâmica de integração e de 

flexibilização. A Integração divide-se em duas categorias: a vertical e a horizontal. 

A Integração Vertical é entendida como a organização das disciplinas ao longo dos 

semestres, compreendendo a formação específica e a formação não-específica. A 

Integração Horizontal baseia-se na ampliação do conceito de currículo através do 

qual se entende que várias atividades acadêmicas podem ser consideradas para efeito 

de integralização de currículo. 

A flexibilidade curricular procura atender à crescente heterogeneidade de formação 

inicial e às expectativas e interesses que os sujeitos apresentam em relação à formação 

que estão construindo, envolvendo: 

• a articulação entre a teoria e a prática; 

• a integração entre as realidades políticas, econômicas, sociais e culturais; 

• a indissociabilidade entre ensino-pesquisa e extensão; 

• o fomento da interdisciplinaridade; 

• a abertura de portas para a educação permanente ao longo da vida e com a 

vida; 

• o fomento da permeabilidade entre as informações; 

• a articulação com os domínios da formação ética, identitária e subjetiva dos 

seres humanos; 

• o estímulo ao aprender a aprender com o outro. 

Iniciativas de flexibilização e integração curricular pressupõem o desenvolvimento 

docente para a sua implementação. 



Um conceito a erradicar 75  

Proposta curricular para os cursos de g raduação 

Seguindo os referenciais anteriores, se propõe para os cursos do INTA o referencial 

seguinte. 
 

Núcleo Básico: Comum Grupo Contextual 
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 Grupo Geral 

Núcleo de Formação 

Complementar (Flexível) 

Áreas do curso 

Núcleo Específico: Curso 

Específico 

Áreas Específicas 

 

 

 

A organização curricular integrada não se baseia na simples oferta comum de 

unidades curriculares. Busca-se fazer com que elas estejam articuladas entre si, 

existindo intencionalidade explícita de aproximação de todas as áreas de saber na IES. 

Ao contrário dos currículos de cursos estritamente profissionalizantes que objetivam 

uma formação especializada, o curso com currículo integrado busca dar ao estudante 

uma preparação política, econômica, social e cultural, enquanto base fundamental 

para atuar como cidadão e profissional possibilitando-lhe um grau de compreensão 

das questões do mundo presente, tanto no contexto próprio de sua vida como em 

contextos mais amplos. 

Procura-se assegurar que todos os estudantes, independentemente da área de 

conhecimento do seu curso, adquiram conhecimentos, habilidades e atitudes para 

uma apreciação crítica da realidade global em que estão inseridos. 

Seis temas guiaram a revisão curricular: três relacionados à realidade política, 

econômica, social e cultural e três relacionados à forma mais ajustada de ensinar. 

Quanto aos três primeiros temas, um refere-se à ênfase na oportunização das 

condições para os estudantes viverem como cidadãos em um mundo que se torna 

pequeno e integrado pela tecnologia, mas ainda definido por diferentes culturas e 

todas em constantes mudanças. Um segundo tema refere-se à dinâmica da revolução 

científica e tecnológica de acordo com a qual o Ensino Superior deve preparar os 

estudantes para além dos elementos científicos e tecnológicos específicos, mas 

contemplar também, por exemplo, os aspectos éticos das questões que enfrentarão 

em suas vidas. 

Estágio 

Atividades Complementares 

Trabalho de Conclusão de Curso 
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O terceiro envolve a necessidade de reforçar o enfoque no trabalho multidisciplinar 

para além das tradicionais fronteiras disciplinares e que encoraje os estudantes a 

explorar tópicos que cruzem as bordas das disciplinas e os levem a questionar as 

controvérsias intelectuais existentes entre elas. 

Quanto aos três aspectos pedagógicos, uma primeira importante necessidade 

de mudança é apontada para a necessidade de promover uma maior interação 

entre estudantes e professores e na facilitação do desenvolvimento de um processo 

avaliativo argumentativo, de diálogo nos comentários dos trabalhos, a troca de 

impressões sobre as apresentações de trabalhos e os debates sobre os resultados dos 

trabalhos desenvolvidos nos laboratórios. Sugerem uma nova forma metodológica de 

ensinar que promova mudança no processo de aprendizagem, passando o estudante 

a desempenhar um papel mais ativo tanto na sua formação como na discussão direta 

com os professores. 

Outro ponto sobre os aspectos pedagógicos é o estímulo a um intenso engajamento 

intelectual dos estudantes com as pesquisas desenvolvidas pelos professores e não 

apenas conhecê-los através da exposição oral ou da participação em seminários de 

discussão. Os estudantes devem ser incentivados a participar de projetos de pesquisa 

com o corpo docente contabilizando créditos curriculares. 

Um último aspecto apontado foi o da importância de planejar a cooperação entre 

os professores das diferentes faculdades profissionais para o enriquecimento das 

atividades desenvolvidas pelo currículo. 

A organização curricular pautada em núcleos: 

O Núcleo de Formação Básica Geral inclui unidades curriculares comuns a todos 

os cursos e a todas as áreas do conhecimento. Refere-se ao desenvolvimento de 

competências que atendam a múltiplas dimensões do Ensino Superior. 

É composto por dois grupos de unidades curriculares: 

• Grupo contextualizador: Exemplo - Empreendedorismo, Ética, Pesquisa em 

Educação; 

• Grupo de formação geral: Exemplo - Educação Ambiental, Tópicos em Cultura 

e Diversidade Étnico-racial. 

O Núcleo de Formação Específica Básica (partilhada pelos cursos da mesma 

área de conhecimento) contempla unidades curriculares comuns a todos os cursos 

de uma área de conhecimento. Refere-se ao desenvolvimento de competências que 

capacitam o estudante ao entendimento dos instrumentos e conceitos fundamentais 

a um determinado campo de atuação profissional. 
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O currículo do curso contempla também o Núcleo de Formação Específica, 

própria da profissão, com unidades curriculares de formação comum a cada curso. 

O Núcleo de Formação Específica refere-se à consolidação do estudante para       

o exercício da profissão com as unidades curriculares específicas a cada curso. O 

Núcleo de Formação Complementar (Flexível) refere-se ao desenvolvimento de 

competências por livre escolha do estudante, podendo ter relação direta com o campo 

de atuação profissional específico. O Núcleo de Aperfeiçoamento Discente refere-se à 

oportunidade, cedida em todos os semestres, de atualizar os conhecimentos básicos, 

tendo como referência as competências desenvolvidas no Ensino Médio. 
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N 

CAPÍTULO IV 
Planejamento educacional 

o planejamento de ensino, deve-se estar atento à abordagem do 

múltiplo e do plural, mediado pelos sentidos e significados. Ao pre- 

tender planejar o ensino para um curso, uma unidade de ensino ou 

para uma aula, várias questões são levantadas ao professor. Umas 

relacionadas com os alunos a quem se dirige o ensino e outras de 

caráter mais técnico, relacionadas com o conteúdo programático a desenvolver. Para 

quê ensino? A quem ensino? O que ensino? Como vou ensinar? Como avaliar os re- 

sultados do ensino? São questões que se referem a múltiplos aspectos, desde a análise 

das grandes metas de ensino e das características psicológicas dos estudantes, até à 

definição dos objetivos e dos conteúdos e à seleção das estratégias e das técnicas de 

avaliação. 

A definição do conteúdo programático e das competências a desenvolver pelos 

estudantes deve ser feita em conjunto pelo corpo docente da IES, considerando  

os referenciais das Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos. Cabe também ao 

conjunto de professores da IES e do curso elaborarem os planos de ensino, em que as 

competências, as estratégias e técnicas de avaliação estejam de tal modo relacionados, 

que no seu conjunto formem um todo coerente e forneçam uma indicação precisa 

quanto à maneira de desenvolver o processo ensino-aprendizagem. O estabelecimento 

do planejamento conjunto revela-se fundamental para que cada curso e professor 

tenham uma ideia de conjunto, que lhes permita não apenas pensar no específico do 

seu curso ou da sua unidade de ensino, mas também no todo da IES. 

Faço aqui um intervalo para transcrever um trecho de Maristela Midlej Silva de 

Araújo no artigo: “Desenho didático para cursos dinamizados em ambientes on-line: 

o caso do curso de formação para professores em serviço do ensino médio”. A autora 

afirma que o planejamento de um curso “deve ser iniciado com a caracterização dos 

participantes (nível de escolaridade, perfil profissional, disponibilidade de tempo para 

estudo, levantamento das restrições) e identificação das necessidades de aprendizagem. 

Todo planejamento didático deve contemplar o contexto, considerando-se as 

especificidades tanto dos sujeitos aprendentes quanto do espaço de aprendizagem 

ou instituição. Esses são elementos essenciais para a definição dos objetivos e se 

delimitar o design (planejamento dos conteúdos a serem trabalhados e produção de 

material didático, definição das atitudes, as competências a serem desenvolvidas, as 

habilidades esperadas dos alunos), implementação (a metodologia e os recursos, as 

situações de aprendizagem) e a avaliação. 
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Para a estruturação do currículo em módulos e unidades de estudo, se propõe a 

utilização dos referenciais apresentados nos quadros abaixo. 

 
 

Plano de unidade didática 
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Plano de aula 
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Habilidades de pensamento de ordem inferior 

 

Habilidades de pensamento de ordem superior 

Definição de objetivos 

A elaboração dos objetivos gerais e específicos poderá seguir os referenciais da 

taxonomia de Bloom. Apresenta-se um quadro com a vertente conhecimento. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Aquisição de 

conhecimento 

 

 

 
 

Recordar 

 

 
 

Recuperando 

conhecimento da 

memória 

 

 
Reconhecer, 

listar, descrever, 

identificar, 

localizar, 

encontrar 

Listar palavras; 

Ressaltar palavras e 

frases fundamentais; 

Construção 

colaborativa de 

repositório de 

favoritos; pesquisa 

no Google; provas, 

exames, questionário. 

 

 
 

Compreender 

Construir 

significados 

a partir de 

diferentes tipos 

de informação 

escritas ou orais 

Interpretar, 

resumir, inferir, 

classificar, 

parafrasear, 

comparar, 

explicitar, 

exemplificar 

Diários em blog; 

mapas mentais; 

comentário e 

anotações; subscrever 

serviços de RSS, 

escrita colaborativa 

(WIKI) 

 

 

 
 
Aprofundamento 

do conhecimento 

 
Aplicar 

Executar ou 

implementar algo 

Implementar, 

desempenhar, 

usar, executar 

Ilustrar; criar 

passos ou situações 

problema; utilizar 

jogos/simulação; 

entrevistar/relatar 

experiência (podcast, 

skype, editar áudio 

e video) Construir 

gráficos 

 

 
 

Analisar 

Quebrar os 

conceitos 

em partes e 

determinar de que 

maneira eles se 

relacionam umas 

com as outras 

Comparar, 

organizar, 

desconstruir, 

atribuir, delinear, 

encontrar, 

estruturar, 

integrar 

 

 

 

 

 
 

Criação do 

conhecimento 

 

 

 
Avaliar 

 
Julgar com base 

em critérios 

e padrões de 

verificação e de 

crítica. 

Revisar, 

formular 

hipóteses, 

criticar, 

experimentar, 

julgar, provar, 

detectar, 

monitorar 

 

 

 

Colaborar, negociar, 

publicar; colaborar; 

comentar; revisar 

usando blogues, 

WIKI, fóruns; Avaliar 

(avaliação de pares); 

apresentar, entrevistar. 

 

 
Criar 

Reorganizar os 

elementos para 

formar um todo 

coerente ou 

funcional. 

Desenhar, 

construir, 

planejar, 

produzir, 

idealizar, traçar, 

elaborar 
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CAPÍTULO V 
 

Tecendo pesquisa 

 

 

 

A 
Artigo 1 

As novas tecnologias contribuem para o fim da escola: UNESCO prevê que as 

novas tecnologias possam acabar com a escola. 

A UNESCO delineou no início do século seis cenários que, de acordo com a 

organização,  seriam  plausíveis  para  a escola  nos  próximos  quinze/vinte  anos.  Em 

dois dos cenários considerados como possíveis, a Internet e as novas tecnologias da 

informação e comunicação poderão favorecer o fim dos sistemas educativos, sendo 

a educação assumida pelas grandes empresas e conduzida de acordo com os seus 

interesses de mercado. 

Outro cenário apresenta uma escola resistente à mudança, na qual a utilização das 

novas tecnologias não conseguirá alterar substancialmente as tradicionais formas de 

ensinar. Os cenários considerados como “ideais” ilustram a escola como um palco de 

aprendizagem de saberes ao longo de toda a vida, vinculada a uma forte dependência 

do Estado, trabalhando com a comunidade em que se insere e estreitamente ligada 

às empresas. A probabilidade de tal acontecer é, porém, considerada como “irreal”. 

A propósito do papel das novas tecnologias na educação, a Revista Ibero- 

Americana de Educação publicou no seu número monográfico: TIC na educação 

presenta-se um conjunto de documentos elaborados pelo autor indi- 

vidualmente ou em grupo e que foram publicados em anais de eventos 

científicos, tendo os mesmos em alguns casos sofrido atualização ou 

adaptação didática, para se inserirem na presente obra. 
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(Setembro  -  Dezembro  2000),  um artigo de João  Pedro  da  Ponte, intitulado: 

“Tecnologias de informação e comunicação na formação de professores: que desafios?” 

De acordo com o autor, “encontramos atualmente entre os professores atitudes 

muito diversas em relação às tecnologias de informação e comunicação (TIC)”. 

“Alguns olham-nas com desconfiança, procurando adiar o máximo possível o 

momento do encontro indesejado. Outros usam-nas na sua vida diária, mas não sabem 

muito bem como as integrar na sua prática profissional. Outros, ainda, procuram usá- 

las nas suas aulas sem, contudo, alterar as suas práticas. 

Uma minoria entusiasta desbrava caminho, explorando incessantemente novos 

produtos e ideias, enfrentando dificuldades e perplexidades. Nada disso é de admirar. 

Toda a técnica nova só é utilizada com desenvoltura e naturalidade no fim de um 

longo processo de apropriação. No caso das TIC, esse processo envolve claramente 

duas facetas que seria um erro confundir: a tecnológica e a pedagógica”. 

O professor “vê-se... na contingência de ter não só de aprender a usar 

constantemente novos equipamentos e programas mas também de estar a par das 

«novidades». No entanto, mais complicado do que aprender a usar este ou aquele 

programa, é encontrar formas produtivas e viáveis de integrar as TIC no processo de 

ensino-aprendizagem, no quadro dos currículos atuais e dentro dos condicionalismos 

existentes em cada escola. O professor, em suma, tem de ser um explorador capaz de 

perceber o que lhe pode interessar, e de aprender, por si só ou em conjunto com os 

colegas mais próximos, para tirar partido das respectivas potencialidades. Tal como o 

aluno, o professor acaba por ter de estar sempre aprendendo. Desse modo, aproxima- 

se dos seus alunos. Deixa de ser a autoridade incontestada do saber para passar a ser, 

muitas vezes, aquele que menos sabe (o que está longe de constituir uma modificação 

menor do seu papel profissional)”. 

“As TIC proporcionam uma nova relação dos atores educativos com o saber, um 

novo tipo de interação do professor com os alunos, uma nova forma de integração do 

professor na organização escolar e na comunidade profissional. Os professores vêem 

a sua responsabilidade aumentar. Mais do que intervir numa esfera bem definida de 

conhecimentos de natureza disciplinar, eles passam a assumir uma função educativa 

primordial. E têm de o fazer mudando profundamente a sua forma dominante de agir: 

de (re)transmissores de conteúdos, passam a ser co-aprendentes com os seus alunos, 

com os seus colegas, com outros atores educativos e com elementos da comunidade 

em geral. 

Esse deslocamento da ênfase essencial da atividade educativa — da transmissão de 

saberes para a (co)aprendizagem permanente — além de ser uma das consequências 

fundamentais da nova ordem social potenciada pelas TIC, constitui uma revolução 

educativa de grande alcance”. 
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A tecnologia tem tido reflexos na educação, presencial e a distância. Proponho uma 

reflexão sobre de que modo as diferentes tecnologias têm influenciado a educação em 

geral e a educação a distância em especial. 

Como associar o desenvolvimento da educação a distância e a evolução das novas 

tecnologias? 

De acordo com diversos autores, o desenvolvimento da educação à distância, pode 

ser caracterizado pela existência de três fases, intimamente ligadas ao desenvolvimento 

das tecnologias de comunicação e informação: 

1ª fase – Ensino por correspondência 

O ensino por correspondência surge com o desenvolvimento dos sistemas 

postais, no século XVIII. As primeiras manifestações de ensino por correspondência 

decorreram no século XIX, sendo o primeiro curso ministrado na Suécia em 1833 

e a primeira escola criada na Inglaterra em 1842. O ensino por correspondência tem 

como único suporte para a distribuição de informação, o material impresso. Os 

elementos necessários ao curso são enviados aos alunos pelo correio. 

Apesar de desenhados visando colocar uma elevada ênfase na independência 

do aluno, apresentam como fator negativo, a descontinuidade espacial (ineficiência 

da interação entre aluno e professor). O ensino por correspondência, registrou uma 

expansão e relevância significativas em países anglo-saxônicos e nórdicos, embora 

especialmente direcionado para o ensino básico e, frequentemente para o ensino 

técnico. O ensino por correspondência, em parte pela limitação imposta pelos 

materiais didáticos na forma escrita, não foi generalizado a níveis superiores de 

qualificação. 

2ª fase – Analógica 

Com o advento da radiodifusão passou-se a uma nova fase, na qual se assiste 

à passagem da utilização de sistemas baseados no material impresso, para sistemas 

baseados em sistemas de telecomunicações nos quais a distribuição de informação é 

realizada através de fitas de áudio e vídeo e difundida através de TV e rádio. 

O material impresso continua a ser essencial como complemento aos recursos 

tecnológicos referidos. Utilizado como guia de aprendizagem é essencial para facilitar 

a utilização pelos alunos, não só dos materiais impressos utilizados no ensino   

por correspondência, mas também dos materiais em áudio e vídeo gravados ou 

radiodifundidos. 
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3ª fase – Digital 

Com o advento das tecnologias de comunicação bidirecionais características 

desta fase, nomeadamente o uso da informática, a possibilidade de interatividade tem 

vindo a crescer em exponencial, reduzindo drasticamente a questão da distância com 

o aluno e possibilitando aos sistemas de educação à distância substituírem o material 

impresso na distribuição da informação. 

Hoje em dia a multimídia propõe a convergência entre o áudio, o vídeo e a 

informática possibilitando novos espaços à Educação a Distância, para a veiculação 

de informação e para a interação. 

Na Sociedade da Informação a palavra convergência aparece associada à intima 

ligação entre diversos campos de atividade e do saber e entre as diversas tecnologias 

de informação e comunicação. 

Em Educação a Distância a convergência tem vindo ao longo das décadas 

aglutinando as diversas mídias disponíveis em cada época, caminhando-se para a 

existência de única mídia que reúne os recursos didáticos impressos, áudio e vídeo. 

Esta nova mídia corresponde à criação de uma nova linguagem com características 

próprias e cujo estudo ainda está no início. 

A Educação a Distância sustenta a sua evolução num eficaz sistema de interação 

entre a instituição que promove o curso e o aluno. Este fato explicita o estabelecer 

de uma relação direta entre o desenvolvimento da educação à distância e os avanços 

ocorridos nas tecnologias da informação e comunicação. 

Face aos avanços tecnológicos; qual o papel do material didático? 

Nesse processo o material didático adquire particular relevância. O material 

didático para os cursos de educação à distância, independentemente do instrumento 

de mediação que seja utilizado, deverá ter a preocupação de facilitar o processo de 

aprendizagem do aluno, motivando-o para questionar permanentemente a realidade 

que o rodeia, condição básica para uma intervenção transformadora. Este processo 

deverá ser desencadeado com base em propostas educativas significativas e relevantes 

para o aluno e para a sociedade. O material didático para cursos de Educação a 

Distância deverá promover a autonomia, flexibilidade, comunicação multidirecional 

e a aprendizagem individual e colaborativa, realçando mais a aprendizagem do que 

o ensino, através de propostas de trabalho contextualizadas, baseadas na resolução 

de problemas da realidade do aluno, em que ele seja colocado perante situações que 

envolvam a vivência de papéis diversificados do ponto de vista procedimental e 

atitudinal fomentando a metacognição e a práxis individual e do grupo. 
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A equipe multidisciplinar, responsável pela elaboração do material didático de 

um curso de Educação a Distância, deverá procurar diagnosticar as representações 

individuais e coletivas dos alunos face à educação e à sociedade de modo que a 

mensagem veiculada produza sentido e promova a ação. 

As evoluções das tecnologias da informação e comunicação abrem crescentes 

oportunidades de troca de informação, interação, intercâmbio de ideias entre os alunos 

e a instituição que promove o curso e dos alunos entre si. Possibilita desse modo a 

criação de comunidades de aprendizagem em rede, em que a bidirecionalidade e a 

cooperação e reduzem a distância com os alunos. 

Apesar da evolução tecnológica, assiste-se a uma realidade em que as novas 

tecnologias não se limitam a substituir as anteriores na totalidade. As tecnologias 

mais recentes adicionam o seu potencial ao valor das anteriores. Contudo entre o 

aparecimento de uma tecnologia e a sua utilização, há uma defasagem temporal, 

motivada pela dificuldade de acesso e de competência para a sua utilização. 
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Artigo 2 

Desenho de um currículo baseado em competências em cursos de educação 

a distância: um caminho para uma construção problematizadora do 

conhecimento 

Nunca como nos dias de hoje se revelou importante conseguir tirar partido do 

potencial das novas tecnologias para criar oportunidades de aprendizagem mais 

sugestivas, desafiadoras, em consonância com visões de educação em que se privilegia 

a ação individual em permanente interação com o outro, num processo criativo 

embebido em múltiplas fontes de informação. Essa proposta de educação implica 

em abandonar modelos de organização e de construção do currículo focalizados nos 

conteúdos e na sua transmissão quer seja pelo professor, pelo material didático escolar 

ou mesmo por outros recursos tecnológicos. 

A adoção do currículo baseado em competências implica no assumir de uma 

reformulação do conceito de currículo e de competência, com reflexos na proposta 
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pedagógica adotada. O currículo é considerado enquanto um plano para um 

determinado curso que inclui a justificativa, competências, objetivos de aprendizagem, 

perfil da clientela (conhecimentos, habilidades e atitudes prévios), princípios e 

premissas educacionais, estrutura (módulos, unidades, blocos, etc.), os conteúdos, os 

métodos e técnicas de ensino, o sistema de monitoramento e avaliação do aluno e 

do curso, e o sistema de organização e gerenciamento do curso. Nesse processo, 

o conceito de competência surge associado à capacidade de mobilizar, aplicar, e 

desenvolver conhecimentos, habilidades, comportamentos e atitudes, na solução de 

problemas concretos. 

A utilização do desenho de um currículo baseado em competências em cursos de 

educação a distância, partindo da proposta teórica de Ten Cate (1996), trabalhada pela 

equipe de técnicos da Escola de Saúde Pública do Ceará, envolve 10 passos. 

Passo 1. Descrição da justificativa do currículo (contexto, relevância, propósito) 

realizada a partir de três perguntas fundamentais: - Quais as necessidades dos 

potenciais alunos do curso e da comunidade? - Porque é necessário o desenvolvimento 

desse currículo, nessa instituição? - De que forma ele difere de outros cursos sobre o 

mesmo assunto? - Em que contexto ele está sendo proposto? 

Passo 2. Análise do perfil da clientela (quem, quantos, cursos anteriores, 

conhecimentos e habilidades prévios dos potenciais participantes, problemas aos 

quais o curso procura dar resposta, etc.). 

Passo 3. Elaboração dos objetivos gerais e específicos do currículo (a elaboração 

dos objetivos, envolverá a definição das competências necessárias para atender aos 

problemas identificados, tópicos (dão origem aos objetivos específicos) e subtópicos 

(dão origem aos objetivos específicos) a abordar para tentar a resolução dos problemas 

identificados, mapa conceitual). 

Passo 4. Estabelecimento dos princípios educacionais aplicados no currículo 

(envolve a definição das estratégias educacionais). 

Passo 5. Estruturação do currículo (módulos, unidades, etc.). 

Passo 6. Descrição do curso e dos módulos (manual do curso, guia do facilitador 

e guia do aluno). 

Passo 7. Elaboração do sistema de avaliação da aprendizagem oportunizando as 

condições para o estudante: - Demonstrar o que aprendeu; - Aplicar o conhecimento; 

- Trabalhar em situações concretas. 

Passo 8. Descrição do modelo de organização do curso (implementação). 

Passo 9. Estabelecimento do processo de gerenciamento do curso (implementação) . 
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Passo 10. Organização do sistema de avaliação do curso. 

 

 
Apesar de existir uma aceitação da importância da adoção do currículo baseado em 

competência, algumas dificuldades se têm detectado na sua implantação. Os obstáculos 

envolvem a necessidade de ajustar o tempo necessário para o desenvolvimento 

participativo de todos os passos e a urgência temporal de desenvolvimento dos 

projetos dos cursos, em função de prazos de desenvolvimento e implementação 

curtos e o domínio da proposta de desenho de currículo por um número diminuto 

de profissionais o que demora por vezes o atendimento às demandas de cursos. Se o 

segundo obstáculo se tem vindo a ultrapassar com a formação de novos facilitadores 

do processo de construção de currículo, a premência temporal do desenvolvimento 

do currículo de projetos leva a que frequentemente alguns passos sejam simplificados, 

com perda, que se procura que seja minimizada) para a concepção final da proposta 

do curso. 

No âmbito dos pontos positivos, a sistemática de desenho de currículo baseado 

em competências revela-se na sua essência um processo coletivo, que induz uma 

transformação da proposta educacional a partir da sua essência a participação 

coletiva e colaborativa em todos os processos de decisão. Nesse sentido a abordagem 

do desenho de currículo baseado em competências não é linear, constituindo-se 

pelo contrário num processo interativo, com frequentes idas e voltas. O desenho de 

currículo baseado em competências possibilita também a adequação do currículo às 

necessidades específicas de quem promove o curso. (TOMAZ, 2001). 

Artigo elaborado por João José Saraiva da Fonseca com: Deusimar Ribeiro da 

Sila, José Batista Cisne Tomaz, Joselene Dutra Mota Siva, Rita ErotildesMaranão 

Mariano, Silvia Regina Freitas de Oliveira, Sonia Maria Henrique Pereira da 

Fonseca e Virgínia Maria Costa de Oliveira e integrante dos anais do 15º CIAED 

– Congresso Internacional ABED de Educação a Distância realizado em 2009. 

 

Artigo 3 

O processo de planejamento participativo na produção de conteúdos para 

cursos na modalidade de educação à distância, do Instituto de Educação 

Profissional Técnico de Nível Médio em Sobral-CE 

O planejamento participativo no âmbito da produção de conteúdos para os 

cursos na modalidade de educação a distância do INTEC envolveu um processo de 

organização do trabalho coletivo. Para tal seguiram os referenciais teóricos de Demo 

(1989) e Ferreira (1989). Em Demo encontraram subsídios para uma participação 

de maneira igualitária, de todos os intervenientes na equipe multidisciplinar do 

NITEAD, numa dinâmica que procurou a supressão de uma relação vertical com a 
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instituição que promove o curso e unindo a teoria com a prática. 

O planejamento participativo, ainda de acordo com Demo (1989), tem de gerar uma 

intervenção frente a um contexto em que os atores se alternam em sua intervenção 

em cena, visando a permanente mudança. Seguindo os referenciais de Demo (1989), 

trabalhou-se de acordo considerando pormenores tais como: 

a) organização do grupo de trabalho e formação da consciência crítica e auto- 

crítica nos grupo de autores e na coordenação do INTEC, visando ao conhecimento 

adequado da realidade que se apresenta diante do grupo e o definir de estratégias de 

trabalho. 

b) identificação de desafios e formulação de estratégias concretas para o seu 

enfrentamento ou de negociação de alternativas; 

c) identificação de incoerências e inconsistências, erros e acertos, subsidiando um 

esforço coletivo de aprender no processo e com o passado. 

Nesse processo, partindo dos pressupostos de Ferreira (1979), foi elaborado 

um registro circunstanciado do processo de discussão e das decisões tomadas e 

estruturadas estratégias de acompanhamento da execução das operações sugeridas, 

de forma a permanentemente introduzir as alterações necessárias para atingir os 

objetivos propostos. 

O trabalho de construção do currículo baseado em competências resultou de 

oficinas grupais e trabalho individual, num processo que teve a duração de 120 horas 

e englobou todos os membros da equipe multidisciplinar do NITEAD, incluindo os 

autores do curso, tutores, elementos da equipe de design e audiovisual e coordenação 

geral e coordenação pedagógica. 

 

Figura 1: Planejamento participativo na produção de conteúdo do INTEC. 
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Desse trabalho coletivo, resultou a produção de material impresso, vídeos, 

animações, bem como a utilização de ambiente virtual de aprendizagem, ajustados 

em função das competências que se pretendem desenvolver no aluno considerando o 

perfil profissional definido. 

Desse trabalho coletivo, resultou a produção de material impresso, vídeos, 

animações, bem como a utilização de ambiente virtual de aprendizagem, ajustados 

em função das competências que se pretendem desenvolver no aluno considerando o 

perfil profissional definido. 
 

 

 

Figura 2: Conteúdos produzidos pelo INTEC. 
 

O processo de planejamento participativo da produção de conteúdos para os 

cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio do INTEC está apresentado 

na figura 3. 
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Figura 3: Planejamento estratégico dos cursos do INTEC. 

Artigo elaborado por João José Saraiva da Fonseca com: Sonia Maria Henrique 

Pereira da Fonseca, José Samuel Montenegro Santiago, Éder Jacques Porfírio 

Farias, José Valmir Dias, Otávia Cassimiro Aragão, Christiane de Carvalho dos 

Santos, Fábio do Nascimento, Francisco Felipe Nascimento Mendes, Gerardo 

David Barbosa e integrante dos anais do III Congresso Tecnológico – Infobrasil 

realizado em 2010. 

 

Artigo 4 

Dimensões culturais na organização pedagógica de cursos a distância 

O cidadão do século XXI debate-se crescentemente com a necessidade de 

interagir com realidades interculturais, envolvendo situações tais como: o trabalho 

integeracional, o incremento da tecnologia, organização inovadora nas relações das 

instituições com colaboradores e público em geral, a disputa competitiva do homem 

com máquinas e sistemas, a necessidade novas literaturas e de produção de conteúdos 

em múltiplas e simultâneas linguagens, a rápida alteração do funcionamento de 

processos e o aumento da sua diversidade. 

Nesse processo torna-se essencial à educação trabalhar com uma visão alargada 

de interculturalidade, associada com a capacidade de conectar-se com os outros, 

compreendendo as suas necessidades, encontrar conjuntamente soluções criativas 

para problemas e desafios, trabalhar como parte de uma equipe diversificada no que 

se refere a origens culturais, traduzir grandes quantidades de dados em inovação em 

ideias significativas, comunicar significativamente usando os meios de comunicação, 
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estabelecer conexões e conceitos entre múltiplas áreas da produção intelectual, 

desenvolver processos de trabalho inovadores, num mundo globalmente conectado, 

organizar o trabalho visando o máximo de eficiência e produtividade e trabalhar 

de forma produtiva, permanentemente engajado enquanto membro de uma equipe 

virtual. 

A educação a distância deverá manter uma permanente relação entre a utilização 

da tecnologia, a promoção de aprendizagens significativas e a adoção de referenciais 

pedagógicos ajustados ao respeito da realidade sócio, político e étnico racional de 

todos os intervenientes no processo de ensino e aprendizagem. 

O presente trabalho propõe uma reflexão sobre conceitos essenciais à compreensão 

da importância dos referenciais culturais na seleção das tecnologias e das propostas 

pedagógicas dos cursos a distância e apresenta experiências adotadas em educação a 

distância em ambientes culturais diversificados e os seus reflexos no processo de ensino 

e aprendizagem. Desse modo procura-se estimular a reflexão sobre a necessidade de 

articular a a adoção de tecnologias e referenciais pedagógicos com a promoção do 

ensino de qualidade em cursos envolvendo meios socioculturais diversificados. 

 
2. Os conceitos de cultura e de diversidade cultural 

A cultura pode ser considerada, em seu sentido mais amplo, como o conjunto de 

características de natureza espiritual e material, intelectual e afetiva que referenciam 

uma sociedade ou grupo social. A cultura provém do ambiente social do indivíduo 

e desse modo é adquirida, não sendo herdada. A cultura deve ser distinguida da 

natureza humana e da personalidade de cada indivíduo. (GEERT HOFSTEDE, 

1980). A cultura adquire formas diversas em função dos tempos e dos espaços. A 

sua influência engloba as artes e as letras; os modos de vida; os direitos humanos 

fundamentais; os sistemas de valores; as tradições e as crenças. (MONDIACULT - 

UNESCO, 1982). Essa diversidade se manifesta na originalidade e na pluralidade de 

identidades que caracterizam os grupos e as sociedades que compõem a humanidade. 

A diversidade cultural constitui o patrimônio comum da humanidade e deve ser 

reconhecida e consolidada em beneficio da humanidade. 

Diversas dimensões descrevem a cultura dos grupos ou das categorias de pessoas. 

- culturas com alto distanciamento de poder (índices de distância de poder) 

tendem a aceitar como tradicional e justificada a hierarquia existente entre superiores 

e subordinados. 

- o individualismo (índices de individualismo) surge ligado à tendência para as 

pessoas priorizarem a si mesma e as suas famílias e relegarem para segundo plano 

as necessidades da sociedade. Por oposição, o coletivismo (índices de coletivismo) 

valoriza o grupo em detrimento do indivíduo. 
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- a sociedade pode valorizar valores tradicionalmente masculinos, como a 
assertividade, o materialismo ou a falta de relacionamento com os outros, ou se 
associar a traços de feminilidade, tais como os relacionamentos interpessoais e a 
qualidade de vida (índice de orientação de gênero). 

- culturas com pouca tolerância à incerteza valorizam situações mais estruturadas 
e regras mais explícitas, outras culturas apresentam ansiedade e inquietação face à 
incerteza e ambiguidade (indice de incerteza tolerado). 

- uma sociedade que referencia o seu desenvolvimento numa visão de longo prazo, 
destaca a preocupação com a economia e a perseverança, por seu lado as sociedades 
com maior enfoque nas situações do presente imediato ressaltam o respeito pelas 
tradições e o cumprimento das obrigações sociais (índice de orientação a longo e 
curto prazo). 

 
2.1. Os conceitos de multiculturalidade e de interculturalidade 

Os conceitos de multiculturalidade e de interculturalidade apresentam diferenças 

de compreensão e a discusão dos mesmos revela-se prioritário no âmbito de uma 

reflexão sobre a seleção do referencial pedagógico e tecnológico que norteie cursos 

de educação a distância que se desenvolvem em espaços culturais crescentemente 

diversificados. 

 
2.1.1. Multiculturalidade 

A discussão a propósito do conceito de multiculturalidade centra as suas 

preocupações no conhecimento do outro, envolvendo a “justaposição ou presença 

de várias culturas em uma mesma sociedade” (Werneck, 2008, p.429), sem que isso 

influencie o seu eu (PINTO, 1998:19). 

Figura 1. Fonte: Intercultural connection 
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2.1.2. Interculturalidade 

A utilização do termo interculturalismo, vai além da relação entre culturas, 

envolvendo a construção de um espaço de negociação onde relações e conflitos de 

poder são reconhecidos e confrontados, enquanto uma tarefa social e política que 

interpela o conjunto da sociedade. (WALSH, 2005, p. 25). 

 

 
Figura 2. Fonte: Intercultural connection 

 

3. Educação Intercultural 

A interculturalidade na educação a distância aparece como um referencial 

pedagógico que busca desenvolver relações de cooperação, respeito e aceitação, entre 

diferentes culturas, com o objetivo de preservar as identidades culturais. Para que 

isso possa acontecer, as estratégias pedagógicas selecionadas e as tecnologias usadas 

deverão oportunizar condições para além do convívio entre pessoas de culturas 

diferentes. Será necessário provocar e facilitar a reconstrução dos conhecimentos, 

atitudes e maneiras de agir, num processo que fomente a reelaboração crítica e 

reflexiva, para que por intermédio das vivências de novas relações sociais se possam 

criar espaços de crítica da cultura dominante e conduzir a novos modos de pensar e 

fazer. (VIEIRA, 2001) 

Nesse sentido, trata-se de afirmar uma perspectiva alternativa de práticas 

pedagógicas com a utilização das novas tecnologias que promova a defesa do 

pluralismo e o reconhecimento do valor igual de todas as culturas, possibilitando a 

construção de novos referenciais sociais e políticos. 
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3.1. Abordagens pedagógicas da aprendizagem intercultural 

Propostas inovadoras envolvendo a promoção de referenciais interculturais na 

educação devem fomentar a confiança de si mesmo e o respeito do outro; promover a 

compreensão da própria identidade enquanto subsídio para ir ao encontro dos outros; 

perceber a diferença enquanto uma realidade que existe e deve ser construída e a 

compreensão do outro enquanto fundamento intrínseco para uma descoberta de nós 

mesmos. 

 
3.1.1. Confiança e respeito 

O desenvolvimento da confiança é um dos fundamentos da aprendizagem 

intercultural. A confiança é essencial para partilhar pontos de vista, percepções   

e sentimentos e para assumir uma postura de escuta ativa que possa permitir a 

aceitação e a compreensão do outro. Para isso é fundamental criar uma atmosfera de 

aprendizagem favorável à escuta ativa e ao desenvolvimento da confiança individual. 

Isto significa oportunizar a cada um as condições para expressar não só as suas 

experiências e talentos, mas também as necessidades e expectativas e para valorizar 

os posicionamentos dos outros. 

 
3.1.2. Experimentar a identidade 

Os referenciais de aprendizagem intercultural apelam permanentemente para uma 

visita às nossas origens, às nossas experiências e aos nossos encontros. Assumir a 

própria cultura, o próprio passado e as experiências pessoais e profissionais individuais 

é o ponto de partida da aprendizagem intercultural. 

 
3.2. Realidades construídas 

A realidade de cada um é resultado de uma construção pessoal. Partindo desse 

pressuposto, temos de assumir a existência de várias formas de ler e de perceber   

a realidade. Desse modo o processo de aprendizagem intercultural deve envolver 

o respeito da liberdade de escolha; a aceitação das visões dos outros; a vontade de 

conciliar pontos de vista diferentes e a tomada de consciência da responsabilidade 

pessoal. 

 
3.3. O diálogo com o outro 

Reconhecer que o eu e os outros somos diferentes e compreender que essa diferença 

contribui para o que sou e sendo assim as nossas diferenças se complementam é 

indispensável para a descoberta de nós mesmos enquanto indivíduos receptivos à 

aprendizagem intercultural. 
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4. Interculturalidade em Educação a Distância 

No contexto de crescente alargamento da diversidade dos participantes dos cursos 

de educação a distância, vide o exemplo dos MOOCs ou então da Universidade Aberta 

da Brasil, abrangendo largas faixas de população em todo o mundo ou no Brasil, ou 

a crescente expansão de cursos livres on-line, torna-se fundamental, refletir sobre a 

importância da interculturalidade no processo de ensinar e aprender em educação a 

distância e sobre as tecnologias mais ajustadas para promover essa postura face a si 

mesmo e o modo como as usar de maneira mais ajustada. 

A recolha de cases que se apresenta revela algumas situações em que os cursos 

vivenciaram convivência cultural entre alunos de diversas origens políticas, 

econômicas, sociais e culturais. Procura-se estimular uma reflexão sobre como 

idealizar, planejar, desenvolver e avaliar cursos de educação a distância que possam 

por intermédio da proposta pedagógica e das escolhas das ferramentas tecnológicas 

mais ajustadas, possam motivar convivência com a realidade intercultural mais 

ajustada. 

 
4.1. Study cases 

4.1.1. Estudantes chineses estudando numa Universidade on-line americana, se 

revelaram menos críticos e menos opinativos em discussões on-line que os seus 

colegas americanos. A justificativa para essa postura foi o fato da cultura chinesa ser 

altamente feminina e coletiva e procura trabalhar o esforço coletivo, a harmonia, o 

afeto e a emocionalidade. O mesmo estudo revelou igualmente que os estudantes 

chineses se sentiam frustrados em não ter uma resposta imediata do professor. 

(Thompson and Ku, 2005) 

4.1.2. Conservadorismo, modéstia, a procura de defesa dos traços culturais, bem 

como a falta de familiaridade com as culturas disciplinares da educação no Canadá 

dificultaram o engajamento de estudantes chineses num curso on-line canadense. (Tu 

(2001) e McDougall (2000). 

4.1.3. Estudantes árabes que estudavam graduação a distância nos Estados 

Unidos revelaram ficar inicialmente amedrontados e ansiosos no que diz respeito à 

participação no curso on-line, refletindo a sua origem na cultura árabe que apresenta 

elevada incerteza. Os alunos também intencionalmente participaram menos em 

discussões on-line do que seus colegas americanos, porque compreenderam a ânsia 

de participar como exibicionismo ou tentativa de parecer inteligente, algo que se 

contrapõe à importância da modéstia na cultura árabe. Outros fatores culturais que 

interferiram com a aprendizagem dos alunos árabes foram os sentimentos de vergonha 

provenientes de restrições sociais da cultura árabe a propósito das interações entre 

os gêneros e as dificuldades de comunicação com tutores decorrentes do medo dos 

alunos de confronto com a autoridade. (Al-Harthi’s, 2005). 
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4.1.4. Alunos falantes de inglês como segunda língua, em cursos de graduação 

em instituições de ensino superior do Reino Unido, tiveram a não familiaridade com 

a língua e com a cultura acadêmica como impacto negativo da sua performance e 

sucesso acadêmico. (Goodfellow, Lea, Gonzalez, and Mason, 2001). 

4.1.5. Em cursos de educação a distância norte-americanos, estudante não 

americanos integrados em suas culturas, as diferenças culturais impedem a 

comunicação dos alunos e seu sucesso acadêmico, levando-os a experimentar 

sentimentos de isolamento, alienação e “dissonância” com a cultura dominante 

educacional (Walker-Fernandez, 1999) 

4.1.6. Comparando as experiências de estudantes dos EUA, Reino Unido, 

Austrália e Nova Zelândia (grupo de baixo contexto cultural) e as experiências de 

alunos do Paquistão, República Popular da China, a República da China, Cingapura, 

Sri Lanka e Tailândia (grupo de elevado contexto cultural), se constatou que o grupo 

de baixo contexto valorizava o tempo proporcionado pelos cursos para refletir sobre 

as opiniões de outras pessoas. Por outro lado, os participantes de alto contexto, 

valorizavam o tempo proporcionado pelo curso para refletirem mais sobre suas 

próprias contribuições. (Morse, 2003). 

4.1.7. Investigando as experiências de estudo a distância de mulheres da Jamaica e 

do Canadá em um programa de pós-graduação, se constatou que as expectativas de 

ambos os grupos culturais sobre o papel da mulher no lar, limitou o seu aprendizado, 

participação e engajamento no curso. (Gouthro, 2004) 

4.1.8. Alunos norte-americanos e não-americanos, provenientes principalmente 

de culturas asiáticas, em discussões assíncronas incorporadas a dois cursos de nível 

de pós-graduação de formação de professores em uma universidade americana, 

revelaram perceber as discussões on-line como benéficas à interação social e de 

aprendizagem. Contudo os dois grupos de estudantes americanos e não-americanos 

evitaram expressar discordância com os outros em suas mensagens. O autor apontou 

dois possíveis motivos. Em relação aos estudantes não americanos puderam considerar 

inadequado desafiar e criticar outras ideias e / ou puderam não saber como expressar 

adequadamente o desacordo em Inglês. As discussões foram especialmente encaradas 

pelos alunos não-americanos enquanto espaços onde poderiam explorar questões em 

seu próprio ritmo, examinar temas de vários ângulos e até como uma contribuição 

para o entendimento do material de estudo não apresentado em sua língua nativa. 

(Biesenbach-Lucas, 2003). 

4.1.9. Estudantes a distância de cursos de engenharia de Cingapura, influenciados 

por sua cultura nacional que reforça a aprendizagem a partir de uma figura de 

autoridade e valoriza a realização e sucesso, dão mais importância às tarefas que 

conduzem à aprendizagem, que a tarefas divertidas e emocionantes e preferem o 

feedback do professor (Fang, 2007). 
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4.1.10. Designers instrucionais envolvidos no projeto de cursos on-line reconhecem 

a importância do potencial das diferenças entre as culturas, o que não significa que 

necessariamente essa proposta esteja integrada no projeto de cursos on-line. (Rogers, 

Graham, e Mayes, 2007). 

4.1.11. Comparados aos seus pares australianos, estudantes de graduação chineses 

estavam menos empenhados em expressar críticas em suas postagens em discussões 

on-line. (Smith, Coldwell, Smith e Murphy, 2007). 

4.1.12. Investigações sobre o impacto de diferenças decorrentes de orientações 

culturais individualistas e colectivistas nas percepções dos estudantes de graduação 

e pós-graduação de duas universidades americanas de ensino a distância mostraram 

que as formas de interagir a distância são compatíveis com orientações individualistas. 

(Anakwe e Christensen, 1999) 

4.1.13. Estudantes com culturas coletivistas são menos motivados para participar 

em cursos a distância do que os estudantes com culturas individualistas. (Tapanes, 

Smith e White, 2009). 

4.1.14. Estudantes de Malásia-China, Singapura, Hong Kong revelaram diferenças 

durante o primeiro ano do curso de graduação de cursos a distância de uma 

universidade australiana. Os estudantes da Malásia e de Singapura-China se revelaram 

igualmente dependentes de instrução estruturada, contudo enquanto os estudantes 

de Cingapura demonstraram tendências para uma aprendizagem profunda, os 

estudantes malaio-chineses mostraram uma tendência para formas mais superficiais 

e menos organizadas de aprendizagem. Comparado a esses dois grupos, estudantes 

de Hong Kong demonstraram menor dependência de estrutura, mas revelaram um 

maior medo do fracasso. (Smith e Smith, 2000) 

4.1.15. Comparando a motivação dos alunos, para a aprendizagem, em cursos 

de graduação e de pós-graduação on-line de quatro universidades coreanas e  

numa universidade americana, as conclusões revelam que, independentemente da 

nacionalidade, todos os alunos consideraram a relevância do curso para as suas 

necessidades, como o fator motivacional mais importante na sua aprendizagem on- 

line. As diferenças foram que, enquanto os estudantes americanos indicaram preferir 

expressar opiniões pessoais durante a aula e gostar de aprender e se inscrever nas 

aulas para obter um senso de pertencimento, os estudantes coreanos expressaram sua 

tendência para evitar expressar suas opiniões e manter passiva e aquietar durante a 

aula, influenciados pelo contexto de sala de aula autoritária da cultura asiática. Lim 

(2004) 

4.1.16. Em comparação com seus pares americanos, estudantes mexicanos 

mostraram tendências mais elevadas de afeto, compaixão, e emoção em processos 

de grupo on-line, uma descoberta que reflete a importância do cuidado e carinho na 

cultura mexicana (Gunawardena, Nolla, Wilson, Lopez-Islas, Ramirez-Anjo, e Rosa, 

2001) 
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4.1.17. O estudo sobre a implementação de um programa de e-learning global, 

baseado em teorias de aprendizagem ocidentais, em países como a Dinamarca, 

França, Alemanha, Hungria, Itália, Polónia, Espanha, Suécia, África do Sul, 

Emirados Árabes Unidos e no Reino Unido, revelaram que os cursos e-learning que 

são artefatos culturais, incorporando os valores culturais, preferências, características 

e nuances da cultura que os projetou e inerentemente criando desafios para os alunos 

de outras culturas. A pesquisa enfatizou a importância da formação de instrutores 

locais para que eles possam fazer um curso que é desenvolvido em outro país 

(predominantemente em os EUA) culturalmente e pedagogicamente relevantes para 

os alunos em seus contextos locais. (Selinger, 2004). 

4.1.18. A análise de conteúdo qualitativa e quantitativa das mensagens dos alunos 

(americanos e de Taiwan) de pós-graduação em fóruns de discussão on-line revelaram 

que os estudantes americanos prefeririam a divisão individualista do trabalho em 

tarefas colaborativas, possuíam padrões de comunicação em frases curtas e conteúdo 

dirigido. Estudantes de Taiwan apresentaram comportamentos grupais e estavam mais 

dispostos a produzir longas mensagens que incluíam expressões emocionais e inúmeras 

referências a seus contextos pessoais. Os estudantes de Taiwan interpretavam o ritmo 

acelerado das respostas dos estudantes americanos como um sinal de agressividade, e 

os estudantes americanos viam a participação tardia em discussões como um sinal de 

passividade e fraqueza. (Chen, Hsu e Caropreso, 2006). 

4.1.19. Estudantes chineses on-line têm uma forte necessidade de programas 

estruturados onde a lógica e a estrutura sejam transparentes. Para aliviar a ansiedade 

a estrutura do curso deve ser transparente, definindo claramente as expectativas 

para a participação, atribuições, atividades de aprendizagem, trabalho em equipe, 

classificação, as datas de apresentação e avaliação. (Al-Harthi, 2005; Bing & Ai-Ping, 

2008; Smith et al, 2005;. Smith & Smith, 1999; Wang, 2007). 

4.1.20. As habilidades e experiências que os alunos trazem para o ambiente de 

ensino à distância são altamente influenciados por suas origens culturais, pelo que 

o docente deve estar ciente de variações nas experiências e estilos de aprendizagem 

e, sobretudo no início do curso devem lembrar que atividades de aprendizagem 

podem ser diferentes do que os alunos estão acostumados. O mesmo é dizer que em 

ambientes de educação a distância estadunidenses, como na cultura americana em que 

a reflexão crítica é altamente valorizada, os tutores não devem assumir que todos os 

alunos estejam familiarizados com os processos de reflexão. (Morse, 2003) e (Hannon 

e D’Netto’s, 2007) 

4.1.21. Tu (2001), Kim e Bonk (2002), Morse (2003), e Ku e Lohr (2003) mostraram 

que a presença social é a chave para o sucesso dos alunos de culturas dependentes do 

contexto. 
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A probabilidade de sucesso dos alunos on-line aumenta quando o curso procura: 

- Conhecer os alunos, iincentivando, por exemplo, os alunos a enviarem as suas 

fotos e postarem suas informações e interesses, on-line. 

- Incentivar os alunos a se comunicar uns com os outros, tanto on-line como off-line, 

usando por exemplo: o e-mail, o fórum de discussão, a sala de bate-papo, as redes 

sociais. 

- Incentivar encontros presenciais ou reuniões com colegas e tutores quando 

possível. 

4.1.22. A construção de relacionamentos é o mais importante para os alunos de 

culturas coletivistas. Uma implicação desta descoberta é que os tutores on-line devem 

dar tempo suficiente para os alunos desenvolverem relacionamentos, de os alunos 

se engajarem em atividades colaborativas. Além disso, eles devem permitir que os 

alunos trabalham em pequenos grupos, estimulando a diversidade nesses grupos e 

monitorarando a natureza e o alcance do trabalho em equipe. (Anakwe e Christensen, 

1999). 

 
5. Considerações Finais 

No âmbito pedagógico a educação a distância no âmbito da interculturalidade deve 
ponderar a criação de ambientes informais e não estruturados onde os participantes 
possam criar de acordo com as suas necessidades, bem como as condições para 

oportunizar múltiplas oportunidades de diálogo e de conexão entre os participantes. 
Outro pormenor importante consiste no cuidado a ter no desenvolvimento de 
ambientes que evoluam de forma consistente e duradoura, contribuindo desse 
modo para entre os alunos se sustentar um sentimento de confiança, de conforto e 
segurança que oportunize criar uma estrutura de comunidade com a preocupação da 
simplicidade. 

A reflexão sobre práticas de interculturalidade, deverá discutir a possibilidade 
da sua estruturação de maneira descentralizada, apoiada e conectada. Cuidado 
deve também merecer os pormenores tolerarância, experimentação e aceitação do 
fracasso face ao entendimento que diferentes culturas fazem dessas situações. 

No âmbito da tecnologia, trabalhar de acordo com uma proposta intercultural 
deve oportunizar as condições para uma interação ajustada entre a adoção de LMS e 
do PLE, atendendo aos referenciais pedagógicos referidos. 

Trabalhar numa dinâmica intercultural com LMS deverá discutir a possibilidade 

de atendimento às necessidades dos alunos, disseminação do conhecimento; 

centralidade do estudo em função do curso/disciplina; estímulo à produção e difusão 

de recursos de aprendizagem abertos numa relação com a necessária proteção da 

propriedade intelectual. 
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Quanto ao recurso às ferramentas tecnológicas que possibilitam a criação de 

PLE(s), deverá ser refletida a sua utilização no âmbito da motivação do trabalho 

intercultural, com enfoque na definição de conexões entre utilizadores, possibilitando 

uma diversidade de contextos, na criação de oportunidade de publicação por qualquer 

usuário e na organização de recursos, gestão de contextos e adoção de ferramentas, 

considerando as necessidades dos sujeitos. Deve também refletir sobre o fomento ao 

estabelecimento de conexões e remistura de conteúdos abertos 

A educação a distância deverá e poderá promover práticas interculturais, para isso 

as práticas pedagógicas e a tecnologia utilizada deverão possibilitar o atingir desse 

objetivo. 

Artigo elaborado por João José Saraiva da Fonseca com:Anaisa Alves de Moura e 

Sonia Maria Henrique Pereira da Fonseca (no prelo). 

 

Artigo 5 

Blended learning e “web social” na promoção da inclusão sócio-digital 

A educação deve constituir um instrumento privilegiado de combate às novas 

formas de exclusão que surgem na sociedade do conhecimento. O presente trabalho 

tem por objetivo promover uma reflexão sobre a contribuição que o blended learning, 

utilizando os recursos disponibilizados pela proposta da “web social”, pode dar para 

a inclusão digital, com reflexos na inclusão social, configurando uma nova dinâmica 

política, econômica, social e cultural que desafie uma abertura não excludente para o 

novo e diferente. Para tal é referido no texto ser fundamental para além de fomentar 

a acessibilidade das novas tecnologias da informação e comunicação, trabalhar as 

suas linguagens, bem como as boas práticas na sua utilização, em associação com 

estratégias de mudança das propostas didáticas e pedagógicas e de postura institucional 

do sistema de ensino, considerando a necessidade de fomentar a difusão de saberes 

baseados na relação dialógica com a realidade em que vivemos e com a realidade do 

outro. 

2. Blended learning e “web social” na inclusão sócio-digital 

Vivemos num momento histórico, em que a aprendizagem ao “longo da vida” 

e “com a vida”, se transformou em um elemento essencial da vida em sociedade. 

Nesse tempo surge uma nova compreensão da aprendizagem, apresentada como um 

espaço e construção de uma prática de interação e de exploração de identidades, em 

que no diálogo percebemos quem somos e quem são os outros. A aprendizagem 

surge como uma oportunidade para ultrapassar nossos limites em diálogo conosco 

mesmos, bem como com o desconhecido e com o diferente. Ela conduz a territórios 

intangíveis onde a criação de riqueza decorre essencialmente da capacidade relacional 

e dialógica com os recursos informacionais disponíveis. Para que esse processo possa 
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acontecer, é fundamental quebrar o paradigma do ensino focalizado na transmissão 

da informação, para interiorizar e aplicar um novo modelo (new learning) potenciado 

pelo blended learning e “web social”. 

2.1. O blended learning 

O blended learning afigura-se como um processo equilibrado de utilização   

da aprendizagem presencial (mediatizada ou não) e on-line, combinando as 

potencialidades de ambas, resumidas no quadro abaixo: 
 

Ensino presencial Ensino On-line 

Feedback imediato: 

- Esclarecimento imediato de dúvidas 

- Avaliação da reação do aluno 

Relações sociais e afetivas: 

- comunicação sob múltiplas linguagens 

- atitudes 

- comportamentos 

- habilidades 

- práticas 

- vínculos 

- motivação 

Cultura escolar: 

- currículo oculto 

- regras e procedimentos da instituição de ensino 

- vivências formais e informais 

 

 

 

 
- redução das barreiras espaciais 

- flexibilidade temporal 

- adequação ao ritmo individual 

- potencializar o trabalho colaborativo 

- integração de plataformas 

- redução de custos 

Quadro 1: Resumo das potencialidades do ensino presencial e online 

 

 

2.2. A “Web social” 

A “web social” tem como principal fortaleza o seu caráter comunitário, 

colaborativo,  descentralizado  e  “individualizado/amador”  quebrando  uma  visão 

tradicional de comunicação massiva, hierárquica e “profissional”. Promove as 

condições para a transição de uma aprendizagem centralizada no sujeito ou no grupo 

de “sujeitos idênticos” para o fortalecimento de redes planetárias, em que pelo diálogo 

se deseja quebrar o paradigma “industrial” produtor de níveis inaceitáveis de exclusão 

e polarização vivenciados na atualidade e procurar, pela educação, criar as pontes 

para o fortalecimento da equidade social entre as pessoas, as nações e as regiões. 
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Figura 1: Ferramentas tecnológicas que potenciam a “web social” 
 

2.3. Blended learning e “web social” potenciando o new learning e a inclusão 

sócio- digital 

Combinar e integrar o blended learning e a “web social” na inclusão social 

(considerando as suas diferentes dimensões: educação, saúde, habitação, gênero, raça/ 

cor, meio ambiente, emprego, renda, riqueza, infraestrutura, participação política, 

cultura, esporte, lazer, justiça, segurança pública, acesso à informática e à Internet, 

situações de risco e vulnerabilidade, etc.), implica em partir rumo a um processo de 

mudança gradual e consciente dos processos de ensinar e aprender, em que se associa 

a inovação às pessoas, produzindo resultados que sejam significativos para elas, tais 

como emprego e serviços e conduzindo a que se sintam parte integrante do processo 

de inovação. 

Para atingir esse desiderato o trabalho com o blended learning e a “web social” 

na inclusão social surge naturalmente associado à inclusão digital e para que esta seja 

efetiva deve não só promover o acesso ao computador e ao conhecimento técnico 

para a sua utilização e acesso aos diversos conteúdos e ferramentas disponíveis, 

mas também garantir os meios para uma efetiva análise crítica da informação e das 

dinâmicas de sua produção e difusão, bem como participar ativamente na produção 

local de conhecimento. 



Um conceito a erradicar 107  

3. New learning enquanto dinamizador de novas práticas didáticas e pedagógicas 

O new learning surge associado ao blended- learning e à “web social” na promoção 

da inclusão social por intermédio da inclusão digital. Envolve o fim da massificação 

da educação e o focalizar do ensino no aluno, com o apoio das novas tecnologias e 

linguagens da informação e comunicação. Para que seja efetiva e significativa deverá 

garantir a empregabilidade e o reconhecimento social das aprendizagens, bem como 

focalizar-se nas pessoas, enquanto agentes e beneficiários da transformação e do 

potencial de reforço da cidadania. 

O conceito de new learning é encarado como uma atividade social e como tal 

ocorre de modo mais efetivo a partir da partilha e discussão de ideias em grupo. Surge 

associado à ideia de formação de comunidades de prática em que os participantes estão 

unidos na busca colaborativa de soluções para problemas comuns. As ferramentas 

possibilitadas pelas novas tecnologias e linguagens da informação e comunicação 

permitem criar uma rede em que ocorrem discussões e o compartilhamento do 

conhecimento individual e eventual atendimento a demandas de ajuda na resolução 

de problemas. 

Socialmente as comunidades de prática corroboram na mudança de conduta dos 

participantes porque possibilitam o reconhecimento da importância das comunidades 

para a aprendizagem individual e coletiva; a construção de competências potencia o 

desenvolvimento de competências para participar nas diversas atividades sociais quer 

como participantes quer como facilitadores da rede. A dinâmica de ensinar e aprender 

que decorre do new learning é suportada pela colaboração e reflexão, possibilitada 

pelo recurso a ambientes descentralizados agregando ferramentas de comunicação, 

colaboração e formação de comunidades, possibilitadas pela “web social” tais como: 

blogs, wikis, chat, fóruns, e-portfólios. Ultrapassam-se desse modo a exclusividade 

dos ambientes virtuais de aprendizagem fechados com senha, onde a formação de 

redes de aprendizagem colaborativa são limitadas e se abre a janela para o trabalho 

com blended learning e a “web social” numa dinâmica de comunidades de prática 

que envolve o fomento da problematização da realidade, podendo ser encontrado 

nos pressupostos de Paulo Freire o suporte para afirmar que o processo de libertação 

do homem só será efetivo se assumir um caráter coletivo e que para atingir esse 

objetivo a educação deve direcionar a sua ação para a prática da liberdade através da 

problematização, da dialogicidade, do desafio, da reflexão autêntica sobre os homens 

em suas relações com o mundo e que podem ser referenciados em três momentos: 
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1º momento - Reflexão sobre a realidade social, concreta, pelos alunos, a partir 

de um tema ou unidade de estudo. Os alunos são orientados a analisar atentamente 

o que perceberem sobre uma parcela da realidade ligada ao assunto que está sendo 

explorado. 

ANÁLISE DA REALIDADE 

- Análise da realidade vivenciada pelos alunos; 

- Diagnóstico da realidade 

- Reflexão sobre a realidade 

Tal observação permitirá aos alunos identificar pontos de ligação entre a realidade 

proposta para análise e o referencial teórico. Surgem naturalmente questionamentos 

prementes tais como: Por que será que esse problema existe? Há quanto tempo 

existe? O que foi feito para os resolver? Porque não deu certo? O que já resultou 

adequadamente? Continuando surge a oportunidade de refletir sobre as determinantes 

maiores do problema, que abrangem as próprias causas já identificadas. Percebe-se 

desse modo que existem variáveis menos diretas, menos evidentes, mais distantes, 

mas que interferem na existência daquele problema em estudo. 

2º momento – os alunos vão procurar interpretar a realidade que vivenciam e 

analisaram no 1º momento à luz dos referenciais teóricos. 

VINCULAÇÃO ENTRE A REALIDADE E A TEORIA 

- Integração teoria-realidade diagnosticada 

- Caracterização da realidade vivenciada a partir do estudo da informação 

disponibilizada; 

3º momento - A partir da análise reflexiva efetuada da interseção entre a teoria e a 

vivência efetuada no ponto dois, enriquecida pelas multifacetadas realidades presentes 

e pela oportunidade de discutí-las com tempo, os participantes são estimulados à 

seleção dos pontos essenciais que deverão ser estudados sobre o problema, para 

compreendê-lo mais profundamente e encontrar formas de interferir na realidade 

para solucioná-lo ou desencadear passos nessa direção. As informações obtidas são 

tratadas, analisadas e avaliadas quanto a suas contribuições para resolver o problema. 

Essa recolha possibilitará a compreensão profunda sobre o problema, investigado 

de múltiplos ângulos e permitirá fornecer elementos para os alunos, crítica e 

criativamente, elaborarem as possíveis soluções. O que precisa acontecer para que o 

problema seja solucionado? O que precisa ser providenciado? O que pode realmente 

ser feito? 
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REANÁLISE DA REALIDADE 

- reanálise da realidade vivenciada pelo aluno 

- Intervenção 

No final de cada momento os participantes deverão ter a oportunidade de realizar 

uma atividade de autoavaliação, enquanto tomada de consciência individual e coletiva 

sobre aprendizagem e condutas. 

O blended learning e a “web social” oportunizam desse modo oportunidades de 

aprendizagem significativas, concebidas para públicos-alvo em diferentes situações 

sociais e profissionais, tais como: a formação inicial; a formação profissional para 

jovens e adultos desempregados e a procura do primeiro emprego; mas também a 

formação continuada a empregados que verificam que as suas competências estão 

ultrapassadas, fruto das mudanças que ocorrem na sociedade ao seu redor. 

O blended learning e a web social se associam a uma oportunidade para a 

inclusão social, pela inclusão digital, sustentada em propostas educativas adaptados 

às exigências da sociedade do conhecimento e capazes de oportunizar as condições 

para: 

* Construir contextos de aprendizagem apelativos e flexíveis, susceptíveis de 

assegurar as condições para promover a integração social de cidadãos excluídos ou em 

risco de exclusão, despertando a vontade pela valorização pessoal e profissional e a 

inclusão social (autodisciplina, aprender a aprender, autoestima, trabalho colaborativo); 

* Dinamizar redesdeaprendizagem subsidiadasemsinergiaslocaispelamobilização 

da comunidade local (empresas e entidades públicas e privadas) e aproveitamento 

de infraestruturas que acolham os centros de aprendizagem descentralizados, em 

articulação direta com as entidades formadoras, com vista a um acompanhamento 

personalizado; 

* Mobilizar as empresas, enquanto num compromisso social, para participarem 

nos processos de qualificação ou requalificação dos recursos humanos, quer 

colaborando no identificar das competências essenciais para a empregabilidade 

regional que subsidiará a estruturação das ações de formação quer colaborando na 

inserção profissional dos egressos. 

Para que isso seja conseguido deve-se trabalhar para que se criem as condições 

para que os sistemas educativos formais ofereçam três condições básicas: 

- o desenvolvimento de centros de aprendizagem locais polivalentes e ligados à 

Internet, acessíveis a todos e funcionando enquanto espaços onde se “informalizam” 

as aprendizagens formais; 
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- a inovação nas formas de relação com saberes e a experiência e sobretudo na 

extração de aprendizagens a partir das experiências de vida; 

- a promoção de novas competências básicas em domínios tais como as tecnologias 

da informação, línguas estrangeiras, dinâmica empresarial e interculturalidade, a 

partir do desenvolvimento de projetos subsidiados nas vivências individuais e locais 

e capazes de atender aos interesses dos participantes e conduzir a um conhecimento 

que satisfaça as suas necessidades; 

- a dinamização de um processo de certificação por competências e qualificações. 

O Brasil, ao combater a exclusão social investe nas pessoas e garante um crescimento 

econômico mais sustentável e ao melhorar a qualidade da educação da sua população, 

assume uma postura mais competitiva num mundo baseado no conhecimento, com 

reflexos na coesão social. 

Artigo elaborado por João José Saraiva da Fonseca e integrante dos anais do I 

Congresso Tecnológico – Infobrasil realizado em 2008. 

 

Artigo 6 

Transmídia no processo de elaboração de material didático: Relato da experiência 

do Grupo Educacional INTA 

1. Transmídia enquanto referencial teórico orientador 

O desenvolvimento do material didático tem no conceito de transmídia um dos 

referenciais teóricos norteadores. Procurou-se articular o conceito de transmídia 

com o conceito de narrativa transmidiática enquanto processo narrativo distribuído 

em diversas plataformas de mídia, com a particularidade dessas narrativas não se 

apresentarem enquanto interdependentes entre elas ( Jenkins, 2009). 

Figura 2: Representação gráfica do conceito de transmídia considerando os referenciais de 

Jenckins (2009). 
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Jenkins (2009) remete para o conceito de compreensão aditiva, ou seja, para a 

ideia de elementos isolados em um texto poderem alterar o entendimento do “todo” 

da narrativa e este entendimento ser ele próprio potencializado com a utilização de 

multiplataformas. Procurando uma melhor percepção do processo, apresenta-se o 

exemplo do seriado Lost, que tendo a narrativa principal centralizada nos episódios 

de televisão, abriu espaço ao público para uma compreensão adicional possibilitada 

pela expansão do universo permitido pela adição de outras plataforma de mídia: 

livros que contam a história das personagens, videogames, episódios para celular e 

portais on-line, envolvendo a trama. 
 

Figura 3: Representação gráfica do desenvolvimento transmídia da trama televisiva LOST 
 

Procurando simplificar, uma narrativa transmídia utiliza múltiplas plataformas 

de mídia, contribuindo cada nova narrativa de maneira distinta para a construção do 

todo. 

2. As preocupações com a transposição dos pressupostos da transmídia para o 

material didático 

Partindo destes referenciais, o material didático do Grupo Educacional INTA 

apresenta uma narrativa central no formato on-line. A essa narrativa, com a intensão 

de promover uma compreensão aditiva, foram agregadas múltiplas plataformas de 

mídia. 

- Vídeo (animação, videoaula, entrevistas, debates, documentários, reportagens, 

LIBRAS, “Tira dúvidas”) 

- Áudio (sonorização, música, audioaula, audiobook) 

- Visual design (desenho, ilustração, design gráfico, diagramação) 
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- Mídias sociais (Facebook, Blog, wiki, Podcast, YouTube, Messenger, Paper.li) 

- Realidade misturada (Realidade Aumentada, Realidade Virtual, Virtualidade 

Aumentada) 
 

Figura 4: Modelo de Continuum de virtualidade proposto por MILGRAM, 

TAKEMURA,UTSUMI, KISHINO (1994) 
 

- Repositório virtual (livros e periódicos) 

- Mídias digitais (Rádio Interaja, Televisão Web Interaja, Jornal online Sobral News) 

Diferentes plataformas de mídia possibilitam que o estudante, face à narrativa 

central no formato on-line, possa formular uma compreensão aditiva. 
 

 
Figura 5: Representação gráfica do conceito de transmídia adotado na elaboração do material 

didático do Grupo Educacional INTA. 
 

A disponibilidade de múltiplas plataformas de mídia, para além de fomentar a 

compreensão aditiva, dinamiza a possibilidade de trabalhar atendendo a uma proposta 

intercultural, com o desenvolvimento de capacidades de interação e de comunicação 

entre os estudantes e o mundo que os rodeia. Desse modo procura-se que o valor 

igual de todas as culturas seja reconhecido (GUERRA, 1993). Isso é particularmente 
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relevantequandoomaterialdidáticoéutilizado emtrês Instituiçõesde Ensino Superior, 

respectivamente no Ceára (Faculdades INTA) e Piauí (Faculdade Evangélica do Piauí 

e Faculdade Internacional do Delta) e disponibilizado sobre a forma de Recurso 

Educativo Aberto sob licença livre (Creative Commons).. As diversas plataformas 

de mídia que integram o material didático, procuram relatar a realidade vivenciada 

nos estados e cidades de onde os estudantes são oriundos. Essa origem engloba no 

Ceará, por exemplo, todo o Norte do Estado. Recorrendo à integração hipertextual 

do material didático com a TV Web e Rádio Web Interaja, os alunos têm acesso a uma 

diversificada e atualizada fonte de informação, sobre a realidade sóciocultural dos 

Estados e por intermédio das suas postagens em blogs e Facebook, construírem eles 

próprios um repositório informacional local em permanente atualização, comentário 

e debate. Desse modo procura-se que todos os alunos possam ter iguais possibilidades 

de participação, evitando situações, tais como as relatadas por Uzuner (2009) em 

que discentes oriundos de referenciais sócioculturais aparentemente diferenciados 

relataram que intencionalmente participaram menos em discussões on-line, porque 

eles viram ânsia de participar como exibicionismo ou tentativa de parecer inteligente. 

No mesmo estudo o autor conclui que as diferenças culturais conduzem o acadêmico 

a experimentar sentimentos de isolamento, “dissonância” com a cultura dominante 

educacional. Os pressupostos da interculturalidade implicam não somente reconhecer 

o valor das outras culturas e defender o respeito entre elas. Mais do que isso, a 

interculturalidade deve fomentar a reunião de elementos consistentes que permitam 

às culturas se revelar e estabelecer entre os pares diálogos de preservação da cultura 

e identidade e promovendo a valorização de si mesmo e dos outros (CARVALHO 

& CARAVALHO, 2008). No debate das suas diferenças se constrói um processo 

permanente de conscientização de que somos iguais e diferentes e que aprendendo a 

conviver enriquecemos mútuamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7: Dinâmicas de comunicação numa dinâmica intercultural do material didático do 

Grupo Educacional INTA. 
 

A narrativa transmidia protagonizada pelo material didático do Grupo Educacional 

INTA, utilizando múltiplos recursos de mídias sociais, favorece uma atualização 

permanente, não só do material didático, como da comunicação por eles possibilitada 
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que se constitui ela mesma enquanto nova fonte de informação, numa dinâmica de 

atualização permanente. Procura-se estimular também a compreensão aditiva dos 

alunos dos fenômenos políticos, econômicos, sociais, culturais e profissionais que se 

passam em seu redor, por intermédio do acesso a informação diária sobre a Região 

Norte do Estado por intermédio do jornal diário distribuído na WEB, Sobral News, 

e pela utilização do Scoopit, enquanto ferramenta de curadoria digital, distribuindo 

ao aluno diariamente conteúdos associados ao seu curso e àrea de conhecimento ao 

qual ele pertence. Essa informação é arquivada em repositório. 

Figura 6: Dinâmicas de utilização das redes sociais, material didático do Grupo Educacional 

INTA 
 

No Calendário Acadêmico das IES do Grupo Educacional INTA, constam 

eventos de natureza social e cultural, organizados com a intenção de promover 

debates com intervinientes de relevo teórico e social. Desses eventos é realizada a 

cobertura pela TV Interaja e Rádio Interaja e o resultado produzido é liberado para a 

população em geral pelo You Tube e veiculado em streamimg e fica também acessível 

para acesso aos alunos, por intermédio de ligação hipermidiática ao Ambiente Virtual 

de Aprendizagem. 
 
 

 
Figura 8: INTA é Arte evento realizado pelo Grupo Educacional INTA no âmbito 

de promover o enriquecimento do conteúdo informacional do material didático que 

disponibiliza. 
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Todo material didático dos cursos na estratégia de educação a distancia do Grupo 

Educacional INTA, incluindo as redes sociais, são disponibilizados sob a forma de 

Recursos Educacionais Abertos e com licença livre (Creative Commons). Desse modo 

modo procura-se estimular a coaprendizagem (OKADA, 2011) e a socialização do 

conhecimento coletivo enquanto uma construção social aberta (BRUFFEE, 1999). 

Trabalharcom Recursos Educacionais Abertos visapromover referenciaisconsiderados 

pelo Grupo Educacional INTA fundamentais, tais como: centrar sobre os estudantes 

o processo de aprendizagem; oportunizar a flexibilidade na oferta de aprendizagem; 

considerar créditos de diferentes contextos de aprendizagem. A dinâmica do Grupo 

Educacional INTA trabalhar com Recursos Educacionais Abertos vai além da 

promoção do acesso e reúso eventual dos recursos. Busca em Pretto (2013) o conceito 

de cultura hacker enquanto promotora da troca de ideias para a criação de muitas 

outras, num processo visando por intermédio do compartilhamento, acessibilidade e 

descentralização, promover o debate em volta do seu conteúdo, proposta pedagógica 

e permanente atualização pelos subsídios que podem ser acrescentados por qualquer 

cidadão, o material didático é acompanhado de um fórum de discussão. Para esse 

espaço de debate, são remitidas todas as participações mantidas nas salas virtuais 

onde ele seja usado, como também admite intervenções mediadas da população em 

geral. 

 

 
Figura 9: O fórum de discussão enquanto centro Dinâmicas de comunicação numa dinâmica 

intercultural do material didático do Grupo Educacional INTA. 
 

A aprendizagem numa dinâmica de aquisição de conhecimento de forma 

colaborativa, propicia o diálogo entre a diversidade de indivíduos e fomenta suas 

conexões sociais, num processo em que todos podem coaprender em uma cultura 

híbrida (CANCLINI, 1997). Neste contexto se retorna à promoção do diálogo 

intercultural na educação universitária, num processo que BRUFFEE (1999) 

caracteriza como sendo principalmente de reaculturação. A reaculturação por sua vez 

é apresentada pelo autor como essencialmente colaborativa. 
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Figura 10: Dinâmicas de promoção da política pública de educação pela tentativa de garantir 

o acesso ao conhecimento. 

Artigo elaborado por João José Saraiva da Fonseca com Sonia Maria Henrique 

Pereira da Fonseca e integrante dos anais do VI Congresso Tecnológico – 

Infobrasil realizado em 2013. 

 

Artigo 7 

Tecnologias inteligentes e realização de experiências transmídia no 

empoderamento pedagógico da educação a distância. 

 

 
- Empoderamento pedagógico da educação pela utilização de tecnologias 

inteligentes 

A era digital transformou a organização do conhecimento. O que anteriormente 

era predisposto em categoriais e hierarquias, se apresenta atualmente em redes numa 

dinâmica de mudança que acarreta na transformação dos espaços e estruturas das 

organizações, especialmente aquelas associadas com a forma de como se aprende e 

compartilha o conhecimento. 

As tecnologias da informação e comunicação vieram se empoderar do ensino 

com novas possibilidades de operacionalizar métodos de aprendizagem ativos que 

possibilitem ao estudante construir novas capacidades cognitivas envolvendo a 

reflexão crítica, resolução de problemas, criatividade, inovação, comunicação e 

colaboração. 

A educação em nossos dias tem de associar a utilização das tecnologias da 

informação e da comunicação, as propostas de ensino abertas (o aluno escolhe os 

assuntos, materiais e estilos de aprendizagem), imersas (o aluno aprende fazendo), 

exponenciais (cada aluno assume uma responsabilidade compartilhada pela sua 
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aprendizagem), céleres (o aluno tem acesso à informação atualizada permanentemente) 

e conectadas (o aluno aprende a partir da conversação e da interação), constituem 

verdadeiras comunidades virtuais de aprendizagem colaborativa nas quais o 

conhecimento surge naturalmente de questionamentos e interações. Segundo Downes 

(2008) [3], a utilização de tecnologias inteligentes reforça ainda a discussão sobre a 

possibilidade do indivíduo ou da comunidade se apropriar da sua aprendizagem e 

centrar nos seus interesses e nas suas necessidades. Para isso, recorre a um modelo 

de aprendizagem subsidiado na dinâmica apresentada no fluxo abaixo, envolvendo 

liberdade, identidade, modelação, demonstração, prática e reflexão. 
 

 
Fig. 1. Modelo de aprendizagem, envolvendo liberdade, identidade, modelação, 

demonstração, prática e reflexão. 
 

Segundo Henri e Lundgren-Cayrol (1997) [4], o desenvolvimento de estratégias que 

incrementem a colaboração no fluxo apresentado envolve possibilitar um conjunto de 

subsídios prévios: -comunidades de aprendizagem entendidas enquanto espaço onde 

o estudante pode percorrer caminhos centrados nos seus interesses e expressar livre e 

ativamente as suas ideias; na perspectiva de Borthick et al. (2003) [2], os processos de 

interaçãopossibilitam uma aprendizagem entendida nãoenquantoaquisiçãoindividual 

de conhecimento, mas como construção de estruturas mentais pela colaboração com 

o outro; na visão de Bandura (1976) [1], o processo social e culturalmente mediado 

permite a exposição de modelos significativos que possibilitem ao indivíduo aprender 

pela observação do comportamento dos outros e pelos resultados deste; - a identidade 

do estudante no processo de aprendizagem e a sua participação em comunidades 

de prática entende a aprendizagem não somente como uma condição para se tornar 

membro, mas é, ela própria, uma forma envolvente de ser membro do grupo, uma 

espécie de ponte conceitual; a adoção de uma perspectiva descentralizada das relações 

mestre-aprendiz conduz a uma compreensão de que a mestria reside não no mestre, 

mas na organização da comunidade de prática da qual ele faz parte. Mais do que 

aprender pela reaplicação das ações dos outros ou pela aquisição de conhecimento 

transmitido pela instrução, Wenger (1991) [6] sugere que a aprendizagem ocorre pelo 

“movimento em direção ao centro” da participação no currículo de aprendizagem do 

ambiente da comunidade. 
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3- O uso das Tecnologias Inteligentes como Fonte de Construção e Integração do 

Conhecimento. 

3.1- Multimídia – DVD 

O material didático – livro digital, vídeos, animações – é estruturado em um 

DVD Autorun, que através de uma navegação intuitiva leva o aluno a um mundo de 

informações e interatividade. 

3.2- Sites 

Nossos sites têm como proposta principal organizar e administrar os conteúdos, 

incorporando os contextos administrativos e publicitários dos cursos, bem como da 

instituição, sendo mais uma forma de conexão entre a comunidade acadêmica e a 

sociedade. 

3.3- Repositório Científico 

Com um design agradável, o Repositório Científico é de grande importância no 

conjunto de ferramentas pedagógicas desenvolvidas para dar suporte aos estudantes 

dos cursos. Seu principal objetivo é subsidiar pesquisas levando ao educando uma 

variedade de informações tais como: leituras complementares, artigos e vídeos de 

cunho acadêmico, reunidos em um ambiente exclusivo. 

3.4- Redes Sociais 

As oportunidades que as mídias sociais oferecem à educação são inúmeras, dentre 

elas, destacamos a complementação do curso com dados de diferentes fontes. Oferece 

também oportunidade para que alunos com origens socioculturais e profissionais 

distintas possam compartilhar informações. 

3.5- Objetos de Aprendizagem 

Os objetos de aprendizagem apresentam-se como recursos digitais dinâmicos e 

abordam temas e conteúdos de forma a estimular o raciocínio crítico dos alunos. A 

meta que se pretende atingir disponibilizando esses materiais digitais é melhorar a 

aprendizagem das disciplinas e a formação cidadã do aluno. 

3.6- Softwares Educativos 

Os softwares educativos, disponibilizados no ambiente virtual, são utilizados 

em uma relação de ensino-aprendizagem e precisam ter seu desenvolvimento 

fundamentado em uma teoria de aprendizagem e na capacidade que o aluno terá para 

construir o conhecimento sobre o tema abordado no aplicativo. 
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4- Diagramação 

Objetivando a legibilidade, fácil navegação e fixação do estudante, a diagramação 

está presente em diversas mídias. Buscando sempre acompanhar as mudanças 

tecnológicas, sendo encontradas nos trabalhos de produção dos livros interativos que, 

diferente dos e-books, integram todas as mídias educacionais como texto, imagens, 

vídeos, animações, músicas e efeitos sonoros, como também o acesso direto a blogs, 

redes sociais e sites. 

4.1- Impressa / Off-line 

Há bem pouco tempo, a diagramação impressa tinha sua base de transmissão da 

mensagem apenas nas aplicações de tipologia (estudo das letras), teoria das cores, 

ilustração e imagens. Esta forma de compor conteúdo didático está mudando, para 

isso, é necessária a utilização de algumas ferramentas disponibilizadas pelas TICs. 

Dois bons exemplos disso são: o HIPERLINK e o QR-CODE. A correta utilização 

desses recursos torna possível a integração do off-line com o on-line, fazendo com 

que o estudante saia do ambiente visual para o audiovisual, havendo a interatividade 

do toque, do movimento e da audição. 

4.2- Digital / On-line 

Com a diagramação se voltando para o mundo digital, o ensino teve um ganho 

significativo, principalmente, no que diz respeito à distribuição quantitativa e 

qualitativa dos livros interativos, o que permite carregar bibliotecas inteiras no bolso, 

portando conteúdos cada vez mais completos. As composições digitais existentes 

trazem infinitas possibilidades de interação, logo, a criatividade dos educadores junto 

aos profissionais técnicos é que dirá os rumos dos seus trabalhos finais, tornando 

possível carregar consigo todo o conteúdo que ele teria apenas em casa ou na 

instituição, sendo possível acessá-lo onde estiver. 

5- Acesso às Tecnologias da Informação e Comunicação 

O nosso projeto se utiliza de grande quantidade de mídias, ferramentas e softwares 

que irão auxiliar no processo ensino-aprendizagem, porém, é importantíssimo que, 

além da disponibilização das tecnologias, façamos uma reflexão de como os nossos 

alunos terão acesso a essas tecnologias. 

5.1- Projeto de Inclusão Digital 

Nosso projeto compreende um momento inicial de inclusão digital, onde o 

estudante é estimulado a descobrir o mundo das novas tecnologias de uma forma 

dinâmica e participativa, fazendo com que ele não apenas conheça, mas que possa 

adquirir uma visão ampla e crítica. A disciplina de Introdução a Educação a Distância, 

com uma orientação centrada no saber fazer, pretende que o estudante domine as 
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características do ambiente on-line, adquirindo competências diversas que sejam a 

garantia de sua aprendizagem virtual com sucesso. 

5.2- Contrato com Lan House 

Mesmo com a crescente democratização do acesso a computadores com Internet, 

ainda existe uma parcela da população que não tem acesso ao computador e nem à 

Internet. Sendo assim, com a intenção de beneficiar os alunos de baixa renda que não 

têm condições de adquirir um computador com acesso a estes recursos tecnológicos, 

dentro desse contexto, firmamos contratos com Lan Houses em todas as cidades 

onde os cursos funcionam. 

6- Projetos Sociais 

Nossos projetos sociais utilizam ferramentas abertas em que se procuram 

estabelecer mecanismos de comunicação e interação. A partir das políticas adotadas 

visamos o conhecimento mútuo, a motivação e o acompanhamento do processo de 

aprendizagem. Dentre os diversos projetos temos: 

Projeto Espaço de Leitura: Disponibilizamos gratuitamente para a população uma 

biblioteca diversificada, com exemplares e sala de leitura climatizada. 

Projeto Internet Livre: Através de um projeto de inclusão digital, disponibilizamos, 

para toda a população, onze computadores com acesso gratuito à Internet. 

Projeto Estude Conosco: Disponibilização gratuita para a população dos materiais 

didáticos da PROEAD em um espaço apropriado para estudos. 

Projeto Expressão Cultural: Disponibilização do hall do prédio para exposições 

de artistas cearenses com visitações abertas ao público. O objetivo é proporcionar à 

população o contato com a nossa arte e cultura 

Acessibilidade: Os projetos de educação a distância e o material didático elaborado 

pela PROEAD respeitam a diversidade dos alunos. Para isso, a PROEAD oferece 

uma versão do material didático disponibilizado em áudio, com aulas disponíveis na 

versão da linguagem brasileira de sinais (LIBRAS) ou legendadas. 

Rádio e TV Interaja: Com intuito de transmitir um conteúdo de cunho cultural, 

fortalecendo assim o comprometimento com a educação, a PROEAD criou os 

projetos da Rádio e TV Interaja. 

Sobral News Podcast: O Sobral News Podcast é um repositório histórico da 

cidade de Sobral e região Norte do Ceará. Nele, todas as notícias de nossa região são 

arquivadas em áudio digital e disponibilizadas em meio virtual. 
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7- A Experiência Transmídia 

O termo narrativa transmídia foi proposto por Henry Jenkins no livro Cultura 

da Convergência. A transmídia é uma combinação de diversas plataformas de mídias 

que vêm sendo aplicadas à educação, fortalecendo o aprendizado. A Transmedia 

storytelling é a arte e a técnica de veicular mensagens, temas ou histórias utilizando 

diferentes plataformas de mídia. Na transmídia uma história é expandida, por 

exemplo, como filme, programa de televisão, revista em quadrinhos, videogame, etc. 

Com base em uma história fictícia de um tutor e na ilustração acima os participantes 

do curso de tutoria implantado pela PROEAD, retrataram a história na sua mídia 

preferida. Sendo assim, foram expostos trabalhos em desenho, quadrinhos, filmes, 

fotografias, animações e dramaturgia revelando inúmeros talentos que os próprios 

alunos desconheciam. A experiência convidava o aluno a participar do processo e 

possibilitava a ampliação da compreensão do papel do tutor no processo ensino- 

aprendizagem. 

A narrativa transmídia também foi aplicada em turmas do Curso de Pedagogia 

que fizeram um estudo sobre a realidade social na Escola diferenciada de Ensino 

Fundamental e Médio de Buriti, situada na Aldeia Buriti (Município de Itapipoca). 

A instituição, uma das 40 Escolas Indígenas do Ceará, foi fundada em 2005 e 

vem cumprindo suas metas de atendimento à comunidade de alunos indígenas nas 

modalidades Educação Infantil, Educação de Jovens e Adultos e Ensino Fundamental. 

A atividade contemplava uma visita dos alunos com o intuito de conhecer as 

vivências socioculturais dos índios através de uma experiência de trabalho de 

transmídia, com o planejamento de uma aula utilizando o material construído. Os 

alunos deveriam retratar/descrever a situação dos índios através de vídeo, desenho, 

composição gráfica, pintura, representação teatral (gravada em vídeo), história em 

quadrinhos ou animação. 

Artigo elaborado por João José Saraiva da Fonseca com Christiane Carvalho, 

Daniele Pontes Passos, Eder Jacques Porfírio Farias, Eneas Mamede, Francisco 

Felipe Nascimento Mendes, Gerardo David Barbosa, Roxane Plácido, José Samuel 

Montenegro Santiago, Sonia Maria Henrique da Fonseca e integrante dos anais do 

V Congresso Tecnológico – Infobrasil realizado em 2012. 
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Artigo 8 

Utilização de realidade misturada no desenvolvimento de objetos de 

aprendizagem 

A Realidade Misturada 

O desenvolvimento da tecnologia sempre auxiliou direta ou indiretamente no 

processo de aprendizagem. Um dos exemplos mais recentes de utilização da tecnologia 

no âmbito educacional é a criação de simuladores computacionais que permitem aos 

estudantes vivenciar atividades práticas no mundo virtual. Entende-se como mundo 

virtual um ambiente modelado computacionalmente, utilizando projeções que nos 

fornecem imagens que tentam representar o mundo real através de desenhos. Como 

exemplo pode-se considerar as animações que utilizam três dimensões (3D) para 

apresentar um modelo computacional. Nesse processo, o mundo real é apresentado 

como uma representação fiel da realidade por intermédio da imagem de uma câmera. 

O conceito de realidade misturada é um conceito amplo que define a mistura 

entre o mundo real com o virtual. Envolve a sobreposição de objetos virtuais 

tridimensionais gerados por computador, com o ambiente físico, apresentado ao 

usuário por intermédio de algum dispositivo tecnológico em tempo real. 

A Figura 1 ilustra as relações existentes entre o mundo real e o mundo virtual. 
 

Figura 1. Ambiente de Realidade Misturada (adaptada de [2]) 
 

Resumindo, o objetivo principal de um sistema de realidade misturada é integrar o 

ambiente real ao virtual de maneira que o usuário não perceba a diferença do mundo 

real ao virtual. 

Os dispositivos tecnológicos necessários para trabalhar a realidade misturada 

envolvem a utilização de um conjunto de câmeras para capturar em tempo real a 

cena do mundo real. O trabalho computacional dessas imagens possibilita a realidade 

misturada. A realidade misturada resulta da intercepção do mundo real com o mundo 

virtual (realidade aumentada e virtualidade aumentada. 
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2.1 – Realidade Aumentada 

A realidade aumentada compreende a imersão de objetos tridimensionais em 

ambientes predominantemente reais. A Figura 2 ilustra a logística de utilização da 

tecnologia. 

 

Figura 2. Logística da utilização da Realidade Aumentada 
 

No desenvolvimento desses objetos de aprendizagem, algumas tecnologias 

foram utilizadas com o intuito de serem disponibilizadas via internet, uma vez que 

o objetivo da sua utilização é atender os alunos por um veículo de comunicação 

que permita o acesso de forma remota. A biblioteca de programação ARTOOKIT, 

desenvolvida  em  C/C++,  responsável  pela  detecção  de  padrões  de  marcação  que 

são a base para o desenvolvimento da realidade aumentada, foi fundamental para 

o desenvolvimento dos objetos de aprendizagem. Contudo, este desenvolvimento, 

utilizando C/C++ inviabiliza a aplicação da realidade aumentada na WEB. Dessa 

forma, tecnologias alternativas foram pesquisadas de forma a incrementar os objetos 

de aprendizagem e permitir que os alunos acessem o conteúdo via internet. Como 

resultado dessa procura, terminou sendo utilizada a biblioteca FLARTOOLKIT, 

que é uma adaptação da biblioteca ARTOOKIT em ambiente WEB empregando a 

linguagem ActionScript 3.0 e que permite o desenvolvimento de realidade aumentada 

em ambiente Flash e disponibiliza esses objetos de aprendizagem na Internet. 

Os objetos tridimensionais empregados são desenvolvidos nos ambientes de 

modelagem 3DBlendere AutoDesk Maya.Apartirdestadefiniçãoforamdesenvolvidos 
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objetos de aprendizagem utilizados no processo de ensino e aprendizagem das 

Faculdades INTA. A Figura 3 ilustra objetos de aprendizagem utilizando a realidade 

aumentada, aplicados em disciplinas dos cursos da área da saúde. 
 

 
Figura 3. Objetos de Aprendizagem 

 

2.2 – Virtualidade Aumentada 

A virtualidade aumentada consiste na imersão de objetos reais em ambientes 

predominantemente virtuais. O desenvolvimento de objetos de aprendizagem 

relacionados a essa tecnologia recorreram à detecção de movimentos proporcionada 

pelo sensor KINECT, desenvolvido pela Microsoft, que utiliza um conjunto de sensores 

infravermelhos e uma câmera, o que permite uma interpretação tridimensional virtual 

do ambiente alvo. O KINECT permite a detecção de 20 pontos do corpo humano 

que são utilizados para manipular o mundo virtual no qual o usuário é imerso. 

O protótipo desenvolvido foi aplicado no curso de arquitetura, permitindo que 

o estudante mergulhe no ambiente tridimensional e deslumbre a arquitetura virtual 

desenvolvida. 

3 – Desenvolvendo a Tecnologia 

A alta complexidade dos objetos tridimensionais desenvolvidos para serem 

aplicados utilizando a tecnologia de realidade aumentada dificultou a utilização 

dos objetos de aprendizagem via internet. Esta dificuldade remete à necessidade de 

desenvolvimento de laboratórios de realidade aumentada, onde possam ser utilizados 
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objetos de aprendizagem mais complexos, cuja utilização se revele inviável pela 

utilização da internet como meio de acesso. 

Desse modo permite-se que os estudantes possam usufruir dessa tecnologia,  

de forma mais aprimorada. Testes de desempenho, com um link de 1Mbps, foram 

realizados, tendo-se concluído que para objetos com mais de 2MB a utilização da 

internet como meio de utilização da realidade aumentada é inviável. 

Outras tecnologias estão sendo trabalhadas para substituir a plataforma Flash, que 

é um ambiente que foi descontinuado e proprietário. Com isso, a tecnologia alternativa 

que está sendo analisada utiliza HTML5 com WEBGL, CSS3 e JavaScript. A 

virtualidade aumentada com a linguagem C Sharp será utilizada apenas em ambiente 

laboratorial. Técnicas de embutir esses objetos de aprendizagem em ambiente WEB 

estão sendo desenvolvidas e aplicadas no âmbito do trabalho com virtualidade 

aumentada nas Faculdades INTA. Como perspectiva desse desenvolvimento 

também está sendo ponderada a substituição do sensor KINECT por câmeras WEB, 

viabilizando a utilização dos objetos de aprendizagem aos estudantes. 

4 – A Realidade Misturada no Processo de Ensino-Aprendizagem 

A realidade misturada se constitui enquanto uma ferramenta de auxílio no processo 

de ensino e aprendizagem das Faculdades INTA, por exemplo, em áreas como a 

saúde ou a arquitetura, onde a visualização tridimensional e a noção de imersão nas 

experiências realizadas se revela uma condição preponderante para a aprendizagem. 

A realidade misturada pode também ser associada à utilização de jogos no processo 

de ensino e aprendizagem, com reflexos na motivação do trabalho acadêmico. A 

utilização da realidade misturada revela-se simples para estudantes sem familiaridade 

com o computador, em virtude de apenas exigir manipulação e interações intuitivas. 

Apesar dos benefícios que o ensino e aprendizagem em diversas áreas do 

conhecimento podem usufruir com a realidade aumentada, é importante ressaltar  

a necessidade de mudanças de paradigmas no que diz respeito às formas de 

relacionamento do estudante com a informação, os docentes, os colegas. É importante 

ressaltar a necessária formação docente para a utilização dessas ferramentas 

tecnológicas e objetos de aprendizagem, no processo de ensino. 

Artigo elaborado por João José Saraiva da Fonseca com Anderson Barbosa 

Rodrigues, André Alves Bezerra, Luis Neylor de Oliveira e Sonia Henrique 

Fonseca e integrante dos anais do 19º Congresso Internacional ABED de 

Educação a Distância. 
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Artigo 9  
 

Redes sociais digitais na educação a distância 

1. O conceito de redes sociais 

O conceito de rede social pode ser associado a um grupo de pessoas, organizações 

ou outras entidades sociais, conectadas por relações de diversa natureza, tais como: 

afetividade, colaboração, partilha, na prossecução de objetivos estabelecidos pelos 

seus membros. 

As redes sociais surgem vinculadas a estruturas formais ou informais, não 

lineares, dinâmicas, compostas de um conjunto de nós representados por indivíduos 

ou grupos de indivíduos, que detêm as informações e estabelecem as conexões entre 

elas. (DEGENNE, FORSÉ, 1999), (SCOTT, 2000) (WASSERMAN, FAUST, 1994)). 

As redes sociais no estabelecimento de novos contatos asseguram aos seus 

participantes oportunidades para encontrar o apoio social, permitindo a troca de 

informação e conhecimento e criando riqueza. 

3. O conceito de redes sociais digitais 

As redes sociais sempre existiram na sociedade, motivadas pela necessidade dos 

sujeitos em partilhar com outros, referências de pertença; informação e conhecimento 

(RECUERO, 2012). 

O advento da Internet possibilitou o desenvolvimento das redes sociais digitais 

e potencializou novas formas de relação, comunicação e organização. Enquanto 

fenômeno de promoção da participação e da colaboração entre as pessoas, as redes 

sociais digitais surgem como uma forma de agrupamento humano, ocasionado pela 

necessidade de compartilhar informações com interesses comuns. No ciberespaço 

as redes sociais se transformaram em redes sociais digitais e se complexificaram se 

apresentando enquanto canais de elevado fluxo de informação e de estabelecimento de 

vínculos, valores e discursos. (EFIMOVA, 2005) (BOYD e HERR, 2006) (BOYD, 

2006). 

Neste contexto é possível conceber a rede digital como uma forma de 

comunicação mediada por computador com acesso à internet, “que permite a criação, 

compartilhamento, comentário, avaliação, classificação, recomendação e disseminação 

de conteúdos digitais de relevância social de forma descentralizada, colaborativa e 

autônoma tecnologicamente. Tem como principal característica a participação ativa 

(síncrona e/ou assíncrona) da comunidade de usuários na integração de informações, 

visando à formação de uma esfera pública interconectada”. (WASSERMAN e FAUST, 

1994). . 
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As redes sociais digitais enquanto ferramentas da web 2.0 comportam um 

espaço comum de encontro de interesses, necessidades e metas semelhantes, para 

a colaboração, a partilha de conhecimento, a interação e a comunicação entre os 

participantes, permitindo a formação de espaços abertos ou não para discussões, 

debates e apresentação de temas variados, bem como o compartilhamento de dados 

e informações em diversos formatos (textos, arquivos, imagens, fotos, vídeos, etc.) . 

(PETTANATI et al., 2006). 

4. O acesso às redes sociais 

O número de conectados à Internet se expande no mundo e no Brasil e a 

participação em redes sociais tem se tornado uma rotina na vida dos internautas. 

Conforme pesquisa do IBOPE os brasileiros passaram em 2010 mais de 60 horas 

por mês navegando na Internet, especialmente nas redes sociais. O Brasil está entre 

os países com o maior número de pessoas conectadas às redes sociais (IBOPE apud 

CIRIBELI e PAIVA, 2011). 

5. A estrutura das redes sociais 

As redes sociais têm elementos em comum, tais como: a interação, o laço social e 

o capital social. 

O estudo das redes sociais envolve, obrigatoriamente, a análise dos laços sociais 

construídos entre os membros da rede, as interações que constituem esses laços e o 

capital social resultado do mesmo. 

A conexão apresentada entre um par de membros em uma rede social é apelidado 

de laço social, (WASSERMAN e FAUST, 1994). 

Um laço social é formado por relações sociais, que por sua vez, são compostas por 

interações sociais. A interação social surge enquanto geradora da estrutura da rede 

social, pois possibilita que o laço social tenha a oportunidade de surgir. A interação 

social necessita de um território em que possa acontecer a formação de um grupo 

envolvendo os membros. O laço social precisa que as interações aconteçam durante 

um certo tempo, para que possam transparecer a reciprocidade, a intimidade e a 

confiança. 

O capital social não se encontra nos indivíduos, mas sim surge embutido nas 

relações sociais dos membros da rede, agregando potencial à associação dos mesmos. 

Gyarmati e Kyte (2004) afirmam que o capital social em uma rede constitui-se no 

potencial do valor do conteúdo das relações sociais que a integram. 

Gyarmati e Kyte (2004) explicam que o capital social constitui-se no conteúdo das 

relações sociais em uma rede. 
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A exemplo das redes sociais, as redes sociais digitais e as comunidades virtuais têm 

como elementos em comum interação, o laço e o capital social. Elas constituem-se em 

um agrupamento de atores, baseado em interação social, que possui uma estrutura de 

laços sociais com capital social embebido nela. 

Para Recuero (2012), nas relações sociais face a face, a interação fica restrita 

aos participantes da conversa. Nas redes sociais digitais o ambiente mediado 

diminui a possibilidade de controle (RECUERO, 2012). Para além dos membros 

que contribuírem com a conversa é possível encontrar um número desconhecido de 

espectadores. Como a conversa permanece registrada, outros membros podem retomar 

a conversa, o que dificulta delimitar o que está sendo dito e em que circunstância. 

(RECUERO, 2012). 

Os membros das redes sociais digitais/comunidades virtuais evoluem ao longo do 

tempo. Em consequência, quando analisadas no tempo, as propriedades e atributos 

das redes sociais digitais/comunidades virtuais mudam, conduzindo a uma necessária 

reconfiguração da estrutura da rede. Nesse processo o capital social pode, ao longo 

do tempo, ser acumulado e aprofundado. 

A horizontalidade desfaz a concentração do poder comunicacional, potenciando 

as  relações  de  todos  para  todos,  reafirmando  a  importância  de  cada  membro/nó, 

reunindo-os de forma democrática e participativa em torno de interesses comuns. 

6. Redes sociais digitais e comunidades virtuais 

Nas comunidades virtuais a comunicação interpessoal não acontece por 

intermédio de relações cara a cara, apresentando-se mediada por relações no âmbito 

das comunidades virtuais surgidas nas redes sociais. 

As redes sociais digitais configuram-se com potencial para possibilitarem a 

construção de comunidades virtuais de aprendizagem (GUITERREZ, 2013). 

As comunidades virtuais são agregados sociais que surgem quando um grupo 

de pessoas que se relacionam no ciberespaço estabelece redes de relações sociais, 

envolvendo interesses compartilhados, sentimento de comunidade e regularidade 

nas relações (GUITERREZ, 2013). 

Uma comunidade virtual envolve o sentimento de pertença de um grupo de 

indivíduos, que têm a oportunidade de partilhar interesses comuns, num ambiente 

suportado pela Internet e que oportuniza as condições para potenciar a comunicação 

e partilha de informação, podendo constituir-se como um núcleo de aprendizagem 

e inovação. 

As características principais que distinguem uma comunidade virtual envolvem 

a necessidade de apresentar um foco que reúna os seus membros. Em torno desse 
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foco é gerado o conteúdo partilhado e discutido pelos participantes. A comunidade 

virtual implica também na existência de oportunidades para os seus membros 

poderem contactar os outros membros para esclarecimento de dúvidas e ou discussão 

dos conteúdos gerados pelos membros. 

Castells afirma que a comunidade virtual é “uma rede eletrônica de comunicação 

interativa auto definida, organizada em torno de um interesse ou finalidade 

compartilhados, embora algumas vezes a própria comunicação se transforme no 

objetivo”. (CASTELLS, 1999, p.385). 

As características principais que distinguem uma comunidade virtual envolvem 

a necessidade de apresentar um foco que reúna os seus membros. Em torno desse 

foco é gerado o conteúdo partilhado e discutido pelos participantes. A comunidade 

virtual implica também na existência de oportunidades para os seus membros 

poderem contactar os outros membros para esclarecimento de dúvidas e ou discussão 

dos conteúdos gerados pelos membros. 

A participação passiva poderá causar a degradação na rede social, pois diminuirá 

o seu valor para os membros. Ligada a este pormenor está associada à legitimidade e 

credibilidade da informação partilhada. 

7. Softwares sociais 

A rede social se apropria dos softwares sociais. Eles funcionam como mediadores 

sociais, favorecendo a criação de redes de relacionamentos enquanto espaços onde 

os seus membros podem juntar outros usuários ao seu círculo de relacionamentos, 

conhecer outros que partilhem os mesmos interesses e discutir variados assuntos. 

(RECUERO, 2009). 

Os softwares sociais não podem ser confundidos com a própria rede ou comunidade 

virtual. 

8. Mídia digital e Rede social 

Se o software social é utilizado somente para divulgar conteúdo, essa ferramenta 

tecnológica será uma mídia social. Se a interação ocorre se transforma em uma rede 

social. 

As redes sociais permitem que as pessoas se relacionem de diversas maneiras, 

porém somente por intermédio das mídias sociais elas têm a possibilidade de 

veicularem informações rapidamente e diretamente, de todos para todos, através de 

textos, de imagens, de sons e vídeos. 
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9. As redes sociais digitais na educação 

As redes sociais digitais apresentam crescentes potencialidades para que além 

de um simples canal de comunicação, possam oportunizar as condições para no 

âmbito da educação se desenvolvam espaços coletivos e individuais de aprendizagem 

participativa, interativa e flexível (ALLEGRETTI et al, 2012). 

As redes sociais surgem naturalmente entre os integrantes de uma comunidade 

acadêmica. Considerando os referenciais de comunidade acadêmica de Rachels, 

2013, as redes sociais digitais apresentam potencial para um trabalho envolvendo as 

relações: (1) entre os estudantes, (2) com a dinâmica e organização acadêmica e (3) 

com a realidade alargada considerando o social e o econômico. 

Considerando as relações no âmbito da dinâmica e organização escolar, se 

identificam potencialidades da contribuição das redes sociais digitais nas relações 

entre: aluno e professor; aluno e aluno; professor e professor e instituição de ensino e 

comunidade exterior à instituição de ensino. 

9.1. Quanto à contribuição das redes sociais digitais para as relações entre aluno e 

professor, a sua utilização pode ser: 

- integrada ao processo de ensino aprendizagem enquanto espaço para 

esclarecimento, público ou privado, síncrono ou assíncrono de dúvidas; debates; 

informação acadêmica, administrativa ou pedagógica; motivação; retorno de 

pormenores referentes ao processo de ensino e aprendizagem; distribuição de 

documentação. 

- complementar ao processo de ensino e aprendizagem para trabalho no âmbito 

do tempo de estudo previsto no calendário acadêmico ou em tempo extra em relação 

a esse período de tempo, envolvendo: proposta de atividades, participação em 

discussões, disponibilização de informação. 

- suplementar ao processo de ensino e aprendizagem para trabalho no âmbito do 

tempo de estudo previsto no calendário acadêmico ou em tempo extra em relação a 

esse período de tempo, envolvendo disponibilização de informação. 

- integrada ao processo de mediação pedagógica entre o professor e o aluno no 

âmbito da sala de aula oportunizando condições para debate ou para esclarecimento 

de dúvidas horizontalizando o processo de comunicação ou fora do período escolar 

envolvendo mediação de âmbito pedagógico, acadêmico ou pessoal, quebrando a 

verticalidade das relações pessoais no âmbito escolar. 
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9.2. Quanto à contribuição das redes sociais digitais para as relações entre aluno e 

aluno, a sua utilização pode ser: 

- integrada ao processo de ensino aprendizagem enquanto forma de partilha de 

informação e conhecimentos e esclarecimento coletivo de dúvidas. 

- exterior ao processo de ensino aprendizagem enquanto forma de interação entre 

os alunos para troca de informação ou interação a propósito da disciplina ou de âmbito 

social promovendo o conhecimento reciproco fora do espaço físico e temporal da 

instituição acadêmica. 

- facilitador da aproximação do professor ao aluno de modo a que este faça parte 

do seu cotidiano, para além da sala de aula. 

9.3. A contribuição das redes sociais para as relações entre professor e professor, 

pode envolver: 

- o processo de ensino e aprendizagem enquanto espaço de socialização, troca de 

informação, recursos e de experiências 

- os momentos extra-classe se constituindo momentos de convívio e partilha de 

recursos e informação. 

No âmbito das relações da instituição de ensino com a comunidade extra- 

acadêmica, as redes sociais digitais podem contribuir para: 

- promover a formação da população em geral, estendendo a preocupação de 

formação da instituição para a comunidade 

- partilhar informação acadêmica fomentando a participação da comunidade nas 

ações desenvolvidas. 

As interações virtuais, para a sua realização e manutenção com sucesso, levantam 

desafios aos docentes e estudantes, em resultado da ausência de um contexto físico 

comum. 

As relações nas redes sociais estabelecem novos espaços de interação, no qual as 

relações são muito diversas das que ocorrem em espaços físicos convencionais. 

Estas possibilidades deverão ser consideradas em paralelo com a carga horária de 

trabalho do aluno, carga horária de estudo do aluno. 

A conversação, síncrona ou assíncrona, é a principal atividade nas redes sociais. 

Esta conversação acontece no âmbito de um espaço que apesar de predominantemente 

público, apresenta algumas restrições de visualização. (RECUERO, 2012) 
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10. Redes sociais na educação a distância 

O processo de ensino e aprendizagem na educação a distância pode ter benefícios 

com a utilização das redes sociais. Algumas ficam implícitas no que já foi afirmando 

anteriormente, outras surgem agregadas à especificidade do trabalho com softwares 

de mensagens instantâneas. É esse relato que se apresenta. 

10.1. Mensagens instantâneas em ambientes educacionais a distância 

A popularidade da utilização das mensagens instantâneas é tão elevada que a 

sua utilização no ambiente de ensino e aprendizagem deve ser ponderada. O uso de 

mensagens instantâneas na educação reforça a possibilidade de alcançar um conjunto 

de mais valias consideradas interessantes atendendo ao objetivo de incrementar a 

qualidade no processo de ensino e aprendizagem. 

Algumas das vantagens são descritas a seguir: 

Imediaticidade no envio 

O tempo que medeia entre o envio e a recepção da mensagem é praticamente nulo. 

Imediaticidade na recepção 

Os utilizadores verificam frequentemente a recepção de mensagens instantâneas 

em seus celulares. 

Apelatividade 

O conteúdo das mensagens instantâneas captura a atenção dos utilizadores. 

Ubiquidade 

Os dispositivos móveis estão quase sempre ligados e quando alguém que não está 

conectado recebe uma mensagem instantânea, essa pessoa é frequentemente avisada 

para se conetar e desse modo receber a mensagem. 

Disponibilidade 

Os dispositivos móveis são na maioria dos casos da propriedade do seu utilizador. 

Informação administrativa ou acadêmica 

As mensagens instantâneas permitem o envio de informação de natureza 

administrativa ou acadêmica. 

Estímulo à gestão do tempo com autonomia 

As mensagens instantâneas, lembrando o calendário e os horários, estimulam a 

gestão autônoma do tempo. 
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Diluição da abrangência geográfica 

As mensagens instantâneas possibilitam transcender os desafios geográficos. 

Extensão temporal 

A troca de mensagens instantâneas possibilita alargar a disponibilidade temporal 

do emissor e receptor. 

Autoconfiança 

A troca de mensagens instantâneas potencializa a igualdade de participação de 

todos os intervenientes no processo de comunicação. 

Informação científica 

A troca de mensagens instantâneas possibilita veicular informação em formato de 

texto, imagem, áudio e vídeo. 

Gratuidade 

Os serviços para mensagens instantâneas estão disponíveis gratuitamente. 

Espaço social 

A troca de mensagens instantâneas potencializa a familiaridade entre todos os 

intervenientes do processo de comunicação 

Espaço pessoal 

O registro das mensagens instantâneas trocadas constitui um repositório 

permanentemente disponível. 

Oportunidade de expressão 

O uso de mensagens instantâneas oportuniza a expressão livre em um ambiente 

acadêmico não formal e não restrito. 

Estímulo à partilha colaborativa 

Os sistemas de troca de mensagens instantâneas possibilitam o compartilhamento 

de arquivos. 

Estímulo ao debate 

Os sistemas de troca de mensagens instantâneas possibilitam um espaço 

construtivo para o debate de ideias e a troca de opiniões. 
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Inclusão digital 

A troca de mensagens instantâneas é acessível a utilizadores que podem não ter 

acesso a computadores ou à rede de Internet. 

Estímulo à qualidade 

O fato de saber que as postagens são partilhadas pelos diferentes intervenientes 

no processo de ensino e aprendizagem estimula o cuidado na elaboração das mesmas. 

Continuidade entre diversos espaços de interação 

As interações presenciais, síncronas e assíncronas ganham continuidade natural. 
 

Vantagens Motivos 

Tempo de emissão e recepção 
Imediaticidade na veiculação 

Transversalidade nas discussões 

 

Mensagem difundida 

Apelativa 

Abrangente geograficamente 

Gratuita 

Recebida 

Dispositivo tecnológico 
Próprio do utilizador 

Favorece a inclusão digital 

 

 
Informação veiculada 

Acadêmica e administrativa 

Científica 

Espaço social de aprendizagem 

Espaço social de interação 

Espaço social de conhecimento 

 

 
Competências promovidas 

Gestão do tempo 

Autoconfiança 

Expressão 

Partilha 

Debate 

Qualificação 

Tabela 1: Benefícios da utilização das mensagens instantâneas no processo de ensino e 

aprendizagem a distância 
 

Atendendo aos benefícios apontados, os projetos de educação a distância podem 

desenvolver estratégias de uso do sistema de troca de mensagens instantâneas 

Whatsapp para incrementar a qualidade do processo de ensino e aprendizagem. 

Artigo elaborado por João José Saraiva da Fonseca com Anaisa de Moura e Sonia 

Maria Henrique Pereira da Fonseca e integrante dos anais do VII Congresso 

Tecnológico – Infobrasil realizado em 2014. 
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Artigo 10 

O uso do WhatsApp em ambientes de ensino e aprendizagem a distância 

1- Introdução 

O WhatsApp é um aplicativo de mensagens instantâneas para dispositivos móveis 

que permite a interação em tempo real entre os participantes de um determinado 

grupo de amigos e deixa gravado um histórico das interações. 

O WhatsApp é um exemplo de aplicação de mensagens instantâneas usada em 

dispositivos móveis que possibilita aos utilizadores para além de trocar mensagens de 

texto, enviar imagens, vídeos e mensagens de áudio diretamente de um dispositivo 

móvel para outro. 

A popularidade do serviço de troca de mensagens instantâneas em geral e do 

WhatsApp em particular têm vindo a crescer e sinônimo desse fato é a sua valorização 

no mercado. Face à realidade da disposição dos alunos para usarem esses serviços, 

existe a oportunidade para a sua incorporação em ambientes educacionais no âmbito 

do ambiente de ensino e aprendizagem. 

As Faculdades INTA procuraram utilizar o WhatsApp na promoção da Inovação 

Pedagógica e nesse sentido procura promover uma utilização coerente com dinâmicas 

pedagógicas inovadoras, como avaliar o uso que os alunos fazem dessa ferramenta. 

2- Objetivos 

O presente trabalho tem por objetivos: 

- Apresentar as possibilidades de uso dos serviços de troca de mensagens em 

ambientes de ensino e aprendizagem e analisar a sua utilização pelos estudantes. 

- Apresentar as estratégias do uso do WhatsApp nas Faculdades INTA para 

aumentar a qualidade do processo de ensino e aprendizagem das disciplinas a distância. 

- Relatar a utilização feita, pelos alunos, do WatsApp 

3. Referencial Teórico 

3.1. Mensagens instantâneas em ambientes educacionais 

A popularidade da utilização das mensagens instantâneas é tão elevada que a 

sua utilização no ambiente de ensino e aprendizagem deve ser ponderada. O uso de 

mensagens instantâneas na educação reforça a possibilidade de alcançar um conjunto 

de mais valias consideradas interessantes atendendo ao objetivo de incrementar a 

qualidade no processo de ensino e aprendizagem. 

Algumas das vantagens são descritas a seguir: 
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Imediaticidade no envio 

O tempo que medeia entre o envio e a recepção da mensangem é praticamente 

nulo. 

Imediaticidade na recepção 

Os utilizadores verificam frequentemente a recepção de mensagens instântaneas 

em seus celulares. 

Apelatividade 

O conteúdo das mensagens instântaneas captura a atenção dos utilizadores. 

Ubiquidade 

Os dispositivos móveis estão quase sempre ligados e quando alguém que não está 

conectado recebe uma mensagem instantânea, essa pessoa é frequentemente avisada 

para se conetar e desse modo receber a mensagem. 

Disponibilidade 

Os dispositivos móveis são na maioria dos casos da propriedade do seu utilizador. 

Informação administrativa ou acadêmica 

As mensagens instântaneas permitem o envio de informação de natureza 

administrativa ou acadêmica. 

Estímulo à gestão do tempo com autonomia 

As mensagens instântaneas, lembrando o calendário e os horários, estimulam a 

gestão autônoma do tempo. 

Diluição da abrangência geográfica 

As mensagens instântaneas possibilitam transcender os desafios geográficos. 

Extensão temporal 

A troca de mensagens instantâneas possibilita alargar a disponibilidade temporal 

do emissor e receptor. 

Autoconfiança 

A troca de mensagens instantâneas potencializa a igualdade de participação de 

todos os intervenientes no processo de comunicação. 

Informação Científica 
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A troca de mensagens instântaneas possibilita veicular informação em formato de 

texto, imagem, áudio e vídeo 

Gratutidade 

Os serviços para mensagens instantâneas estão disponíveis gratuitamente. 

Espaço social 

A troca de mensagens instantâneas potencializa a familiaridade entre todos os 

intervinientes do processo de comunicação. 

Espaço pessoal 

O registro das mensagens instantâneas trocadas constitui um repositório 

permanentemente disponível. 

Oportunidade de expressão 

O uso de mensagens instantâneas oportuniza a expressaão livre em um ambiente 

acadêmicao não formal e não restrito. 

Estímulo à partilha colaborativa 

Os sistemas de troca de mensagens instantâneas possibilitam o compartilhamento 

de arquivos. 

Estímulo ao debate 

Os sistemas de troca de mensagens instantâneas possibilitam um espaço 

construtivo para o debate de ideias e a troca de opiniões. 

Inclusão digital 

A troca de mensagens instantâneas é acessível a utilizadores que podem não ter 

acesso a computadores ou a rede de Internet. 

Estímulo à qualidade 

O fato de saber que as postagens são partilhadas pelos diferentes intervinientes 

no processo de ensino e aprendizagem estimula o cuidado na elaboração das mesmas. 

Continuidade entre diversos espaços de interação 

As interações presenciais, síncronas e assícronas ganham continuidade natural. 
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Mensagem difundida Apelativa 

Abrangente geograficamente 

Gratuita 

Recebida 

Informação Veiculada Acadêmica e administrativa 

Científica 

Espaço social de aprendizagem 

Espaço social de interação 

Espaço social de conhecimento 

Tabela 1: Benefícios da utilização das mensagens instantâneas no processo de ensino e 

aprendizagem a distância. 
 

Atendendo aos benefícios apontados, as faculdades INTA desenvolveram 

estratégias de uso do sistema de troca de mensagens instantâneas Whatsapp para 

incrementar a qualidade do processo de ensino aprendizagem nos cursos a distância 

que ministra. 

4- Procedimentos Metodológicos 

O presente trabalho realizou primeiramente uma análise da utilização realizada 

pelas faculdades INTA do Whatsapp. Para tal, realizou-se uma análise documental 

das normativas internas e dos materiais didáticos e espaços individuais e colaborativos 

de aprendizagem. 

Posteriormente realizou-se o estudo das participações realizadas pelos alunos no 

WhatsApp e uma análise de conteúdo das mesmas. Para isso, as Faculdades INTA 

realizaram uma pesquisa em que procuraram avaliar a utilização do WhatsApp, pelos 

alunos de uma das disciplinas ofertadas na modalidade semipresencial ao abrigo da 

Portaria nº 4.059 de 10 de Dezembro de 2004. Realizaram uma análise de conteúdo 

das 32 mensagens trocadas entre os alunos e os tutores da IES usando o WhatsApp, 

durante o primeiro semestre de uma das disciplinas, de um total de aproximadamente 

250 alunos que frequentaram a disciplina. 

Para tal se recorreu aos pressupostos da análise de conteúdo (Laurence Bardin 

(1997). 

Vantagens Motivos 

Imediaticidade na veiculação 

Transversalidade nas discussões 

Tempo de emissão e recepção 

Próprio do utilizador 

Favorece a inclusão digital 

Dispositivo tecnológico 

Gestão do tempo 

Autoconfiança 

Expressão 

Partilha 

Debate 

Qualificiação 

Competências Promovidas 



Um conceito a erradicar 139  

5. Apresentação e Discussão dos Resultados 

5.1. O sistemas de troca de mensagens instantaneas no processo de educação a 

distancia das faculdades INTA 

As Faculdades INTA oferecem diversas disciplinas a distância no âmbito da 

possibilidade de oferta de parte da carga horária dos cursos superiores utilizando essa 

estratégia. Nessas disciplinas o WhatsApp revela-se uma importante ferramenta de 

promoção do ensino e da aprendizagem, sendo usado com diferentes intenções. 

Atendendo às categorias descritas na tabela 1, apresentamos algumas das utilizações 

que as Faculdades INTA fazem do WhatsApp no processo de ensino e aprendizagem. 

A veiculação pela mensagem instantânea de fotos, vídeo e áudio, associados ao 

material didático, apresenta potencial de motivação para o estudo do mesmo, bem 

como reforça o potencial da autoavaliação para o estudo. 

A figura está incluída no material didático. A 

propósito de que tema ela foi apresentada? 

O vídeo está incluído no material didático    

e aborda a temática dos papéis da filosofia na 

sociedade contemporânea. Que argumentos 

você prevê sejam apresentados para caraterizar a 

relevância da filosofia para a sociedade atual? 
Figura 1: Imagem incluída no 

material didático de sociologia 

 

 

Figura 2: Imagem incluída no material 

didático de filosofia 

 

A informação acadêmica e administrativa aproxima o aluno do curso e procura 

combater a evasão. 
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Figura 3 : companhamento do estudo 

dos alunos e esclarecimento de 

dúvidas 

Figura 4 : Realização de testes de 

autoavaliação no formato quiz 

 
 

  
 

Figura 5 : Partilha de informação 

contextualizada 

Figura 6: Partilha de informação 

através de vídeos 

O processo de utilização do WhatsApp envolve o cadastro prévio pelo utilizador 

do número institucional disponibilizado para o efeito. A partir daí, o aluno recebe 

regularmente mensagens enviadas pelo curso por intermédio da sua gerência 

acadêmica, coordenação, tutores. O aluno poderá também receber mensagens de 

colegas de curso. 

5.2. Utilização do WhatsApp pelos alunos no curso 

A partir da análise das intervenções dos alunos das faculdades INTA no WhatsApp 

foram definidas como categorias: - Intensão do contato - Natureza do contato. A 

partir dessas categorias a análise de conteúdo envolveu o trabalho com subcategorias: 
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- Intenção do contato 

• Solicitação de suporte (acadêmico, técnico, pedagógico) 

• Informação de lacunas 

• Curiosidade 

- Natureza do contato 

• Ansiedade 

• Receio 

• Desabafo 

• Generalização 

• Individualidade 

• Proximidade 

• Procura de alternativas 

Quanto à categoria intenção do contato, foi possível identificar que a maioria foi 

ocasionada por solicitação de suporte acadêmico, técnico e pedagógico. 

A partir do contato dos alunos, foi possível identificar no que diz respeito ao 

suporte acadêmico, a necessidade de reforçar a exposição na sala do plano de ensino, 

do calendário acadêmico e da explicação detalhada do modo como deverão ser 

enviadas as atividades de avaliação. 

O suporte pedagógico deve atentar no esclarecimento dos objetivos de cada uma 

das atividades de avaliação e nas particularidades de sua realização e entrega. 

O suporte acadêmico deve diversificar o horário de funcionamento. 

A utilização do WhatsApp permitiu aos alunos informarem lacunas no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem, no que diz respeito a hiperligações que não funcionavam 

ou a saída do sistema de EaD do ar, devido a motivos a que a IES era alheia. 

A curiosidade de avaliar a operacionalidade do funcionamento do sistema foi 

motivo para o contato de alguns estudantes. 



142 Educação a distância  

A ansiedade dos alunos surge na categoria natureza do contato, a propósito da 

preocupação com o envio atempado das atividades e sobre o retorno imediato dos 

resultados obtidos. Associado surge o receio dos alunos em reprovar e perder o prazo 

de realização das atividades. 

O fato de os alunos se sentirem num espaço individual de contato com os tutores 

possibilitou que pudesse desabafar sobre a natureza semipresencial da aprendizagem 

proposta para a disciplina que esteve também presente na troca de mensagens com os 

tutores. Revelar a dificuldade em trabalhar em grupo e solicitar o trabalho individual. 

A solicitação de encontro de alternativas, para ultrapassagem no envio das atividades 

ou então em atividades de remediação para insucessos. Essa particularidade no 

atendimento ao aluno abriu espaço para que estabelecesse uma comunicação de maior 

proximidade: 

“- Aff professor oh pessoa para pertubar neh. Desculpas”. 

“- Bom dia professor. Passando para lhe avisar qie ja deu tudo certo. Respondi 

tudos os questionários. Aguardando as notas”. 

“Estou muito ansiosa por ir... rsrs mas vou fazer uma força, e passarei para 

tomarmos um café! Rsrs” 

O espaço de comunicação oportunizado foi também o espaço para que alunos 

generalizassem as suas opiniões face ao curso: 

“- Estou com dificuldades de estudar Antropologia” 

“- Todo mundo tá cheio de dúvidas em relação a disciplina” 

Quando questionadas as situações apresentadas, numa tentativa de avaliar os 

reais motivos e tentar encontrar respostas, verificou-se que afinal o aluno 

estava generalizando a situação apresentada. 

 

Artigo elaborado por João José Saraiva da Fonseca com Anaisa Alves de Moura 

e Sonia Maria Henrique Pereira da Fonseca e apresentado no II Seminário 

Internacional de Educação a Distância – SEMEAD do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, realizado em 2014. 
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Artigo 11 

 

 
Professores autores de material didático para educação a distância: relato do 

processo de acompanhamento pedagógico 

 

 
Na avaliação do material didático produzido pelos professores autores são 

utilizados os critérios: 

a - Enquadramento com o projeto pedagógico do NEAD 

• Propõe ao aluno refletir e problematizar a realidade política, econômica, social, 

cultural e educacional em que vive; 

• Propõe ao aluno refletir sobre a sua prática profissional; 

• Propõe ao aluno refletir sobre a sua prática cidadã; 

• Conduz o aluno a uma aprendizagem baseada na pesquisa; 

• Aborda os conteúdos a partir de uma visão baseada em temas estruturadores, 

temas transversais e interdisciplinaridade; 

• Apresenta uma dinâmica motivadora para o aluno e promotora do auto-estudo; 

• Enquadra os conteúdos na realidade histórica, cultural, social, educacional e 

política e contextualiza os conteúdos abordados; 

• Promove o estudo baseado na compreensão, interpretação e resolução de 

situações problema e estudos de caso, de modo a que o aluno se aproprie dos 

conceitos por intermédio de capacidades de pensamento e atitudes favoráveis 

à aprendizagem, abandonando o conhecimento baseado na memorização de 

termos; 

• Apresenta um equilíbrio entre o conhecimento cotidiano e conhecimento 

científico; 

• Apresenta um equilíbrio entre conteúdos disciplinares e conteúdos transversais, 

levando em conta o saber (conhecimento de fatos, conceitos, teorias, princípios, 

fundamentos, nomenclaturas, personagens etc.); o saber fazer (domínio de 

habilidades); o saber ser (desenvolvimento de atitudes e valores); o saber fazer 

junto (interações cooperativas com outros atores sociais); 

• Adota uma prática avaliativa baseada na: avaliação do domínio de conteúdos 

acadêmicos; capacidades metacognitivas e estratégias de aprendizagem; 
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formação de atitudes dos alunos; percepção acerca do seu processo de 

aprendizagem; percepção sobre os intervenientes no processo de ensino e 

aprendizagem; 

• Promove o estudo cooperativo numa interligação permanente entre o material 

didático e a utilização do espaço virtual de aprendizagem; 

• Apresenta os conteúdos contextualizados e enquadra a sua utilidade em 

situações do dia a dia. A partir daí amplia para a visão científica; 

• Apresenta um enquadramento entre os conteúdos abordados e as referências 

bibliográficas apresentadas; 

• Conduz o aluno a uma permanente reflexão e questionamento crítico, numa 

interação permanente entre a teoria, prática e práxis; 

• Apresenta um enquadramento com o público-alvo de acordo com as dimensões: 

econômicas, culturais, sociais, éticas, profissionais, tecnológicas, acadêmicas, 

etc. 

• Apresenta, nas diferentes unidades e temas, um equilíbrio entre o número de 

páginas, o volume de conteúdo, o grau de dificuldade e as atividades propostas. 

b - Enquadramento com o projeto pedagógico do curso 

c – Linguagem 

A linguagem é promotora de um “diálogo didático” com o aluno, estabelecendo 

com ele uma relação de interação estreita, reforçada pela utilização da 3ª pessoa do 

singular. 

d – Comunicacional 

• Respeita os elementos básicos comunicacionais para material didático a distância 

(dinâmica de relação texto e recursos multimídia: foto, áudio, animação, simulação e 

vídeo); 

• Existe uma ligação ajustada entre o texto e hipertexto. 

e - Formatação 

• Respeita as normas de elaboração de material didático e a divisão do material 

didático de acordo com a carga horária do módulo, unidade, tema e tempo definido 

para o estudo diário do aluno; 

• Respeita os diferentes itens em que, de acordo com as normas, o material didático 

se divide: Apresentação do curso, Sumário, Apresentação da disciplina, Objetivo do 

módulo, Unidades de aprendizagem, Objetivos da unidade e do tema, Resumo do 
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tema, Autoavaliação do tema, Referências bibliográficas. 

f - Direitos autorais 

Enquadramento no âmbito dos princípios de originalidade e outros presentes na 

regulamentação de direitos autorais. 

A partir do trabalho de seleção e acompanhamento dos professores autores 

atendendo ao perfil e referenciais de avaliação acima apresentados, apuramos os 

elementos seguintes, que pensamos poderem ter interesse para instituições que 

estejam elaborando material didático para educação a distância 

A instituição que desejar desenvolver material didático para cursos a distância 

deverá implantar de início um curso de introdução à educação a distância e de autoria 

específica para a educação a distância, pois não é fácil encontrar professores com 

esses conhecimentos. Mesmo que eles estejam disponíveis será sempre necessário 

trabalhar com eles os pressupostos pedagógicos do curso e a proposta de estrutura 

do material didático bem como o referencial gráfico. A definição clara dos objetivos 

de aprendizagem do aluno deverá constituir a preocupação inicial do professor. 

Os objetivos deverão ser definidos tendo em conta o módulo, a unidade e o tema. 

Deverá ser clara a relação entre os objetivos de cada um dos elementos da estrutura 

do módulo, bem como a relação entre os objetivos e as atividades de avaliação, os 

momentos de interação síncrona e assíncrona e as oficinas pedagógicas. Por outro lado 

é essencial que o professor não só tenha o conhecimento científico, mas tenha um 

conhecimento profundo da realidade onde os alunos vivem e trabalham de modo a 

poderem enquadrar o seu material no contexto social e cultural do aluno e estabelecer 

ligações entre a teoria e a prática. A instituição deverá dispensar um permanente 

apoio ao professor durante a escrita sendo que o apoio tema a tema será o ideal, pois 

evitará que o professor tenha de refazer grandes trechos de texto. O apoio deverá 

ser na instituição e deve ter o caráter de apoio e não de crítica. O suporte deverá ser 

“amigo e próximo” e não institucional e distante. O coordenador do curso poderá 

ter um papel importante na mediação desse processo. O professor poderá contribuir 

com ideias interessantes que deverão ser contempladas, desde que não desconfigurem 

a proposta inicial. Estaremos deste modo trabalhando a motivação do professor e 

enriquecendo o projeto. A reflexibilidade não deverá ser apanágio na cobrança de 

prazos. Definidos claramente, por mútuo acordo no início do processo e consagrado 

em termo de compromisso assinado por ambas as partes, o prazo estabelecido deverá 

ser cobrado rigidamente. Para que a cobrança possa ser mais efetiva, deverá ser evitada 

a nomeação “compulsória” de professores autores. 
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A substituição de professor deverá ser assumida sem receios pela instituição 

quando existir quebras nos prazos de entrega, mas também sempre que o professor 

mostrar não ter possibilidade de elaborar material de acordo com os pressupostos 

de avaliação definidos. Uma cuidadosa análise da originalidade do material poderá 

evitar que alguns professores autores possam complicar o cumprimento os prazos 

da instituição pela entrega, mesmo que em tempo, de material, ferindo os direitos 

autorais. 

O assumir da tutoria pelo professor-autor facilita a revisão posterior do material 

e a inclusão de eventuais elementos que possam enriquecer o conteúdo e os restantes 

elementos que caracterizam a proposta pedagógica. 

Qualquer revisão ao material do professor-autor deverá ser sugerida ao próprio, 

devendo-se evitar introduzir alterações ao texto sem sua autorização prévia, devendo, 

contudo tal situação ser consagrada sempre que o autor deixe o trabalho pela metade 

ou não assuma a sua revisão após a primeira utilização. 

Ao assumir elaborar o material didático a instituição deverá encarar que iniciou 

um projeto em permanente reelaboração. Não vai ter de início o melhor material do 

mercado, mas é um material que tentará refletir as necessidades do público-alvo a 

partir o projeto pedagógico da instituição e isso é de fundamental importância para 

o sucesso de um curso qualquer que seja a modalidade de educação. À medida que 

os professores elaboraram vários materiais ou que reelaboram os seus materiais a 

qualidade vai aumentar. A permanente avaliação conjunta do acompanhamento das 

produções e da sua evolução é essencial. Nem todos os autores vão ser gênios, mas 

alguns vão se revelar. Outros se desiludir. Um autor que no início produz um material 

didático razoável poderá evoluir. Outro que estava referenciado como bom no ensino 

presencial poderá não ter lugar na elaboração de material didático. 

A experiência de elaboração de material didático para os cursos a distância motiva 

os professores para trabalharem no presencial com uma visão mais próxima da 

realidade do aluno e visando atender aos seus anseios e necessidades. Alguns tentam 

transpor os pressupostos do projeto pedagógico do NEAD para o ensino presencial. 

Desse modo a proposta didáticopedagógica do NEAD está lentamente 

contribuindo para transformar também o ensino presencial, associando a ele novas 

dinâmicas de relação com os alunos, com os conteúdos e novas dinâmicas de 

comunicação. 

 

 
Artigo elaborado por João José Saraiva da Fonseca com Sonia Maria Henrique 

Pereira da Fonseca e apresentado no 4º Seminário Nacional ABED de Educação 

a Distância realizado em 2006. 



Um conceito a erradicar 147  

Artigo 12 

 

 
Desenvolvimento e testagem de sistema de avaliação de programas 

educacionais a distância 

 

 
RESUMO 

O presente artigo procura apresentar a proposta de avaliação institucional dos 

projetos educacionais na modalidade a distância das Faculdades INTA e avaliar um 

dos cursos realizados pela Instituição de Ensino Superior, enquanto piloto para o 

futuro alargamento da sistemática a todos os cursos. 

Tomando como referenciais teóricos as propostas de Donald L. Kirkpatrick (1998), o 

trabalho parte do pressuposto que a avaliação deve envolver diversos níveis de análse, 

indo além da simples satisfação dos participantes passível de influências estranhas 

ao processo. Da pesquisa é possível concluir pela validade do processo de avaliação 

institucional de Donald L. Kirkpatrick em cursos a distância em geral e enquanto 

ferramenta utilizada nas Faculdades INTA. 

Palavras chave: Avaliação institucional, educação a distância, sistema de avaliação 

 

 
1- Introdução 

A tutoria é um fator fundamental na implementação das propostas pedagógicas de 

qualquer projeto de educação à distância. Responsável em grande parte pelo processo 

de retroalimentação acadêmica e pedagógica, a tutoria é um dos pontos de ligação 

entre o aluno e a instituição que promove educação a distância. 

As Faculdades INTA iniciaram em 2010 um processo de reflexão envolvendo a 

comunidade acadêmica, de modo a implantar a semipresencialidade nos seus cursos 

de graduação reconhecidos, ao abrigo da Portaria nº 4.059 de 10 de Dezembro de 

2004, bem como o credenciamento da Instituição de Ensino Superior (IES) para a 

modalidade e a autorização dos cursos de Licenciatura em Educação Física, História 

e Pedagogia. 

Visando a esse desiderato a IES realizou entre 2011 e 2012 um curso de formação 

de tutores com 120 horas aula, sendo 60 presenciais e 60 a distância e a duração de três 

meses, tendo por público alvo professores das áreas de Educação Física, História e 

Pedagogia. O curso teve como objetivos possibilitar aos egressos: gerenciar ambientes 

virtuais e gerenciar discussões em grupos colaborativos; atuar como mediadores na 
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aprendizagem dos alunos e utilizar com propriedade as ferramentas de mediação. O 

conteúdo abordado envolveu três grandes tópicos: Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(30 horas); Educação a distância: princípios e características fundamentais (30 horas) 

e Tutoria (60 horas). Os concludentes do curso desempenhavam funções docentes 

nas Faculdades INTA, na rede municipal de ensino básico e em diversas IES públicas 

e privadas da cidade de Sobral (Ceará) e região metropolitana. Após o curso os 

docentes que não pertenciam ao quadro docente das Faculdades INTA voltaram às 

suas atividades anteriores, enquanto a IES não é reconhecida e os cursos autorizados. 

Atendendo ao andamento do processo junto ao Ministério da Educação, as 

Faculdades INTA aceleram em 2014 o processo de desenvolvimento do seu projeto de 

educação a distância e visando atualizar a formação recebida, realizou uma avaliação 

dos resultados do curso de tutoria realizado entre 2011 e 2012. 

Para a concretização dessa avaliação, a IES procurou desenvolver um sistema 

de avaliação da qualidade e da efetividade da formação ofertada nos seus cursos de 

formação e utilizou a avaliação do curso de tutores como piloto desse referencial de 

avaliação. 

2. Objetivos 

O presente trabalho tem por objetivos: 

• Apresentar o sistema de avaliação da formação desenvolvido pelas Faculdades 

INTA ; 

• Avaliar o curso de formação, atendendo não só à satisfação dos estudantes, mas 

também ao alcance dos objetivos propostos, à transferência das aprendizagens 

para os contextos de trabalho e o impacto da formação a nível da Faculdade; 

• Apresentar os resultados da pilotagem ao sistema de avaliação realizada durante 

o curso de formação de tutores promovido pela IES. 

 

 
3. Referencial teórico 

O motivo para avaliar o grau de satisfação dos participantes em relação ao 

programa   de   formação   esteve   associado   à   procura   da   sua   eficiência/eficácia 

(DRUCKER, 1964). Para tal, procurou-se ir além da avaliação da satisfação dos alunos 

com o desenvolvimento do processo de aprendizagem e da análise da apreensão dos 

conteúdos formativos. Desejou-se aprofundar a avaliação, considerando-se também 

a alteração de comportamentos que a formação induziu no local de trabalho e o 

impacto a nível organizacional que ocasionou. 
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O estudo foi efetuado tendo por base o modelo de Donald L. Kirkpatrick (1998), 

selecionado, pois propõe uma avaliação de programas educacionais, a partir da análise 

de quatro níveis, compatíveis com as preocupações expressas anteriormente: 

Nível 1 - Satisfação/Reações dos participantes considerando a formação recebida; 

Nível 2 - Aprendizagem considerando o alcance dos objetivos/desenvolvimento 

das competências propostos no curso pelos participantes; 

Nível  3  -  Comportamento/transferência  em  função  da  extensão  da  mudança 

individual de conduta e de procedimento ocorrida na sequência da participação na 

formação; 

Nível 4 - Resultados alcançados considerando o impacto que a participação da 

formação ocasionou ao nível organizacional. 

Kirkpatrick (1998) defende que a avaliação da satisfação dos participantes é um 

procedimento adequado, fornecendo a quem planeja, informações úteis sobre a 

necessidade de eventuais ajustes. 

Cabe neste momento uma explicação de cada um dos níveis do modelo de 

avaliação de Kirkpatrick (1998), considerando as preocupações das Faculdades INTA 

na construção do sistema de avaliação dos seus cursos de formação, sendo o Curso de 

Formação de Tutores o piloto. 

O nível 1 procura mensurar a satisfação do aluno em relação aos cursos de formação, 

envolvendo os conteúdos abordados; a metodologia de ensino e aprendizagem;    

o material didático; o acompanhamento docente em sala virtual e nos momentos 

presenciais; a duração do curso; o cronograma; a carga horária; as instalações físicas 

e os recursos audiovisuais. Na avaliação do nível 1 é usado um questionário on-line 

após o final do curso, considerando a escala Likert. 

O nível 2 procura avaliar o grau de aquisição das competências (conhecimentos, 

habilidades e atitudes) pré-defenidas para a aprendizagem dos formandos no 

curso. Essa avaliação é realizada a partir da análise dos conhecimentos adquiridos, 

das habilidades desenvolvidas ou aprimoradas e das atitudes modificadas. Por seu 

intermédio procura-se identificar áreas que necessitem de melhoria da qualidade do 

processo de ensino e aprendizagem ou de reforço. Para a realização foram analisados 

quantitativamente os resultados obtidos pelos alunos nas diferentes atividades do 

curso e o seu resultado no final do curso. 

A avaliação de nível 3 determina em que extensão os novos conhecimentos, 

habilidades e atitudes aprendidos na formação foram transferidos para o trabalho. 

As Faculdades INTA atribuíram particular relevância à identificação das condições 

oportunizadas ao aluno para ter o conhecimento de “o que fazer” e de “como fazer” 
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essa intervenção. Com essa intenção foram incluídas perguntas abordando a relevância 

da aprendizagem realizada considerando a aplicação realizada no dia a dia enquanto 

profissionais, no ponto de vista: da dinâmica pedagógica da utilização das novas 

tecnologias da informação e comunicação na vida em geral e na educação; da relação 

entre os conteúdos do curso teóricos e a prática profissional, bem como a aplicação 

desses conhecimentos à vida real. O fato da avaliação ser feita imediatamente a seguir 

ao treinamento, deve-se à necessidade de considerar um tempo suficiente lato para 

o aluno poder transformar o seu comportamento, atendendo aos conhecimentos do 

curso. 

Para avaliar este nível foi aplicado um questionário on-line, considerando a escala 

Likert. 

Por intermédio do nível 4 as Faculdades INTA procuraram medir os resultados 

do treinamento considerando os beneficios que a formação recebida trouxe para a 

valorização pessoal e profissional dos docentes da IES. Para isso foi considerada a 

maneira como o estudante do curso transpôs as aprendizagens realizadas no curso 

para: a sua vida e sua realização pessoal; a vantagem do mesmo para a sua vida 

profissional; a progressão na carreira, melhoria das práticas profissionais; novas 

oportunidades de trabalho e de aquisição de habilitação profissionais; melhoria de 

estatuto no local de trabalho. Este nível foi avaliado aplicando um questionário on-line, 

considerando a escala Likert. 

O sistema de avaliação desenvolvido pelas Faculdades INTA para os seus cursos 

de formação, atendendo aos referenciais de avaliação de Kirkpatrick (1998), são 

complementados pela realização regular de grupos focais, onde se procura aprofundar 

a avaliação dos resultados obtidos nos quatro níveis. 

4. Procedimentos metodológicos 

Na pesquisa foi aplicado questionário para a avaliação dos itens 1, 3 e 4 e análise 

documental para o nível 2, contemplando a referência metodológica de Kirkpatrick 

(1998) para a coleta de dados. 

O questionário foi enviado para os 422 egressos do curso de formação de tutores, 

sendo que desses 29 retornaram assinalando erro. 

Responderam ao questionário on-line 201 egressos, ou correspondentes a 51% 

dos e-mails enviados com sucesso. No questionário se recorreu à Escala Likert com 

os descritores equivalentes a: (5) Excelente, Muito Bom, Bom, Suficiente, Insuficiente 

(1). No texto de apresentação do questionário face ao aluno, foram informados os 

objetivos da pesquisa, a forma como decorrerá a recolha e o tratamento dos dados. Foi 

também garantido o sigilo e o anonimato dos estudantes respondentes e apresentadas 

as penalidades para a IES se tal não acontecesse. Utilizaram-se questões objetivas 

visando assegurarar um feedback rigoroso dos participantes. O questionário foi 
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testado, com uma aplicação numa turma que tinha sido organizada enquanto piloto 

do curso de tutoria. Fruto desse teste algumas questões foram refeitas. 

A pesquisa de natureza quantitativa envolveu a recolha de dados pelo questionário 

com a utilização do Google Docs e o seu tratamento em tabelas e gráficos com o uso 

do mesmo recurso. 

5. Apresentação e discussão dos resultados 

Os resultados da pesquisa referente ao curso de formação de tutores utilizou o 

sistema de avaliação desenvolvido pelas Faculdades INTA. 

Os dados apurados em relação à satisfação dos participantes (nível 1) são 

apresentados na tabela1. 
 

Tópico de avaliação 1 2 3 4 5 

Conteúdos abordados 0 0 13 37 50 

Material didático 0 5 5 53 37 

Acompanhamento docente 3 3 11 29 54 

Duração 0 6 11 41 42 

Carga horária 0 3 18 26 53 

Tabela 1 - Resultados dos questionários em relação à satisfação dos participantes (nível 1) em 

porcentagem. 

A satisfação dos alunos em relação ao curso foi avaliada em todos os itens com 

percentuais majoritários nos descritores 4 ou 5. Apesar dessa avaliação positiva, 

podem ser consideradas possíveis melhorias ao nível do material didático. 

Na tabela 2 se apresentam os dados apurados em relação ao nível 2, ou seja, a   

aprendizagem   considerando   o   alcance,   pelos   participantes,   dos   objetivos/ 

desenvolvimento das competências propostos no curso. 
 

Nota Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Prova Final 

10 0 0 0 0 

20 0 0 0 1 

30 5 5 5 20 

40 0 0 0 12 

50 5 5 5 34 

60 9 9 9 26 

70 47 47 47 7 

80 33 33 33 0 

90 1 1 1 0 

100 0 0 0 0 

Tabela 2 - Dados apurados em relação à aprendizagem considerando o alcance pelos 

participantes, dos objetivos/desenvolvimento das competências propostos no curso (nível 2), 

em porcentagem. 
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A situação final dos alunos quanto à aprovação do curso foi de 46%. A avaliação 

da aprendizagem dos alunos, a partir dos resultados obtidos, permitiu perceber que 

46% dos alunos obtiveram sucesso. Do total dos resultados dos alunos a mostra dos 

resultados foram iguais ou maiores a 50% e menores do que 59%. 

A extensão da mudança da conduta individual dos estudantes na sequência da 

participação na formação foi avaliada no nível 3 e é apresentada na tabela 3. 
 

Tópico de Avaliação 1 2 3 4 5 

Aprendizagem do ponto de vista pedagógico 0 0 8 37 55 

Aprendizagem do ponto de vista das novas 

tecnologias da informação e comunicação 
0 0 3 35 62 

Aprendizagem do ponto de vista das novas 

tecnologias da informação e comunicação na 

educação 

 
0 

 
0 

 
5 

 
45 

 
50 

Aprendizagem do ponto de vista da 

importância da relação entre a teoria e a prática 
5 0 3 50 42 

Aprendizagem do ponto de vista da aplicação 

do conteúdo do curso à vida real 
0 3 5 43 49 

Tabela 3 - Resultados dos questionários em relação à extensão da mudança da conduta 

individual dos estudantes na sequência da participação na formação (nível 3), em 

porcentagem. 

Considerando o nível 3, as mudanças de conduta resultantes da frequência do 

curso revelado pelos alunos, foram todas avaliadas com 5, podendo merecer atenção 

na proposta do curso a relação entre os componentes teóricos e os práticos. 

O nível 4, que avalia o impacto que a participação da formação ocasionou nos 

professores da IES com reflexos ao nível organizacional, é apresentado na tabela 4. 
 

Tópico de Avaliação 1 2 3 4 5 

Aplicabilidade da aprendizagem no curso e na sua vida pessoal do 

estudante 
0 5 11 35 48 

Contribuição da aprendizagem no curso para a realização pessoal 0 8 13 45 34 

Aplicabilidade da aprendizagem no curso à vida profissional do 

estudante enquanto professor 
0 5 16 42 37 

Contribuição da aprendizagem para a progressão na carreira docente 0 8 5 32 55 

Contribuição da aprendizagem do curso para a melhoria das práticas 

do estudante enquanto profissional 
3 3 8 34 53 

Contribuição da frequência do curso para o sentimento de auto 

satisfação do estudante enquanto profissional 
3 3 8 34 53 

Novas oportunidades de trabalho e de aquisição de habilitação 

profissionais oportunizadas a partir da frequência do curso 
5 3 27 22 43 

Melhoria de status no local de trabalho conseguida a partir da 

frequência do curso 
5 5 26 21 42 

Tabela 4 - Resultados dos questionários em relação ao impacto que a participação da 

formação ocasionou nos professores da IES (nível 4), em porcentagem. 
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Considerando o nível 4 e o impacto que a participação da formação ocasionou nos 
professores da IES, a avaliação revelou a necessidade de analisar a contribuição da 
aprendizagem no curso para a realização pessoal do estudante e a sua aplicabilidade à 
vida profissional do mesmo enquanto professor. 

Registra-se a importância para a avaliação dos cursos de formação da IES, o 
contemplar dos quatro diferentes níveis, levando em conta os elementos essenciais para 
um curso de educação a distância: processo de ensino e aprendizagem e organização 
curricular: equipe multidisciplinar; material didático; interação de alunos e tutores e 
suporte acadêmico do aluno; avaliação de ensino e de aprendizagem; infraestrutura de 
apoio e gestão. Os resultados obtidos com a avaliação piloto do curso de tutoria, mais 
do que apresentando um significado por si só, adquirem particular relevo quando 
possibilitam ressaltar a importância do instrumento proposto. 

8- Conclusão 

Estes resultados permitem validar a relevância do sistema de avaliação dos cursos 
de formação das Faculdades INTA de que o curso de formação de tutores foi o piloto. 

As Faculdades INTA dispõem de um instrumento que avaliando o curso nas 
quatro dimensões de Kirkpatrick (1998), proporcionam o feedback necessário para 
subsidiar os ajustamentos necessários aos programas de formação da IES como um 
todo. 

Outras IES podem se basear nesta proposta de instrumento de avaliação dos 

programas de formação das Faculdades INTA, para construírem os seus próprios, 

considerando a realidade individual vivenciada. 

 
Artigo elaborado por João José Saraiva da Fonseca com Anaisa Alves de Moura e 

Sonia Henrique Fonseca e integrante dos anais do 20º Congressoo Internacional 

ABED de Educação a Distância 
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Artigo 13 

 

A formação do profissional em EAD: habilidades e competências 

 
 

RESUMO 

 
A educação a distância exige de quem trabalha em seus projetos um conjunto de 

competências específicas. O desenvolvimento permanente em seus colaboradores 

dessas competências deve ser uma preocupação das instituições que trabalham com 

essa modalidade de educação. Este trabalho referencia competências consideradas 

necessárias aos profissionais na sua formação para atuarem com educação a distância 

considerando como eixos norteadores: as exigências impostas pelo exercício da 

cidadaniana Sociedadedo Conhecimentoeospressupostosdo Conectivismo enquanto 

Teoria de Aprendizagem. Pelo que foi apresentado se conclui pela necessidade de na 

formação se dedicar particular ênfase ao trabalho com conceitos chave tais como: 

Comunicação, Diversidade, Inovação, Resolução de problemas e Tecnologia. 

 
Palavras chave: Comunicação; Educação; Diversidade; Inovação; Tecnologia. 

 
Abstract 

 
The distance required of persons working on your projects a set of specific skills. 

Continued development in their employees of these skills should be a concern of the 

institutions that work with this type of education. This work considered reference 

skills needed by professionals in their training to work with distance considering as 

guiding principles: the requirements of the exercise of citizenship in the knowledge 

society and the assumptions of Connectivism as Learning Theory. From what has 

been presented is concluded by the need for training to devote particular attention 

to working with key concepts such as: Communication, Diversity, Innovation, 

Troubleshooting and Technology. 

 
Keywords: Communication; Education; Diversity; Innovation; Technology. 

 
1. Introdução 

 
O exercício de qualquer profissão exige a manifestação de competências. A 

educação a distância como não podia deixar de ser, também obriga a quem trabalha 
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em seus projetos um conjunto de competências específicas. O desenvolvimento 

permanente em seus colaboradores dessas competências deve ser uma preocupação 

das instituições que trabalham com essa modalidade de educação. Este trabalho 

referencia competências consideradas necessárias aos profissionais na sua formação 

para atuarem com educação a distância considerando como eixos norteadores: as 

exigências impostas pelo exercício da cidadania na Sociedade do Conhecimento e 

os pressupostos do Conectivismo considerada enquanto Teoria de Aprendizagem. A 

relevância da reflexão agora proposta resulta da necessidade de garantir a adequada 

formação aos profissionais que ingressam ou já atuam em projetos de educação à 

distância. 

 
2. Objetivos 

 
O presente trabalho tem como objetivos: 

-Caracterizar as responsabilidades dos atores dos projetos de Educação a Distância; 

-Descrever os modelos de cursos a distância; 

-Relacionar os conceitos de sociedade da informação e sociedade do conhecimento; 

-Caracterizar as competências do profissional que trabalha em Educação 

aDistância em face aos desafios da sociedade do conhecimento; 

-Descrever a formação necessária ao profissional que trabalha em Educação 

aDistância no âmbito do ensino e da aprendizagem; 

-Caracterizar as competências essenciais à formação do profissional para trabalhar 

com Educação a Distância. 

 

 

3. Referencial Teórico 

 
3.1. Formação de profissionais para trabalhar em educação a distância: 

pressupostos básicos 

 
Os profissionais que atuam nos cursos de educação a distância independentemente 

das responsabilidades que assumam e quaisquer que seja o modelo do curso em 

que atuam, deverão apresentar um conjunto de competências norteadoras de seu 

desempenho. 

Antes de se caracterizarem essas competências, foco essencial do presente 

trabalho, se propõe uma breve reflexão sobre quatro tópicos considerados essenciais 

para a compreensão do mesmo. 

O primeiro tópico lança a discussão sobre quem são os atores dos cursos de 
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educação a distância e como se caracterizam as suas responsabilidades, a partir de 

Nobre et al. (2008). Os autores destacam entre os atores dos projetos de educação 

a distância: o Coordenador de Polo cuja principal responsabilidade é garantir o 

funcionamento seu eficiente; o Coordenador de Curso que tem como função principal 

o gerenciamento da implantação e da execução do Curso; o Professor Conteudista 

que produz o material didático; o Tutor Presencial cujo papel é esclarecer dúvidas 

e orientar os alunos nos encontros presenciais no polo; o Tutor de Laboratório que 

assessora os alunos no cumprimento de suas atividades práticas em laboratório e o 

Tutor a Distância responsável pelas funções de mediação e avaliação no processo 

de aprendizagem do aluno, esclarecendo as suas dúvidas no que diz respeito aos 

conteúdos. 

O segundo tópico apresenta os modelos de cursos em educação a distância 

considerando Silva, Andreza; et al. (2011) com base num estudo por Rodrigues e Barcia 

(2011), os autores referem enquanto modelos: a classe distribuída em que o uso de 

tecnologias de comunicação interativas possibilita que alunos de variadas localidades 

frequentem cursos inicialmente focados em salas de aula presenciais; o aprendizado 

independente que permite ao aluno ser acompanhado em seu estudo individual por 

um responsável indicado pela instituição independentemente do lugar em que estiver 

ou do horário que tiver livre para os seus estudos e o aprendizado independente 

por intermédio do qual o aluno estuda no seu próprio ritmo recorrendo a materiais 

em diversos suportes físicos ou digitais; participa em encontros presenciais e tem 

disponíveis mídias interativas para interagir com professores e colegas. 

No terceiro tópico se aborda o conceito de competência, considerando as ideias de 

Vasco Moretto (2007) e AntoniZabala (1998). 

A partir das ideias de Moretto se apresenta competência como sendo a capacidade 

de um sujeito se movimentar com força interior na abordagem e resolução de situações 

complexas envolvendo nesse processo recursos do domínio conceitual, procedimental 

e atitudinal. 

Zabala (1998) esclarece quando afirma que os recursos conceituais são a base do 

aprender a conhecer por intermédio do qual o ser humano desenvolve sua compreensão 

do mundo que o rodeia. Os recursos procedimentais envolvem o colocar em prática 

o conhecimento adquirido com os conteúdos conceituais. Os recursos atitudinais são 

a vivencia do ser com o mundo que o rodeia, envolvendo a formação de atitudes e 

valores em relação à informação recebida, visando subsidiar a intervenção. 

O último tópico que se apresenta, discute o conceito de Sociedade do Conhecimento 

a partir da contextualização histórica realizada por Dziekaniak e Rover (2011) a 

propósito dos conceitos de Sociedade da Informação e Sociedade do Conhecimento. 

O documento incluiu  um mapa  conceitual  com  as  características  relacionadas 

à Sociedade da Informação e outro com características acerca da Sociedade do 

Conhecimento. 
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Figura 1: Mapa conceitual da Sociedade da Informação 

 

 

Figura 2: Mapa conceitual da Sociedade do Conhecimento 
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Os referenciais apontados nos quatro tópicos acima se julgam essenciais para a 

compreensão das competências necessárias para o exercício profissional dos atores 

que trabalham em educação a distância, do ponto de vista das exigências impostas 

pelo exercício da cidadania na Sociedade do Conhecimento e dos pressupostos do 

ensinar e aprender consagrados na proposta do Conectivismo. 

 
3.2. Profissionais que trabalham com educação a distância: fatores de mudança 

 
A sociedade contemporânea caracteriza-se como a sociedade do conhecimento. 

Exercer a cidadania e ser ator num projeto de educação a distância na Sociedade do 

Conhecimento obriga a conviver com um conjunto de fatores de mudança que são 

apresentados neste trecho do texto. Seguidamente se caracterizam as competências 

para o exercício profissional no âmbito dos referenciais do Conectivismo. 

 

 

3.3. Competências do profissional de educação a distância face aos fatores de 

mudança vivenciados na sociedade do conhecimento 

 
O século XXI levanta o desafio de viver na Sociedade do Conhecimento, o que 

implica em conviver individual e coletivamente com o que designamos de fatores de 

mudança. Esses fatores são caracterizados abaixo e foram sintetizados do artigo de 

que se extraiu o mapa conceitual com as palavras chave associadas a Sociedades do 

Conhecimento apresentado anteriormente. 

Os fatores de mudança que constituem desafios aos cidadãos no âmbito da 

Sociedade do Conhecimento contemplam: 

- O trabalho em times inter-geracionais envolvendo a possibilidade de cinco 

gerações com necessidades e preferências distintas se encontrarem para trabalhar ou 

estudar lado a lado (MATIAS, TEODORO, 2013). 

- A evolução da tecnologia enquanto fronteira na relação entre o homem e os 

domínios sociopolítico, socioeconômico, socioambiental e sociocultural da sociedade 

em que insere (SCHMIDT & COHEN, 2013:41). 

- AImplementação de novos métodos organizacionais nas práticas de negócios 

das empresas, na organização dos locais de trabalho e/ou em suas relações com 

exterior (Manual de Oslo, 2005). 

- A disputa competitiva do Homem com as máquinas e os sistemas 

automatizados (MACHADO, 2003) 

- A exigência de novas literacias (BALDI, OLIVEIRA, 2013) e a necessidade de 

produção de conteúdos num referencial educomunicacional (SOUSA, MORGADO, 

2012) 
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- A diversidade e a rápida alteração do funcionamento de processos nas 

organizações (FERNANDES, ABREU, 2014). 

 
3.4. A formação do profissional de educação a distância no âmbito do ensino e da 

aprendizagem 

 
Os fatores de mudança resultantes da vivência cidadã na Sociedade do 

Conhecimento acarretam em alterações no âmbito especifico do desenvolvimento de 

projetos de educação a distância e nas aptidões que os profissionais que nele trabalham 

devem apresentar (SOUZA, 2009), envolvendo: 

- O trabalho em uma equipe diversificada no que diz respeito à idade e origens 

culturais, reforçando a necessidade de compreensão do outro e das suas necessidades. 

Neste pormenor se remete para a capacidade cognitiva que GARDNER (2007) 

refere como sendo a mente respeitadora associada à consciência e compreensão 

das diferenças entre seres humanos e entre grupos humanos, bem como à ética do 

cumprimento das responsabilidades de cada um, enquanto trabalhador e cidadão. 

- A reunião de mentes criadoras na busca coletiva de soluções criativas para 

problemas e desafios no desenvolvimento de processos de trabalho inovadores em um 

mundo globalmente conectado rompendo barreiras e possibilitando a apresentação 

de novas ideias e questões desconhecidas, se evocando formas inéditas de pensar e 

se criando as condições para conseguir respostas inesperadas (GARDNER, 2007). 

- A conexão entre múltiplas áreas de produção intelectual possibilitando a tradução 

de elevadas quantidades de informação em inovação e ideias significativas, o que 

envolve o que Gardner (2007) apelida de uma mente sintetizadora capaz de entender 

e avaliar objetivamente informações recebidas de diferentes fontes, de modo a que 

possam se tornar inteligíveis para os seus destinatários. 

- A organização produtiva do trabalho visando que o trabalhador enquanto 

membro de uma equipe permaneça engajado com máxima eficiência e produtividade, 

envolvendo uma mente disciplinada por intermédio da qual o ser humano é capaz 

de ao longo do tempo, organizar o seu trabalho para melhorar as suas competências 

(GARDNER, 2007). 

- A comunicação significativa usando as novas tecnologias da informação 

(PERRENOUD, 2000), numa dinâmica associada ao conceito de Educomunicação 

entendida enquanto a criação e o fortalecimento de ecossistemas comunicativos, 

proporcionando, por exemplo, os meios interativos para a produção de conteúdos 

(SOARES, 2011). 

As aptidões dos profissionais que trabalham em projetos de educação a distância 

devem manifestar atendendo aos referenciais associados ao Conectivismo no âmbito 

do ensino e da aprendizagem são apresentados a seguir. 



160 Educação a distância  

3.4.1. Competências do profissional de educação a distância face ao domínio do 

ensino 

 
Vivemos um período histórico de mudanças profundas que agitam a sociedade, 

com reflexos no conhecimento. De acordo com o Conectivismo (SIEMENS, 

2004), o conhecimento em nossos dias encontra-se estruturado em redes dinâmicas 

sensíveis que permanentemente se ajustam às necessidades. Abandona-se a ideia 

de conhecimento depositado em nossas cabeças e surge a ideia de armazenar o 

conhecimento nas cabeças de nossos pares e na tecnologia. 

O profissional que trabalha com educação a distância tem de ser capaz de exercer 

a sua profissão no âmbito de um ciclo do conhecimento com início em um indivíduo, 

grupo e/ou organização e a partir daí percorre as seguintes fases: Co-criação 

envolvendo a possibilidade de construir sobre/com o trabalho do outro e desse 

modo abrir portas à inovação e acelerar o desenvolvimento de ideias; disseminação 

contemplando a análise, avaliação e decantação das ideias por intermédio de redes e 

comunicação das ideias que ultrapassarem o processo de disseminação na rede. 

Conhecer na atualidade é sinônimo de estar conectado e nesse contexto, quanto 

mais o conhecimento fluir conectivamente, mais valor ele adquire. 

 
3.4.2. Competências do profissional de educação a distância face ao domínio da 

aprendizagem 

 
A aprendizagem envolve um processo com vários estágios e diferentes 

componentes, sendo entendida como o momento em que se adquire, de forma ativa, 

o conhecimento que faltava para a resolução de um problema. 

Para Siemens (2004) na contemporaneidade uma nova realidade se depara       

à aprendizagem envolvendo variadas naturezas quer assumam a formalidade, 

informalidade e ou apresentem um caráter não formal. 

O autor propõe o conectivismo como uma teoria da aprendizagem alternativa 

para a aprendizagem na educação de nossos dias. 

Em projetos de educação a distância que se suportem nos referenciais do 

conectivismo o profissional que trabalha em educação a distância deverá estar atento 

ao fato da mesma ser fundamentada na ideia de que o conhecimento ser um processo 

que ocorre fora do indivíduo, por intermédio da interação mediada pela tecnologia da 

informação e comunicação. O indivíduo utiliza a tecnologia para interagir com outras 

pessoas, permitindo que ocorra a aprendizagem (SIEMENS, 2005). Em função da 

colaboração e comunicação entre os indivíduos através das tecnologias da informação 

e comunicação, aparecem as comunidades de aprendizagem. 

Aprender, neste contexto, transforma-se num diálogo mantido entre o indivíduo 

e outros membros de uma comunidade. Isso é verdadeiro tanto para um indivíduo 
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quanto para uma comunidade. Para que as redes possam ser consideradas de 

aprendizagem deverão: 1. Ser descentralizadas; 2. Ser distribuídas em múltiplas 

entidades e locais físicos; 3. Não apresentar mediação entre os seus participantes; 4. 

Considerar a diversidade e a autonomia dos membros da rede como uma mais valia, 

em virtude da flexibilidade e adaptabilidade que lhe confere. 5. Se constituir enquanto 

uma entidade fluida e em mudança de que resulta a possibilidade de crescimento e 

adaptação. 8. Ser inclusivas considerando que numa rede não há espaço para processos 

e ferramentas diferentes das que usamos nas atividades diárias. 

A aprendizagem, atendendo ao conectivismo, apresenta como postulados: 

• A aprendizagem e o conhecimento estão presentes na diversidade das opiniões; 

• A aprendizagem está ligada a um mecanismo de conectar nós, considerados 

enquanto fontes de informação; 

•A aprendizagem pode residir em dispositivos não humanos; 

• A capacidade de saber mais é mais importante do que aquilo que se sabe num 

determinado momento; 

• Estabelecer e manter conexões é fundamental para facilitar a aprendizagem 

contínua; 

• A manutenção de um conhecimento atualizado e rigoroso é o objetivo das 

atividades de aprendizagem; 

• A tomada de decisões sobre o que aprender e selecionar o sentido da informação 

que chega ao individuo, é, em si mesmo, um processo de aprendizagem; 

• A resposta que hoje é correta pode estar errada amanhã, em virtude das alterações 

da informação em que se subsidiou a decisão. 

A aprendizagem adquire um caráter multidimensional e complexo, distribuindo-a 

por quatro domínios: transmissão, emergência, aquisição e acreação: A aprendizagem 

por transmissão baseia-se na proposta tradicional, em que o estudante, por intermédio 

de palestras, é exposto a um conhecimento estruturado. Esta abordagem é útil na 

construção de conhecimentos básicos associados a uma disciplina ou área científica. 

A aprendizagem por emergência atribui maior atenção à reflexão, pela qual o 

estudante internaliza o conhecimento. É uma abordagem que procura sustentar uma 

aprendizagem que vá além da superficialidade e promover uma cognição de nível 

mais profundo do que a possibilitada pela aprendizagem pela transmissão. 

A aprendizagem por aquisição apresenta um caráter exploratório, assumindo   

o estudante a responsabilidade por definir o conhecimento de que necessita e 

participar ativamente num processo de aprendizagem autodirigida. A maior parte 

da nossa aprendizagem assume uma dinâmica autodirigida por intermédio da qual 

permanentemente nos debruçamos sobre conteúdos do nosso interesse pessoal. 

A aprendizagem por acreação possibilita ao estudante procurar continuamente 

o conhecimento quando e onde ele é necessário. É a vida real que comanda a 
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aprendizagem desta natureza. Por intermédio da aprendizagem por acreação o ser 

humano conecta, molda e cria permanentemente a sua compreensão e conhecimento 

da realidade que o rodeia. 

O pormenor fundamental na aprendizagem é o sentimento de pertença que o 

indivíduo experimenta quando esta se centra nos seus interesses. Ela acontece quando 

o indivíduo constrói seu próprio espaço de aprendizagem, suportado pelo aprender 

por intermédio da prática, do diálogo e da interação com os outros em rede, estas 

também conectadas, interativas e abertas (DOWNES, 2008). 

4. Procedimentos Metodológicos 

O presente estudo envolveu: 

1. Identificação das categorias referentes às competências essenciais do profissional 

para trabalhar com EaD: 

- Fatores de mudança em resultado da sociedade do conhecimento; 

- Fatores de mudanças para os projetos em EaD impostos pela sociedade; 

- Competências no domínio do ensino; 

- Competências no domínio da aprendizagem. 

2. Realização de uma análise de conteúdo de variadas obras contempladas    

no referencial teórico e identificação dos conceitos que caracterizam os desafios 

vivenciados pelos atores dos projetos de Educação a Distância em relação as categorias. 

3. Apresentação a partir das categorias identificadas e dos conceitos que dele 

foram retirados na análise de conteúdo, as competências essenciais à formação do 

profissional para trabalhar com EaD. 

 
5. Apresentação e discussão dos resultados 

 
Em relação a cada uma das categorias foram identificados os conceitos que se 

apresentam abaixo e que se referem aos desafios dos profissionais que trabalham com 

EaD. 

 
- Fatores de mudança em resultado da sociedade do conhecimento. 
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Tabela 1. Desafios para os atores dos projetos de educação a distância no que diz respeito 

aos fatores de mudança enquanto consequências da Sociedade do conhecimento. 

 

- Fatores de mudança para os projetos de EaD impostos pela Sociedade do 

Conhecimento. 

 

 
Tabela 2. Desafios para os atores de educação a distância no que diz respeito aos reflexos 

para os projetos em que atuam em resultado dos fatores de mudança no âmbito do ensino e 

da aprendizagem em resultado da Sociedade do Conhecimento. 

 
- Competência no domínio do ensino. 

 

 

Tabela 3. Desafios para os atores dos projetos de educação a distância no que diz respeito 

às competências necessárias em face do domínio do ensino, considerando os referenciais do 

conectivismo. 
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- Competência no domínio da aprendizagem 

 

 

Tabela 4. Desafios para os atores dos projetos de educação a distância no que diz respeito às 

competências necessárias em face do domínio da aprendizagem, considerando os referenciais 

do conectivismo. 

 
Considerando o que foi referido anteriormente, a elaboração de um mapa de 

palavras parece ser uma forma de revelar mais facilmente as competências exigidas 

aos profissionais que trabalham com educação a distância. 
 

 
 

 
Figura 3: Competências essenciais à formação do profissional para trabalhar com 

educação a distância. 
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6. Conclusões e Recomendações 

 
O objetivo do presente artigo foi subsidiar a formação dos profissionais que 

trabalham com educação a distância a partir da identificação dos desafios que 

enfrentam oriundos das transformações impostas pela Sociedade do Conhecimento 

e considerando a adoção pelos projetos dos pressupostos teóricos do conectivismo. 

Pelo que foi apresentado se conclui pela necessidade de na formação se dedicar 

particular ênfase ao trabalho com conceitos chave tais como: Comunicação, 

Diversidade, Inovação, Resolução de problemas e Tecnologia. 

Outras preocupações devem residir no propósito de possibilitar ao profissional 

que trabalham em projetos de educação a distância a compreensão de que: o 

conhecimento não pode ficar restrito a um número restrito de pessoas; o pensamento 

discrepante é condição essencial para a exploração profunda das ideias; a promoção 

da inovação é fundamental para o desenho permanente de ambientes e espaços de 

aprendizagem inovadores; a busca pela avaliação permanente do impacto de visões 

diferentes sobre as organizações e a procura de alternativas para a integrar enquanto 

fator de inovação; a criação de fluxos de informação abertos, em tempo real e em mão 

dupla; a ponderação sobre a administração do conhecimento pessoal enquanto uma 

componente fundamental da administração do conhecimento organizacional. 

A partir dos referenciais apontados neste trabalho os programas de formação de 

profissionais para trabalhar com educação a distância, poderão encontrar subsídios 

para construírem propostas de formação que simultaneamente atendam aos 

desafiosimpostos pela Sociedade do Conhecimento e às exigências de trabalho de 

acordo com os pressupostos do Conectivismo, 
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Artigo 14 
 

 
A aprendizagem invertida em Educação a Distância 

 
 

RESUMO 

 
O presente estudo tem como objetivo caracterizar a evolução do conceito de 

aprendizagem invertida, identificando os pilares estruturantes desta aprendizagem e 

apresentar referencial de sua utilização na educação à distância. O estudo envolveu 

a realização de uma pesquisa bibliográfica considerando como referenciais teóricos 

os trabalhos de Jonathan Bergmann e Aaron Sams e os referenciais da Flipped 

Learning Network. Com base nesses subsídios foi elaborada proposta de boas 

práticas de utilização da aprendizagem invertida nas ações de ensino e aprendizagem 

a distância das Faculdades INTA. Considerando os dados bibliográficos levantados a 

aprendizagem invertida tem possibilidades de contribuir para a qualidade da educação 

enquanto condição prioritária para qualquer Instituição de Ensino Superior. 

 
Palavras chave: Inovação; Aprendizagem Invertida; Tecnologia; Educação. 

 

 

1. Introdução 

 
A expressão “flipped classroom” foi lançada em 2007 nos Estados Unidos pelos 

professores Jonathan Bergmann e Aaron Sams (Bergmann&Sams, 2014). A expressão 

foi traduzida no Brasil como “sala de aula invertida”. Trabalhos anteriores de diversos 

autores, entre os quais se destacam Barbara Walvoord e Virginia Johnson Anderson 

(1998), Maureen Lage, Glenn Platt e Michael Treglia (2000) e Catherin H. Crouch 

e Eric Mazur (2001) tinham apresentado relatos de experiências que seguiam os 

pressupostos da sala de aula invertida. 

Conforme as experiências de inversão da sala de aula se ampliaram, o seu conceito 

e fundamentação pedagógica se consolidaram e em 2014, a partir de uma proposta da 

Flipped Learning Network – FLN (instituição voltada à pesquisa sobre o modelo flipped 

e de cujo conselho participam Bergmann e Sams), o modelo começa a ser apelidado 

como “flipped learning” traduzida no Brasil como “aprendizagem invertida”. De acordo 

com a FNL os conceitos “flipped classrooms” e “flipped fearning” não são sinônimos. 

A aprendizagem invertida é mais do que a realização na classe presencial dos 

“trabalhos de casa” e a realização em casa do trabalho usualmente presencial nas 

instituições de ensino. A alteração na designação procurou destacar a inversão 
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das ações e desviar as atenções do espaço físico em que elas ocorrem. Trabalhada 

inicialmente como proposta de trabalho para a modalidade presencial, a aprendizagem 

invertida está sendo hoje também experimentada em projetos de educação a distância. 

O presente trabalho propõe-se apresentar à discussão, uma proposta de trabalho 

com a aprendizagem invertida na modalidade a distância, considerando as propostas 

de inovação pedagógica das Faculdades INTA. 

 
2. Objetivo 

 
O presente estudo tem como objetivos: 

• Caracterizar a evolução do conceito de aprendizagem invertida; 

• Identificar os pilares estruturantes da aprendizagem invertida; 

• Apresentar referencial de utilização da aprendizagem invertida na educação a 

distância. 

 
3. Referencial Teórico 

 
3.1. Primórdios da Aprendizagem Invertida 

 
Os primórdios da aprendizagem invertida remetem para as experiências de sala de 

aula invertida relatadas por Walvoord e Anderson (1998), Lage, Platt e Treglia (2000) 

e Mazur (2001). 

 

Figura 1: Antecedentes da Aprendizagem Invertida 

 

Em 1998 Walvoord e Johnson Anderson relataram que os estudantes conseguiam 

uma melhor preparação para o trabalho em sala de aula se antecipadamente, como 

trabalho de casa, tivessem realizado uma série de atividades (ensaios, questionários, 

etc). Na sala de aula o professor procurava fomentar, por intermédio de uma 

aprendizagem ativa (sintetizar, analizar e resolver problemas), a compreensão do 

conteúdo (BRAME, 2013). 
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Em 2000, Maureen Lage, Glenn Platt, e Michael Treglia observando que o 

formato de aula tradicional era incompatível com alguns estilos de aprendizagem, 

proporcionam aos estudantes antes da sala de aula o acesso a materiais didáticos 

(livros de texto, vídeos e apresentações em Power Point com narração). Para 

assegurar que eles trabalham o material, são disponibilizados guias de leitura, os 

quais periodicamente e aleatoriamente são recolhidos para a análise dos docentes. O 

tempo da classe se destina a realizar atividades onde os estudantes analisam e aplicam 

os conteúdos propostos para estudo, por intermédio de mini-exposições, estudo de 

casos, discussões em grupo, etc. 

Como as abordagens apresentadas por Walvoord e Anderson e Lage (1998), Platt, 

e Treglia (2000), a proposta de trabalho de Mazur y Crouch em 2001, requer que os 

estudantes tenham acesso prévio aos conteúdos a trabalhar antes da aula. Mazur y 

Crouch (2001) apresentam o que apelidam de “Peer Instruction” traduzido no Brasil 

como “Aprendizado entre pares”, que estrutura em três etapas. 

A primeira etapa envolve uma atividade de preparação anterior à aula. Nesse 

período (dois a sete dias) o professor propõe atividades de leitura sobre variados 

materiais didáticos disponibilizados e questionários, visando: promover uma 

reflexão crítica a propósito dos materiais lidos, introduzir o que será abordado   

em aula e estimular a elaboração de argumentos. O questionário inclui também 

perguntas de avaliação das dificuldades sentidas durante a leitura do material. Esse 

questionário deverá ser respondido a tempo de possibilitar ao professor, a partir dos 

conhecimentos e dificuldades dos seus estudantes, planejar a aula lançando mão de 

recursos instrucionais que auxiliem sua explicação. 

A segunda etapa decorre na sala de aula. O professor inicialmente reapresenta as 

questões da atividade de leitura, utilizando respostas selecionadas dos estudantes nas 

atividades de leitura e questionários para potenciar a discussão em classe. Em seguida 

o professor apresenta uma questão conceitual sobre o tema se assegurando que os 

estudantes compreenderam bem a pergunta e solicita que pensem individualmente 

nas respostas, sem interagirem com os colegas, formulando uma argumentação que 

convença um colega que tenha marcado uma resposta diferente da sua. 

Na sequência, é solicitado aos estudantes que votem na resposta que consideram 

correta. Nesse momento, o professor avalia a distribuição de respostas e define de 

acordo com os resultados se os estudantes devem: 1) Supondo que as respostas 

individuais não apresentaram um percentual de, no mínimo, 70% de acerto, a 

questão deve ser respondida em pares e a partir para a discussão com os colegas, 

votar novamente e, só então, ele comenta as possíveis respostas, indicando qual é a 

correta e porque as outras não o são. Após a votação dos estudantes e a explanação 

do professor, ele deverá avaliar, seguindo os avanços alcançados pelos estudantes, 

se é necessário aplicar um outro Teste Conceitual, para ter certeza de que eles 

compreenderam corretamente os conceitos abordados, ou se já pode passar para um 

novo tópico, reiniciando assim o ciclo, com outra breve exposição oral; ou 2) Se 
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mais de 70% dos estudantes responderam corretamente sozinhos, se vai direto para 

essa explicação, caminho realizando uma breve exposição em que busque variar sua 

abordagem explicativa com elementos novos que deem suporte à sua argumentação e 

que não foram usados inicialmente. (MAZUR, 2001, p. 3). 

 

 
Figura 2: Modelo de “Aprendizado entre pares” de Mazur (Mazur, Watkins, 2008) 

 

Em 2007, Bergmann e Sams (2014) delinearam os elementos principais do modelo 

da sala de aula invertida. Partindo do referencial da metodologia tradicional, na sala 

de aula invertida a aula presencial transforma-se em “lição de casa”, e a resolução de 

problemas para aprofundamento e sistematização, realizada em casa na metodologia 

tradicional, é integrada na sala de aula invertida, às atividades de sala de aula. 

A sala de aula invertida desloca deliberadamente o ensino para uma abordagem 

centrada no estudante, oportunizando as condições para envolver os estudantes 

durante as aulas presenciais em experiências de aprendizagem ativa (VALENTE,2015). 

Na sala de aula invertida, a aprendizagem acontece para além das aulas expositivas 

no espaço e tempo na sala de aula. O estudante tem um primeiro contato com o 

conteúdo de base fora da sala de aula, por exemplo: na visualização de videoaulas, 

infografías, linhas de tempo, páginas na Internet, jogos e outros arquivos em formatos 

diversificados. Esse fato, permite ao professor aproveitar o tempo em sala de aula 

tirando dúvidas, aprofundando conceitos, na discussão e debate sobre os tópicos em 

estudo, na resolução de questões, no desenvolvimento de projetos ou outras atividades 

práticas e de aplicação dos conceitos. 

Bergmann e Sams (2014) que ministravam a disciplina de química a estudantes do 

ensino médio resolveram gravar vídeos com o conteúdo das suas aulas e disponibilizá- 

los num repositório on-line para estudantes que frequentemente se ausentavam das 

aulas regulares, pudessem acompanhar o estudo dos colegas de sua turma. 

Os estudantes quando regressavam das viagens, assistiam aos vídeos e esclareciam 

suas dúvidas com os professores e colegas em momentos de discussão presencial. 

(BERGMANN e SAMS, 2014). 

Em pouco tempo as aulas dos docentes estadunidenses disponíveis na Internet, 

começaram a atingir um público alvo para além do esperado, subsidiando o estudo 

por conta própria de estudantes de outras localidades nos Estados Unidos. A iniciativa 

se expandiu quando induzidos por esse movimento, outros professores começaram a 

gravar os seus próprios vídeos e a disponibilizá-los também. 
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Em 2013 a Flipped Learning Network apesentam o conceito de aprendizagem 

invertida. O modelo impõe transformações estruturais nos papeis de professores e 

estudantes. Para o professor, a mudança mais significativa está na extinção da prática de 

entrar em sala para transmitir conhecimento por intermédio de uma palestra; assumir 

um papel de orientação dos estudantes na busca de informações; na participação nos 

debates e discussões; no desenvolvimento das atividades de aplicação dos conceitos. 

Para o estudante, a principal demanda é sair da condição de espectador e assumir uma 

postura proativa visando o seu aprendizado e a sua formação profissional. 

Jon Bergmann (2014) fala que a aprendizagem invertida não pode ser encarada 

como uma simples substituição do professor por materiais didáticos e especialmente 

videoaulas e aguardar que os estudantes leiam ou assistam. Estamos perante de uma 

nova cultura de aprendizagem em que um dos maiores benefícios é a possibilidade 

dos estudantes em vez de confiarem no professor enquanto único detentor de 

conhecimento, poderem ter nele um orientador de aprendizagem num processo 

realizado autonomamente, individualmente e/ou em pequenos grupos colaborativos 

(PARRILLA; DANIELS, 2004). 

Para Bergmane Sams (2014) aaprendizagem invertida é umaabordagem pedagógica 

de ensino, que visa aprofundar e enriquecer uma experiência de aprendizagem ativa 

pelos estudantes quando o professor está presente presencialmente, pois embora os 

seus referenciais sejam únicos, é dada ao professor a oportunidade de adaptá-los para 

o seu estilo de ensino; pontos fortes que identificar na comunidade acadêmica e perfil 

de seus estudantes, tendo como objetivo tentar garantir o sucesso. A aprendizagem 

invertida procura oportunizar as condições para a promoção de práticas centradas 

no estudante que permitam o desenvolvimento de suas competências, respeitando as 

suas singularidades. 

Especificando os pressupostos da aprendizagem invertida a partir dos referenciais 

de Bergmann and Sams (2014), podemos afirmar que no modelo os estudantes 

ganham o controle do processo de aprendizagem por intermédio do estudo do 

material do curso fora da classe, realizando leituras, assistindo a palestras em vídeo e 

realizando trabalhos de pesquisa. Durante o tempo de aula, os professores se tornam 

facilitadores do processo de aprendizagem, ajudando os estudantes trabalhar com os 

problemas individualmente e em grupos. 

Para oportunizar as melhores condições para o estudo do estudante, ele deve ter 

particular cuidado em: criar um espaço na Internet para postar os vídeos; selecionar 

fontes de informações significativas; criar atividades de estudo dirigido para 

acompanhar a visualização dos vídeos ou o estudo dos restantes materiais; explicar 

aos estudantes as expectativas que estão em jogo; planejar e proporcionar atividades 

de sala de aula significativas que estimulem o engajamento durante a aula. 

Em 2013 a Flipped Learning Network e Pearson’s School Achievement Services identificaram 

o que designaram os quatro pilares em que se apóia a aprendizagem invertida e que 

são consideradas condições necessárias para a sua efetiva implantação. 
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Figura 3: Pilares da Aprendizagem Invertida 

 

- Ambiente flexível abrangendo conceitos tais como “espaço”, “suporte”, 

“diversidade de meios” e “disponibilidade de meios”, com a finalidade dos estudantes 

poderem escolher onde e quando querem estudar. 

- Cultura de aprendizagem centrada no estudante lhes oferecendo oportunidades 

para que valorizem os conteúdos trabalhados, transformando-os em protagonistas do 

seu próprio processo de aprendizagem. 

- Conteúdo específico visando atender às necessidades e diversidade dos estudantes, 

com garantia de que estará acessível aos mesmos. 

- Professor qualificado no que se refere ao trabalho com a aprendizagem invertida. 

Apenas inverter o local de ocorrência das ações não garante a transformação 

desejada. O sucesso depende sobretudo do compromisso da comunidade acadêmica: 

estudantes, gestores, professores e demais funcionários – em atingir objetivos por 

intermédio do fomento da autonomia e do protagonismo do estudante. 

 
3.2. O método da sala de aula invertida – Referenciais Teóricos 

 
O referencial teórico usado por Aron Sams e Jonathan Bergmann (2014) no 

desenvolvimento da aprendizagem invertida, se encontra em Bloom, psicólogo 
estadunidense, que escreveu a Taxonomia dos Objetivos Educacionais em 1956. 

Bloom procura descrever os objetivos educacionais que desejava alcançar nos 
estudantes dos mais simples ao mais complexo, pois em sua opinião, essa maneira 
facilita o professor ao selecionar as propostas pedagógicas mais apropriadas. 
(BLOOM, 1956). 

Para Bloom existem três áreas de objetivos: cognitivos (relacionados à 
aprendizagem/domínio de um conhecimento), afetivos (associados aos sentimentos/ 
valores) e psicomotores (ligados às habilidades físicas para a realização de atividades 
especificas). 
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Apresenta-se a estrutura do processo cognitivo na taxonomia de Bloom: 

1. Recordar/Lembrar: Associado a reconhecer e reproduzir ideias e conteúdos. 

2. Compreender/Entender: Associado a estabelecer conexões entre o novo e o 

conhecimento anteriormente adquirido. 

3. Aplicar: Associado a executar ou usar um procedimento numa situação específica 

e/ou à aplicação de um conhecimento numa nova situação. 

4. Analisar: Associado a dividir a informação em partes e compreender a inter- 

relação existente entre as partes. 

5. Avaliar: Associado à realização de julgamentos envolvendo critérios e padrões 

qualitativos e quantitativos ou de eficiência e eficácia. 

6. Criar: Envolve a utilização de conhecimentos e habilidades previamente 

adquiridos para disponibilizar uma nova visão, uma nova solução, estrutura ou 

modelo (FERRAZ e BELHOT, 2010). 

A designação de Sala de Aula Invertida proposta por Aron Sams e Jonathan 

Bergmann (2014), trabalha com a ideia da inversão da sequência das habilidades de 

pensamento proposta por Bloom (1956). Se para o autor o ensino deverá se iniciar 

pelas habilidades de pensamento de ordem inferior e ir avançando, para Bergman e 

Sams (2014) essa dinâmica deve ser invertida. As habilidades de ordem superior serão 

o foco dos encontros presenciais entre professores e estudantes, onde se dedicariam 

às ações de criar e avaliar. 

O material didático disponibilizado anteriormente ao momento presencial 

possibilitará desenvolver as habilidades de pensamento de ordem inferior em 

condições de auto estudo, ao qual ele dedica o tempo necessário de acordo com suas 

características de aprendizagem. Nesse processo o estudante é também estimulado a 

interagir com os colegas com o recurso a ferramentas de tecnologia da informação, 

principalmente no ambiente virtual de aprendizagem. 

Na sala de aula será dedicada particular atenção aos níveis superiores da taxonomia, 

com tarefas que conduzam os estudantes a aplicar, analisar, avaliar e criar. 

 

 
Figura 4: Taxonomia de Bloom no que diz respeito à estrutura do processo cognitivo 

(FERRAZ e BELHOT, 2010). 
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Figura 5: Taxonomia de Bloom no que diz respeito à estrutura do processo cognitivo no 

modelo tradicional (FERRAZ e BELHOT, 2010). 

 

Figura 6: Taxonomia de Bloom no que diz respeito à estrutura do processo cognitivo, 

na proposta de aprendizagem invertida de Bloom (FERRAZ e BELHOT, 2010). 

 

3.3. A aprendizagem invertida na educação superior a distancia nas Faculdades 

INTA 

 
Nos Estados Unidos, um levantamento realizado pela Pearson Education em 2013, 

ordenou os fatores identificados como motivadores da mudança das instituições de 

ensino superior para o modelo da aprendizagem invertida. 

 

 
Quadro 1: Adaptada de: Aronson, Arfstrom e Tam, para Pearson Education (2013) 

 

O quadro mostra as razões pelas quais as instituições optaram por implantar a 

flipped learning, de acordo com objetivos que pretendiam atingir. 

 
A proposta de educação a distância das Faculdades INTA, considera que a 

aprendizagem invertida éadequadaaosreferenciaisdoseuprojeto politico epedagógico 

institucional que contemplam uma proposta educacional que abrange abordagens que 

se estruturam na aprendizagem ativa – concepção pedagógica de acordo com a qual o 
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aprendizado acontece quando o estudante está envolvido proativamente no processo 

e busca do conhecimento. 

Na proposta de adaptação do método de sala de aula invertida para educação a 

distância, as Faculdades INTA procuraram conciliar harmoniosamente os momentos 

de auto estudo – autônomo e respeitando o ritmo individual – realizados on-line, com 

momentos de interação presencial. 

O ciclo em torno do processo de ensino e aprendizagem utilizado como referencial 

da aprendizagem invertida trabalhado pelas Faculdades INTA é descrito na figura 

abaixo: 
 

Figura 8: Ciclo da aprendizagem invertida nas Faculdades INTA (adaptado de Whatis a 

‘flipped classroom’?) 

 

A exploração do conceito contempla o acesso dos estudantes ao material didático 

no formato vídeo ou outro, assumindo a responsabilidade de estudar autonomamente 

a distância individualmente ou em grupos antes da aula. 

Para isso, os materiais didáticos,elaborados originalmente (autoria) ou compilados 

de fontes certificadas academicamente (curadoria), para atender a diferentes estilos de 

aprendizagem do estudante, são apresentados em uma variedade de formatos (texto, 

vídeo, áudio, multimídia interativa), se apresentando como referenciais essenciais a 

propósito de um determinado conteúdo. 

Omaterial didático é disponibilizado em repositórios acessíveis em ambiente virtual 

de aprendizagem. Contudo o fato dos materiais didáticos serem disponibilizados, não 

significa que os estudantes considerem relevante estudar os mesmos. 

Se a proposta da disciplina contemplar a utilização dos vídeos, para estimular os 

estudantes a assistir para que não percam o foco, deverá ser dada atenção: 

- Duração de dez minutos no máximo, sendo que cinco a oito minutos é 

considerado o tempo ideal. 

- De estruturação com uma introdução que poderá ter ganchos com os vídeos 

anteriores e uma conclusão revendo o que foi visto e que poderá revelar o que vem 

pela frente. 

- Aparência menos profissional e mais próxima do estudante se utilizando por vezes 

uma tela branca e uma ferramenta de anotação para reforçar os itens considerados 
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mais importantes, contudo sem deixar de contemplar uma elevada qualidade de som 

e imagem. 

- Possibilitar que o vídeo possa ser parado, tomadas notas. 

- Acessibilidade de esclarecimento de dúvidas e interação com os colegas. 

- Auscultar a opinião sobre os vídeos. 

- A disponibilização aos estudantes de outros materiais em diversos formatos para 

o aprofundamento do estudo para os que apresentarem mais facilidade ou de reforço 

para estudantes com maior dificuldade. 

- O vídeo deve oferecer uma gama de serviços de apoio ao estudante, como 

mentores on-line e e-mails para auxiliar quem se perder nesse processo. 

- O diálogo direto com o estudante. 

- A ligação do vídeo e eventuais outros espaços presenciais de esclarecimento de 

dúvidas pelo professor. 

Para cada material didático disponibilizado é elaborado um roteiro pedagógico 

no qual se: 

- Definem os objetivos do material didático. 

-Esclarece objetivamente porque os conceitos devem ser estudado pelos estudantes. 

- Relaciona o material didático com a proposta pedagógica da aula presencial. 

- Apresenta a proposta de estudo. 

O espaço referente à construção de significados contempla tempos e espaços 

definidos atendendo ao perfil dos estudantes e do professor e adequados ao tema/ 

atividade presencial. Para tal cada um dos materiais didático é acompanhado: 

- De um guia de orientação para os seus estudos incluindo os objetivos, esclarece 

objetivamente porque os conceitos devem ser estudado e relaciona o material didático 

com a proposta pedagógica da aula presencial. 

- De questionários para avaliação da compreensão da leitura pelos estudantes. 

A utilização de questionários ao longo do processo de leitura do material didático, 

permite desenvolver nos estudantes um ambiente de autoavaliação permanente e 

aos professores um feedback imediato e anônimo, acompanhando o progresso dos 

estudantes e identificando eventuais vulnerabilidades. São inseridos também quizzes 

de avaliação dos materiais didáticos e das ferramentas de interação e avaliação usadas, 

permitindo sinalizar pontos que apontem eventual revisão. 

- De fóruns para esclarecimento de dúvidas e debate com o acompanhamento de 

tutor. 

Os estudantes devem poder estudar os materiais didáticos no seu  próprio 

ritmo, interesse ou necessidade, para isso foram divididos em partes consideradas 

significativas, que cuja leitura possa ser ignorada em determinado momento e 

retomadas noutro, além disso, a utilização de micro blogs e ferramentas de anúncio 

possibilita veicular informação considerada oportuna, atualizações e lembretes. 
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A vertente associada à demonstração - aplicação acontece nos momentos 

presenciais que decorrem na sala de aula, em laboratórios ou outros espaços. 

Na proposta da aprendizagem invertida, as Faculdades INTA procuram transferir 

a responsabilidade da aprendizagem do professor para os estudantes que se tornam 

aprendizes ativos, em vez de destinatários passivos de informação. 

No momento presencial o tutor primeiramente apresenta os conteúdos que     

os estudantes trabalharam ou deveriam ter trabalhado em casa e a proposta de 

trabalho na classe. Seguidamente deve proporcionar uma orientação individual  

ou em pequenos grupos para melhorar a compreensão dos estudantes, ao invés de 

veiculador de fatos e fornecendo feedback em tempo útil, corrigindo equívocos aqueles 

estudantes que manifestam dificuldades e desafiando os restantes para prosseguirem 

na aprendizagem. 

É fundamental que o professor esclareça as dúvidas reveladas pelos estudantes 

durante o período de construção do significado, responda às dúvidas por ele 

identificadas no estudo do material didático e/ou reveladas nos questionários e é 

óbvio as dúvidas que surjam durante a realização do momento presencial. 

A intenção é que o tutor presencial se transforme em orientador de uma experiência 

de aprendizagem, desafiando os participantes à compreensão dos conteúdos por 

intermédio de atividades realizadas em sala de aula baseadas em propostas de 

aprendizagem ativa que trabalhem o pensamento de ordem superior que oportunizem 

as condições para aprofundá-lo e contextualizar em experiências do mundo real, 

envolvendo, por exemplo, a correção entre pares, resolução de problemas, estudos de 

caso, projetos de investigação e debates com o tutor e entre os estudantes. 

No encerramento o tutor conclui as atividades, anuncia e descreve o próximo 

material on-line que vai referenciar o momento presencial seguinte bem como informar 

onde ele vai estar disponível. 

A partir do que foi descrito, se apresentam uma proposta de referencial pedagógico 

que possa ser utilizado para o trabalho com a aprendizagem invertida em educação 

a distância. 
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Tabela 1: Referencial pedagógico para ensino com a metodologia da aprendizagem 

invertida em educação a distância. 

 
O trabalho das Faculdades INTA com a aprendizagem invertida tem encarado 

desafios, tais como: 

• Criação de conteúdo educativo específico para a aprendizagem invertida. 

• Receptividade da proposta de aprendizagem pelo estudante. 

• Conectividade, tecnologia e acesso dos estudantes aos materiais didáticos antes 

do momento presencial. 

• Responsabilidade do estudante no processo de auto estudo, sobretudo no que diz 

respeito ao estudo do material didático antes da aula. 

* Formação dos tutores para trabalharem à distância e presencial de acordo com 

os referenciais da aprendizagem invertida. 

* Resistência dos professores presenciais à proposta da aprendizagem invertida 

por pensarem que podem ser substituídos por vídeos. 

 
4. Procedimentos Metodológicos 

 
A realização do presente estudo envolveu a realização de uma pesquisa bibliográfica 

considerando como referenciais os trabalhos de Jonathan Bergmann e Aaron Sams 

(2014) e os referencias da Flipped Learning Network (2013). Com base nesse referencial 

foi elaborada proposta de boas práticas de utilização da aprendizagem invertida nas 

ações de ensino e aprendizagem a distância das Faculdades INTA, cuja implementação 

se encontra atualmente em face de pilotagem se identificando desde já positividade 

nos resultados. 
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5. Conclusões e Recomendações 

 
A aprendizagem invertida se constitui enquanto um modelo educacional ao dispor 

das Faculdades para promover a qualidade da educação ministrada nas Faculdades 

INTA. Considerando os referenciais teóricos mais relevantes na área, a Instituição de 

Ensino Superior elaborou um referencial pedagógico de utilização da aprendizagem 

invertida nos seus cursos de educação a distância. A valorização do papel do aluno 

enquanto centro do processo de ensino e aprendizagem se constitui o fulcro da 

proposta que as Faculdades INTA partilham neste documento e que neste momento 

está em pilotagem, mas que desde já partilhamos com a comunidade acadêmica. O 

processo envolve obrigatoriamente a ressignificação do papel do professor e do aluno 

e uma dinâmica de mudança envolvendo os espaços e tempos em que trabalham e 

interagem. Futuros estudos, certamente estarão vinculados à avaliação do impacto 

do referencial pedagógico agora apresentado, junto aos alunos e professores da 

Instituição de Ensino Superior. 
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