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RESUMO 

 

Essa tese analisa a mediação docente em dois cursos de formação superior a distância: 

Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), vinculado ao 

Sistema Universidade Aberta do Brasil e Licenciatura em Ciências da Educação na Universidade 

Aberta (UAb), sediada em Portugal. Tradicionalmente, o ensino a distância realiza-se com a 

transmissão de informações, com a evolução tecnológica, após 1990, novas formas de 

comunicação podem ser realizadas, possibilitando a interatividade no processo educacional, 

especificamente, no que diz respeito à educação online o professor deve assumir um papel de 

“provocador” de situações problema, a fim de incentivar seu aluno a desempenhar um papel ativo 

no processo de aprendizagem. Em um modelo dialógico de EaD, a mediação das atividades 

educacionais contribui para a criação do conhecimento coletivo, o que leva às palavras de Paulo 

Freire, que afirma ser o espaço pedagógico, um texto para ser lido, interpretado, escrito e 

reescrito, constantemente. Quanto mais solidariedade existir entre educador e educandos, maior a 

possibilidade de aprendizagem democrática. Essa pesquisa quantiqualitativa teve como sujeitos 

os docentes (professores e tutores) que atuaram no ambiente virtual de aprendizagem de ambos 

os cursos, durante o segundo semestre de 2011. As principais fontes de dados foram os fóruns de 

discussão, tratados pela análise de conteúdo. Conclui-se que no curso de Licenciatura em 

Pedagogia da UFJF a mediação docente tem características de uma educação dialógica, pautada 

pelo diálogo nas suas salas de aula virtuais. Já na Unidade Curricular “Os Média na Educação” 

do curso de Ciências da Educação da UAb, fundamentado no “Modelo Pedagógico Virtual da 

Universidade Aberta: para uma universidade do futuro”, predomina a duplicidade do ensino 

tradicional e autoaprendizagem e de educação online dialógica. 

 

Palavras Chave: Mediação docente. Educação a distância. Educação online. Tutor. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This thesis examines the teaching and pedagogical model underlying teaching mediation in two 

higher courses of distance education: Pedagogy of the Federal University of Juiz de Fora (UFJF), 

under the Brazilian Open University System and Science in Education at the Open Distance 

University (UAb), Portugal. Traditionally, distance education happens with the transmission of 

information, after 1990, with the technological developments, new forms of communication can 

be realized, making interactivity to be possible in the educational process, specifically with 

regard to online education in which teacher plays a role as a “provocateur” of problem situations, 

in order to encourage students to play an active role in the learning process. In a dialogic model 

of distance education, the mediation of educational activities contributes to the creation of 

collective knowledge, which leads to the words of Paulo Freire who ensures the pedagogical 

space as a text to be read, played, written and rewritten constantly. The more solidarity exists 

among educator and learners, the greater the possibility of democratic learning. This qualitative 

research had as its subjects, teachers (and tutors) who acted in the virtual learning environment 

for both courses during the second semester of 2011. The main data sources are the discussion 

forums examined by content analysis. It concluded that, in the course of Pedagogy UFJF, 

teaching mediation has characteristics of a dialogic education, guided by dialogue in their virtual 

classrooms. Although, in Curricular Unit “Os Média na Educação” of  Education Sciences course 

of Open distance University (UAb), based on “Virtual pedagogical Model of Open University: 

for a university of the future”,  predominates the duplicity of traditional teaching, self-learning 

and dialogic online education.  

 

KEYWORDS: Teaching mediation. Distance education. online education. Tutor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O conhecimento do conhecimento compele.  Ele nos compele a 
adotar uma atitude de vigilância permanente contra a tentação da 
certeza. Ele nos compele a reconhecer que a certeza não é uma 
prova da verdade. Ele nos compele a perceber que o mundo que 
todos “veem” não é “o” mundo, mas “um” mundo que nós 
construímos com outras pessoas. Ele nos compele a ver que o 
mundo será diferente apenas se nós vivermos de maneira diferente. 

 
Humberto Maturana 
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INTRODUÇÃO  
 

 O ensino a distância (EaD), já foi realizado somente na transmissão de informações por 

meio de material impresso ou com a utilização de meios de comunicação de massa, evoluiu, em 

fins dos anos 1990, possibilitando formas de interatividade entre os participantes do processo 

educacional. Neste modelo emergente é possível, de um lado, o aluno assumir um papel ativo no 

processo de aprendizagem e, do outro, o professor o papel de “provocador” de situações 

problema para que os alunos tenham um papel ativo, superando a pedagogia da transmissão com 

a simples reprodução de conteúdos, característica marcante dos primeiros projetos de EaD 

brasileira. 

 O Brasil, país de dimensões continentais, segundo dados do Censo da Educação Superior 

de 2010, divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

– INEP (BRASIL, 2011), possui 2.377 instituições de ensino superior, sendo 278 públicas e 2099 

privadas, mas, ainda assim, não suprem a necessidade de atendimento às demandas da população. 

De acordo com o Plano Nacional de Educação 2000/2010, observa-se que o Brasil, no conjunto 

da América Latina, apresenta um dos mais baixos índices de acesso à Educação Superior. Mesmo 

considerando o setor privado da educação havia somente 12% da população na faixa etária de 18 

a 24 anos matriculada na Educação Superior. A educação a distância pode ser uma solução para 

minimizar tal situação. É sobre a mediação docente nessa modalidade educacional, que vem 

obtendo um crescimento significativo em nosso país, que nossa tese trata. 

 Dourado (2008) observou um crescimento significativo da educação a distância, tendo em 

vista que, em 1999, havia apenas duas instituições credenciadas para oferta dessa modalidade de 

ensino e, em 2007, o número saltou para 104 instituições. Segundo Giolo (2008), o crescimento 

da EaD no Brasil obteve um aumento de 12.265% no número de alunos matriculados que, em 

2000, era de 1.682 e, em 2006, passou para 207.991. Ele também estudou a evolução em termos 

quantitativos de matrículas dos cursos de Pedagogia e Normal Superior nas quais percebeu 

sentidos opostos em relação à educação presencial e a distância. Com relação à educação 

presencial, verificou uma tendência de queda no número de matrículas, inclusive com números 

negativos, enquanto que na educação a distância, entre os anos de 2001 e 2002, houve 

crescimento superior a 1.300%. 

 A formação de professores por meio da modalidade a distância, para Dourado (2008, p. 

904), “tem sido objeto de muitas polêmicas e disputas no que concerne a sua pertinência, 
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qualidade, acompanhamento, produção de material didático-pedagógico, avaliação, centralidade 

ou não do papel do professor, entre outras questões”. 

 Giolo (2008) afirma que para ser um bom professor não basta um conjunto de saberes e 

habilidades (método adequado, equilíbrio emocional, comportamento ético, estratégias de 

domínio de classe, desinibição, liderança, paciência etc.). Pedagogos irão “enfrentar” uma turma 

de alunos, vivos e presentes, reunidos em uma escola e, nesse ambiente, serão exigidos não 

apenas seus conhecimentos, mas, principalmente, a prática da convivência.  

 Pedagogos irão “enfrentar” turmas de alunos em uma sala de aula, mas será que esses só 

poderão ser formados pela educação presencial? Os conhecimentos – o conjunto de saberes e 

habilidades necessários à formação – poderão sim, ser construídos à distância; todavia, a prática 

docente não, essa prática não se faz pelos estudantes nas salas de aula das faculdades nem nas 

plataformas virtuais; ela se constroi nos estágios e no dia-a-dia da atuação profissional. 

 Acreditamos que essa modalidade educacional (educação a distância) permite que se 

estabeleça uma relação social muito próxima entre alunos e os professores. Uma questão de suma 

importância é o entendimento do que se considera um bom professor e como deve ser feita sua 

formação; outra questão é o fato dos jovens que hoje chegam às universidades já estarem 

acostumados com o ambiente sociotécnico da cibercultura. A qualidade da formação, a nosso ver, 

é a questão mais importante. 

 Em países como Inglaterra, Espanha, Alemanha e Portugal, cursos superiores na 

modalidade a distância funcionam desde a metade do século XX (aproximadamente a partir da 

década de 1950). Se a formação a distância não fosse adequada, certamente, esses cursos não se 

manteriam até hoje, por mais de meio século. A experiência dessas universidades com a 

modalidade educacional a distância valida efetivamente a formação de seus alunos; o que de fato 

determina a qualidade ou falta dela nos cursos distância está na forma como são realizados os 

cursos. No Brasil, o setor público iniciou na década de 1990 experiências isoladas com essa 

modalidade educacional, já nas universidades públicas tal modalidade se institucionalizou em 

2005 com o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

 Em nossa pesquisa, investigamos a mediação na educação a distancia em cujo corpus 

estão o Sistema Universidade Aberta do Brasil, com o curso de Pedagogia da Universidade 

Federal de Juiz de Fora – MG e a Universidade Aberta de Portugal (UAb) com o curso de 

Ciências da Educação. 
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 O Sistema Universidade Aberta do Brasil começou a ter cursos pilotos implantados em 

2005, portanto recentemente. Ele não se constitui formalmente como uma unidade de ensino, mas 

como um gerenciador da oferta de cursos superiores na modalidade a distância com a articulação 

Instituições de Ensino Superior e os governos estaduais e municipais. 

 A instituição do Sistema UAB foi promovida pelo Decreto n° 5.800 de 8 de junho de 

2006, para “o desenvolvimento da modalidade de educação a distância, com a finalidade de 

expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no País". No seu Art. 

1º está estabelecido que o objetivo principal é: “oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura 

e de formação inicial e continuada de professores da educação básica” (BRASIL, 2006). 

Destacamos que a principal função é a formação de professores. 

 A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), que participa do Sistema UAB desde a 

primeira chamada pública, tem atualmente oito cursos de graduação e cinco de pós-graduação 

(latu-sensu), cerca de 5000 alunos e 31 (trinta e um) polos de apoio presencial. O Centro de 

Educação a Distância (CEAD) é responsável pela coordenação, supervisão e apoio às atividades 

de ensino, pesquisa, extensão, cultura, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico 

relativas à educação a distância. 

 O curso a distância de Licenciatura em Pedagogia da UFJF – iniciou as atividades em 

outubro de 2007, no primeiro edital da UAB1 – atualmente funciona em 10 (dez) polos de apoio 

presencial nas seguintes cidades: Bicas, Boa Esperança, Coromandel, Durandé, Ilicínea, Ipanema, 

Pescador, Salinas, Santa Rita de Caldas e Tiradentes. Antes da UAB, existiram outras 

experiências de formação de pedagogos à distância na UFJF: o projeto VEREDAS e cursos com 

material pedagógico do Centro de Educação Superior a Distância do Rio de Janeiro (CEDERJ) 

que foram oferecidos em Minas Gerais. 

 Nosso outro objeto de pesquisa, a Universidade Aberta (UAb), fundada em 1988, é 

pioneira no Ensino Superior a distância em Portugal, onde é a única instituição pública a 

promover ações de formação inicial e continuada para o Ensino Superior a distância, 

contribuindo também para a divulgação e a expansão da língua e da cultura portuguesas, 

especialmente nos países e comunidades lusófonos. Atua na educação de grandes massas 

                                                 
1 UAB 1: Os primeiros cursos executados no âmbito do Sistema UAB resultaram da publicação do primeiro edital, 
em 20 de dezembro de 2005, que destinou-se à seleção de Instituições Federais de Ensino Superior e polos de apoio 
presencial, aparesentados por estados e municípios. 
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populacionais geograficamente dispersas, tendo formado mais de 10 mil estudantes, mais de mil 

mestres e cerca de uma centena de doutores em 33 países dos cinco continentes. 

 Os docentes e pesquisadores da UAb têm desenvolvido pesquisas científicas relacionadas 

com as tecnologias da informação e comunicação, criando e produzindo materiais pedagógicos 

nas áreas de tecnologia do ensino, da formação a distância e da comunicação educacional 

multimídia. Já foram editados mais de 400 títulos, produzidas 3500 horas de audiovisuais e 6000 

horas de emissões televisivas, produzidas nos seus estúdios. A UAb tem incentivado a 

apropriação e autoconstrução de saberes, concebendo e lecionando cursos, formando técnicos e 

docentes, de acordo com uma filosofia de prestação de serviço público. 

Nessas instituições – UFJF e UAb – nosso objetivo foi investigar e analisar como é 

realizada a mediação docente em dois cursos de formação superior a distância: Licenciatura em 

Pedagogia da UFJF e Licenciatura em Ciências da Educação na UAb, traçando um paralelo entre 

elas, de forma a contribuir para os debates relacionados ao tema. Os cursos da UAB ainda têm as 

suas primeiras turmas de licenciatura em andamento, na Universidade Federal de Juiz de Fora, 

em de agosto de 2011, formaram-se os primeiros estudantes de Pedagogia dessa modalidade 

educacional. As investigações relacionadas com UAB ainda se encontram em fase inicial, pois 

sua implantação é recente e a Universidade Aberta (Portugal), nos registros do banco de teses e 

dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) em 

março de 2011, era citada em uma única dissertação. 

  Nesta introdução, apresentamos alguns autores que vêm discutindo a formação de 

professores a distância, fato relacionado com o objeto de nosso estudo e objetivo dessa 

investigação. No primeiro capítulo, apresentamos uma contextualização das mudanças 

tecnológicas ocorridas após os anos 1980, destacando a cibercultura. No segundo capítulo, 

abordamos questões relacionadas com a educação a distância: características, docência na 

educação a distância e desenho didático. No terceiro capítulo, apresentamos um panorama da 

Educação Superior do Brasil e de Portugal, tendo como objetivo principal a apresentação das 

políticas públicas para esse nível de ensino nos dois países e as instituições que são objeto dessa 

pesquisa. Encontram-se, nele, também os seguintes subtemas: Universidade Aberta do Brasil; 

curso de Licenciatura em Pedagogia na Universidade Federal de Juiz de Fora; Universidade 

Aberta e curso de Licenciatura em Ciências da Educação na Universidade Aberta. No quarto 

capítulo, apresentamos o percurso metodológico desse trabalho. O quinto capítulo é dedicado à 
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apresentação dos dados da pesquisa e sua análise. Finalmente, tecemos considerações, como um 

balanço do trabalho realizado. 
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1 O PARADIGMA DA CIBERCULTURA  
 

  Nas últimas décadas, uma nova sociabilidade deu novos rumos à relação entre homem e a 

tecnologia de informação e comunicação. Para Lemos (2002, p.111), “é a cultura contemporânea 

que se estabelece como uma cultura de redes, sendo fruto da sinergia entre a sociabilidade 

contemporânea e as novas tecnologias de base microeletrônica”. 

 Contextualizando a emergência da cibercultura, Santaella (2003), identifica seis eras 

culturais que coexistem na contemporaneidade, embora sofram reajustamentos no papel social 

que desempenham; são elas: oral, escrita, impressa, de massa, das mídias e digital. 

 Com a invenção da prensa, no século XV, por Johann Gutenberg, o texto impresso e a 

cultura do livro dominaram a produção e difusão do saber e da cultura. O conhecimento, que até 

então era reservado a poucos (eruditos religiosos e nobres), pôde ser transmitido  para um maior 

número de pessoas, através do livro. Depois, vieram o cinema e os meios eletroeletrônicos – 

rádio e televisão (também, meios de transmissões massivas) – havendo uma significativa 

modificação na comunicação. 

 O século XX, caracterizado como a “era da imagem”, iniciou-se com a fotografia e se 

intensificou com o cinema, a televisão, o vídeo, a holografia e as imagens computacionais. Na 

fase inicial desse período, identificou-se que houve incapacidade do texto em competir com esses 

poderosos meios de massa, fator que contribuiu para que o texto impresso fosse relegado a 

segundo plano. Posteriormente, houve uma reviravolta com a chegada dos editores de textos dos 

computadores, da hipermídia do CD-ROM e da internet que permitiram a passagem do texto do 

papel impresso para o sistema alfanumérico desses meios digitais. Santaella (2007, p. 293) 

identifica que “aqui começa uma nova história do texto, a de sua absorção na hipermídia e sua 

consequente transmutação de sólido em líquido, de fixo em escorregadio, instável, volátil”. A 

linguagem digital transcodifica quaisquer códigos, linguagens e sinais, sejam eles textos, 

imagens, gráficos, sons e ruídos, processando-os computacionalmente e os devolvendo na forma 

original, mas digitalizados. 

 Essa autora identifica que o princípio da hipermída é de extrema relevância, porque nos 

traz a fusão do texto com outras linguagens, permitindo mudanças culturais, cognitivas e 

comunicacionais. Até chegarmos a essa fase, de cultura das mídias, novos hábitos foram sendo 

introduzidos, gradativamente, por meios interativos que foram minando os “fatores de 

centralização, sincronização e padronização característicos dos meios de massa, ao promover 
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maior diversidade e liberdade de escolha” (SANTAELLA, 2003, p. 82). A sociedade piramidal 

começou a sofrer mudanças para uma sociedade reticular de integração dos indivíduos. Para 

Santaella (2007, p. 294) o princípio da hipermídia2 possibilita 

 
 
colocar todas as linguagens dentro de uma raiz comum, a linguagem digital 
permite – sua proeza maior – que essas linguagens se misturem no ato mesmo de 
sua formação. Criam-se, assim, sintaxes híbridas, miscigenadas. Sons, palavras e 
imagens que, antes, só podiam coexistir passam a se co-engendrar em estruturas 
fluidas, cartografias líquidas para a navegação com as quais os usuários 
aprendem a interagir, por meio de ações participativas, como num jogo. 
 
 

 Essas mudanças são possíveis graças à possibilidade de digitalização das fontes de 

informação transformando as diferentes mídias em cadeias sequenciais, binárias – 0 e 1 – que, 

por sua vez, podem ser agrupadas em pacotes e tratadas em qualquer computador; esse processo 

pode ser facilitado com a compressão dos dados e sua distribuição pela internet,  que se faz 

em/para qualquer lugar a qualquer tempo. Contudo, até os anos de 1990, o acesso à internet era 

discado e as conexões muito lentas dificultavam o tráfego de informações. 

 Foi somente no final da década de 1990 e início do século XXI que a banda larga foi 

significativamente ampliada via linhas telefônicas, rádio, pelos dispositivos móveis de terceira 

geração (3G) e mais, recentemente, com quarta geração dos dispositivos móveis (4G). 

 Em nosso século, com o desenvolvimento da computação móvel e das novas tecnologias 

sem fio (laptops, palms, smartphones, tablets), estabeleceu-se a passagem do acesso por ponto de 

presença (internet fixa por cabos), para o acesso em um “ambiente generalizado de conexão” 

(internet móvel sem fio, telefones celulares, redes Bluetooth e etiquetas de radiofrequência) que 

permite ao usuário plena mobilidade. 

 O aumento da capacidade de processamento da informação é possível devido aos avanços 

infotecnológicos e se apoia nos seguintes elementos: os avanços da microeletrônica, a ideia de 

recombinação e a flexibilidade. 

 Os avanços da microeletrônica, com o desenvolvimento dos microchips, com a 

representação binária da informação (digitalização) e a redução dos custos para o processamento 

dos dados, permitem processar maior quantidade de informações em menor tempo. A 
                                                 
2 Santaella (2007, p. 294) define brevemente hipermídia como: “um sistema alinear, reticular de conexões (links) 
entre unidades de informação (nós). As conexões não são fixas, mas abertas às marcas pessoais do estilo de interação 
que o navegador impõe a elas”. 
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autoexpansão desse cenário técnico retroalimenta seu desenvolvimento, impulsionando e 

acelerando sua expansão em um processo de feedback sem fim ou que se detenha com o 

aparecimento de um novo paradigma. 

 A ideia da recombinação está associada à potencialidade do hipertexto de acessar pela 

internet as informações de qualquer sitio e fazer recombinações, instituindo uma nova realidade 

virtual, ou seja, a recombinação de sons, imagens, textos gera uma nova percepção do real. 

 A flexibilidade desses meios permite a distribuição e o processamento da informação em 

diversos contextos e em múltiplos suportes e formatos. O desenvolvimento tecnológico e, 

consequentemente, o potencial comunicativo em rede ultrapassa o contexto das redes de 

computadores, colocando-se para várias outras aplicações, tais como: telefones móveis, telefonia 

IP, rádio, televisão, multimídia etc., implantando possibilidades de acesso massivo e inteligente às 

informações. 

 Os recursos e os avanços tecnológicos da informática, telecomunicações e a internet 

foram fundamentais na evolução do ciberespaço. Nesse espaço virtual “circulam” digitalmente as 

informações da atualidade. Atividades econômicas, políticas, sociais e educacionais, entre outras, 

ganharam em rapidez e fluidez, nesse ambiente nos últimos 30 anos. 

 A internet, teoricamente, permite o acesso universal a todos, durante as 24 horas do dia; 

nela, a comunicação, que se dá em dois sentidos – emissor/receptor –, cuja interação, apesar dos 

limites linguísticos, é totalmente global, independente da localização espacial, devido ao alto grau 

de descentralização topológica das redes telemáticas. Essa interligação de computadores em todo 

mundo denomina-se ciberespaço, que é identificado por Lèvy (1999, p. 17) como um termo que 

“especifica não apenas a infra-estrutura material da comunicação digital, mas também o universo 

oceânico de informações que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam 

esse universo”. 

 Em relação aos usuários do ciberespaço, Lèvy e Lemos (2010) afirmam que na maior 

parte dos países industrializados e nas classes médias urbanas de países em desenvolvimento, 

quase 80% da população se conecta à internet em suas casas. As maiores taxas de crescimento 

ocorrem no Brasil, Rússia, Índia e China. Dentre as pessoas conectadas, 50% têm ou terão acesso 

à internet em alta velocidade, proporção que aumentará nos próximos anos com os acessos nos 

dispositivos móveis. 
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 No Brasil, em relação às comunidades virtuais, somente em maio de 2008, 18,5 milhões 

de pessoas navegaram em seus sites e, se forem acrescidos a utilização dos fotologs, videologs e 

os serviços de mensagens instantâneas, os números saltam para 20,6 milhões de brasileiros 

acessando essas redes sociais, o que representa 90% do total de usuários que acessam a internet 

mensalmente. Novos tempos, novos termos como internet, digital, ciberespaço, e outros citados 

anteriormente, caracterizam o ambiente sociotécnico emergente nos fins do século passado, 

Lemos e Lèvy (2010, p. 20,21) definem como cibercultura: 

 
 
o conjunto tecnocultural emergente do final do século XX impulsionado pela 
sociabilidade pós-moderna em sinergia com a microinformática e o surgimento 
das redes telemáticas mundiais; uma forma sociocultural que modifica hábitos 
sociais, práticas de consumo cultural, ritmos de produção e distribuição de 
informação, criando novas relações no trabalho e no lazer, novas formas de 
sociabilidade e de comunicação social. Esse conjunto de tecnologias e processos 
sociais ditam hoje o ritmo das transformações sociais, culturais, políticas nesse 
início de século XXI. As mudanças são enormes e aconteceram em muito pouco 
tempo, atenção ao “aqui e agora” e o deslocamento em direção às perspectivas 
de futuro. Os “impactos” da cibercultura se fazem presentes em todos os países 
do globo, e só um pensamento global pode dar conta dos desafios da emergente 
sociedade da comunicação e da informação planetária. 
 
 

 A cibercultura, para Lemos e Lèvy (2010), tem três princípios: a liberação da palavra; a 

conexão e a conversação mundial e a reconfiguração social, cultural e política. No primeiro 

princípio, o da liberação da palavra, parece estar em jogo a dimensão política da sociedade 

informacional, uma relação entre tecnologia e processos comunicacionais sociais. A liberação da 

emissão e da circulação da palavra em redes telemáticas cria uma interconexão planetária; o que 

concerne na conexão e na conversação local e global, o segundo princípio. Já o terceiro princípio, 

o da reconfiguração social, cultural e política, surge da emergência de processos comunicativos 

com funções pós-massivas da era atual, permitindo a circulação da opinião pública aberta, 

multimidiática e interativa. 

 A comunicação pós-massiva permite personalização, conversação livre e a 

desterritorialização planetária. As tecnologias de informação e comunicação alteram os processos 

de comunicação, de produção e circulação de bens e serviços, trazendo uma nova configuração 

social, cultural, comunicacional e política. 
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 Além das mudanças que ocorreram na fase de emergência da cibercultura, uma nova 

geração dos serviços online vêm emergindo com a Web 2.0, que permite novas formas de 

produção, publicação, compartilhamento e organização das informações no ciberespaço e, 

principalmente, maior interação entre os usuários porque potencializa o trabalho coletivo, a troca 

afetiva, a produção, a distribuição e o consumo de informações. Podemos constatar esse fato com 

o desenvolvimento vertiginoso das redes sociais e, no caso do Brasil, temos como exemplos, o 

Facebook e seu antecessor, o quase esquecido Orkut. 

 Nessa segunda geração, passa-se para uma estrutura integrada de funcionalidades e 

conteúdos. Observa-se a passagem da ênfase na publicação (emissão no sentido do paradigma da 

transmissão) para a participação: blogs, videologs, wikis, Youtube etc., de forma que os usuários 

passam de consumidores para produtores de informações que compartilham com os demais 

usuários. 

 Para Primo (2007), não há como demarcar as fronteiras da Web 2.0; trata-se de um núcleo 

que ao seu redor gravitam princípios e práticas que aproximam diversos sites que o seguem. Um 

desses princípios é trabalhar a Web como uma plataforma, viabilizando funções online que só 

poderiam ser conduzidas por programas instalados em um computador. Enfatiza-se, então, a 

“arquitetura da participação”3 que incorpora recursos de interconexão e compartilhamento nos 

quais os computadores conectados à rede se tornam tanto servidores como clientes, pois tanto 

podem disponibilizar, quanto permitir downloads de arquivos disponíveis na rede, como 

exemplo, as redes peer-to-peer (P2P) – destinadas à troca de arquivos digitais. 

 Com relação às interações sociais, os recursos tecnológicos são fundamentais, mas não 

suficientes, para que as participações ocorram, pois 

 
 
uma rede social online não se forma pela simples conexão de terminais. Trata-se 
de um processo emergente que mantém sua existência através de interações entre 
os envolvidos. Esta proposta, porém, focar-se-á não nos participantes 
individuais, e sim no “entre” (interação = ação entre). Isto é, busca-se evitar uma 
visão polarizada da comunicação, que opõe emissão e recepção e foca-se em 
uma ou noutra instância. Uma rede social não pode ser explicada isolando-se 
suas partes ou por suas condições iniciais. Tampouco pode sua evolução ser 
prevista com exatidão. Como fenômeno sistêmico, sua melhor explicação é seu 
estado atual. Os recursos e produtos desse tipo de rede são incorporados, 
gerados, transformados e movimentados através de ações intencionais ou não 

                                                 
3  O termo “arquitetura da participação” é utilizado baseado em O’REILLY, T. What Is Web 2.0 – Design Patterns 
and Business Models for the Next Generation of Software. O’Reilly Publishing, 2005. 
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dos participantes. Por outro lado, isso não depende estritamente de determinado 
tipo de laço social ou que haja sempre uma interação conversacional contínua 
entre dois ou mais sujeitos (PRIMO, 2007, p. 5). 
 
 

 Essas mudanças sociotécnicas influenciam a forma de comunicação entre os indivíduos. 

No caso da educação online, a liberação da palavra (som, imagem e textos produzidos e 

distribuídos livremente) relaciona-se com o modelo comunicacional todos-todos, ou seja, a 

liberação do polo da emissão na comunicação assume um caráter bidirecional que contribui para 

maior autonomia do indivíduo. A intercomunicação simultânea no ciberespaço permite o 

surgimento e o desenvolvimento de comunidades virtuais que propiciam ambientes de 

aprendizagem. Neles ocorrem a troca de informações e a construção coletiva do conhecimento 

pelo princípio da colaboração em rede. 

 No caso da escola tradicional, embora estejamos vivendo em tempos de cibercultura e de 

novas possibilidades no sistema comunicacional, ainda se privilegia a transmissão em massa, a 

reprodução, a homogeneização das informações para alunos receptores e seguidores de 

encaminhamentos pré-definidos. Por isso, discutir os rumos da educação online e/ou tradicional 

são importantes desafios da contemporaneidade em tempos de cibercultura. Importante ressaltar 

que os meios de comunicação em massa coexistem com os de comunicação pós-massivos, tal 

como a TV coexiste ainda hoje com o rádio, e os e-books não acabaram com a venda dos livros 

impressos; da mesma forma, a comunicação de massa continuará mediante novas modificações. 

O controle dos meios de comunicação de massa é realizado por uma minoria que se considerava 

a elite do conhecimento e da cultura, situação que não é muito diferente do trabalho do docente 

que se coloca como o detentor do conhecimento que deve ser passado para os alunos, na 

pedagogia da transmissão.  

 Na comunicação pós-massiva do ciberespaço é possível produzir, distribuir e compartilhar 

informação, de maneira colaborativa, plural, aberta, ou seja, é possível a ocorrência de 

interatividade entre os usuários. 

 Silva (2007) define que são três os fundamentos da interatividade: a) participação-

intervenção: participar não se restringe a responder apenas “sim” ou “não” a escolher uma opção 

dada, o significado de participação e intervenção do usuário está na sua efetiva modificação da 

mensagem; b) bidirecionalidade-hibridação: a comunicação é produção conjunta, colaborativa, 

da emissão e da recepção, é co-criação, na qual dois polos (emissor e receptor) codificam e 
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decodificam; c) permutabilidade-potencialidade: a comunicação nessa perspectiva supõe 

múltiplas redes articulatórias de conexões e ampla liberdade de trocas, de associações e 

significações. 

 A interatividade entre professores, tutores e estudantes é destacada como um dos pilares 

para garantir a qualidade de um curso a distância, nos Referenciais de Qualidade para EaD 

(BRASIL, 2007), elaborado pela Secretaria de Educação a Distância do MEC, observando-se que 

o aluno deverá ser o centro do processo educacional. 

 As mudanças que começaram a ocorrem, principalmente nos fins dos anos 1990, com as 

tecnologias da informação e comunicação influenciaram também na educação a distância, que 

trataremos a seguir. 
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2 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO BRASIL 

 

 Os indivíduos que passaram pelas universidades até o final do século passado, ao 

recordarem de suas experiências como alunos da educação formal lembrar-se-ão de algumas 

situações comuns, como por exemplo: salas de aula com carteiras enfileiradas, uma lousa, turmas 

de alunos que se encontravam de segunda a sexta-feira, avaliações, um professor responsável por 

cada disciplina etc. Essas características não são comuns na educação a distância (EaD). 

 As iniciativas de cursos livres e técnicos a distância no Brasil começaram no início do 

século passado, o mesmo não ocorreu em relação aos cursos superiores a distância que têm no 

país uma história muito recente. Dentre as primeiras experiências na EaD brasileira, a Rádio 

Sociedade do Rio de Janeiro em 1923, atualmente rádio MEC, foi fundada com o intuito de 

educar e divulgar ciência e cultura por um grupo de cientistas e intelectuais do Rio de Janeiro, 

dentre eles o antropólogo Edgard Roquete-Pinto, um dos integrantes da Academia Brasileira de 

Ciências. 

 A partir de 1939, o Instituto Monitor iniciou a oferta de cursos profissionalizantes na 

modalidade a distância no Brasil com a utilização de material impresso. O Instituto Universal 

Brasileiro começou suas atividades em 1941, com uma oferta variada de cursos por 

correspondência. Na década de 1960, surgiram outras iniciativas, por exemplo: Movimento de 

Educação de Base (da Igreja Católica), TV Cultura e TVE do Maranhão. Foram iniciativas 

baseadas na utilização da mídia impressa, rádio ou TV, com níveis mínimos ou sem qualquer 

interação. 

 Na década de 1970, foram lançados telecursos a fim de atender alunos na educação 

supletiva, a TV Cultura e a Fundação Padre Anchieta desenvolveram o Projeto Minerva4. 

Posteriormente, a Rede Globo de Televisão passou a transmitir o Telecurso da Fundação Roberto 

Marinho. 

 Foi nessa década que se iniciou o funcionamento do Centro de Educação a Distância da 

Universidade de Brasília, em 1979, quando se utilizava o ensino programado e individualizado no 

Ensino Superior. Alguns fatores inviabilizaram a continuidade desse projeto, tais como, 

divergências políticas entre o MEC e lideranças acadêmicas; falta de competência na gestão e 

                                                 
4 O Projeto Minerva foi um programa de rádio do governo federal com a finalidade de educar pessoas adultas. 
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apresentação do projeto substituindo a educação presencial pela educação a distância (PAULINO, 

2009). 

 Em 1993, por proposição da Universidade de Brasília, os reitores das universidades 

públicas se dispuseram a criar um Consórcio Interinstitucional de Educação Continuada e a 

Distância, objetivando a colaboração dos governos municipais, estaduais e federal na oferta de 

oportunidades educacionais através do Sistema Nacional de Educação a Distância vinculado ao 

Ministério da Educação e do Desporto, denominado BRASILEAD. 

 Após a criação do Consórcio BRASILEAD, os Ministros da Educação e do Desporto, da 

Ciência e Tecnologia e Comunicação, os presidentes do Conselho de Reitores das Universidades 

Brasileiras (CRUB), da Empresa Brasileira de Telecomunicações (EMBRATEL), do Conselho de 

Secretários da Educação (CONSEDE) e da União Nacional de Dirigentes Municipais (UNDIME) 

assinaram Convênio de Cooperação mútua com vistas à concepção, desenvolvimento, 

implantação e expansão de infraestrutura de informações do Sistema Nacional de Educação a 

Distância representada por uma rede informacional de educação com ampliação da 

disponibilização de satélites para fins educacionais. As ações do BRASILEAD foram, em parte, 

apoiadas técnica e financeiramente pelos governos francês e espanhol, bem como por 

Universidades Abertas ou programas de educação a distância (GUIMARÃES, 1996). 

  Os cursos precursores da UAB, segundo Costa (2007) foram: curso de Pedagogia da 

Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT); Projeto Veredas em Minas Gerais; projeto piloto 

do curso de Administração do Banco do Brasil e o Consórcio Fundação Centro de Educação a 

Distância do Estado do Rio de Janeiro (CEDERJ). Com exceção do projeto do Banco do Brasil, 

os três outros tiveram como objetivo a formação de professores (Pedagogia e Normal Superior). 

 Em 1995, na UFMT, iniciou-se uma parceria entre as secretarias de educação estadual e 

municipal para realização e elaboração da proposta curricular de um curso de graduação 

destinado aos professores das séries iniciais. O Núcleo de Educação a Distância (NEAD), criado 

em 1992, tem como objetivo: desenvolver programas e projetos de formação e pesquisas na 

modalidade a distância. É composto por professores de diferentes áreas de conhecimento, 

técnicos da Secretaria de Estado de Educação e técnico-administrativos da UFMT. Nessa 

instituição, os tutores são identificados como Orientadores Acadêmicos. 

 Outra instituição que antecede a criação da UAB é o CEDERJ, fundado em 2000, com a 

união da autarquia Centro de Ciências do Estado do Rio de Janeiro (CECIERJ) e o Centro de 
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Educação a Distância do Estado do Rio de Janeiro. Foi uma iniciativa do governo estadual com 

as universidades públicas que funcionam no estado: Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Universidade Federal 

Fluminense (UFF), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Universidade Estadual do 

Norte Fluminense (UENF) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Na 

sua criação, estabeleceu-se uma articulação em três níveis: o Governo do Estado, responsável 

pelo financiamento e operacionalização das atividades; as universidades, responsáveis pela parte 

acadêmica, incluindo a titulação dos estudantes e ao CEDERJ coube a preparação da 

infraestrutura física nos municípios sede dos Polos de Apoio Presencial. 

 No período de 2002 a 2005 houve um projeto pioneiro no país para formação de 

professores em exercício nas séries iniciais do Ensino Fundamental das redes públicas do estado 

de Minas Gerais que formou cerca de 15.000 professores: o Projeto Veredas. Este foi 

implementado e coordenado pela Secretaria de Educação de Minas Gerais, na modalidade a 

distância e integrou 18 Instituições de Ensino Superior que atuaram como formadoras. 

 Em 2005, o Ministério da Educação, através da Secretaria de Educação a Distância 

(SEED) e o Banco do Brasil financiaram um curso de graduação em Administração, na 

modalidade a distância para os funcionários do Banco do Brasil (demanda interna) e para 

concluíntes do Ensino Médio (demanda social). Esse curso é conhecido como projeto piloto da 

UAB. Teve oferta única e para viabilizá-lo houve a participação de um consórcio nacional 

formado por universidades públicas. 

 Em fins de 1999, outra iniciativa de implantação de cursos superiores a distância no país 

foi criada: a Universidade Virtual Pública do Brasil (UniRede), um consórcio interuniversitário, 

que chegou a reunir 82 instituições públicas de ensino superior e sete consórcios regionais, com o 

intuito de dar início a uma política de Estado pela democratização do acesso ao ensino superior 

público, gratuito e de qualidade, pela produção colaborativa de material didático e pela oferta 

nacional de cursos de graduação e pós-graduação a distância. A seguir, o primeiro parágrafo do 

documento elaborado na criação desse consórcio: 

 
 
Os representantes das 18 universidades presentes à I Reunião da Universidade 
Virtual Pública do Brasil, nos dias 2 e 3/12 em Brasília, UnB, estão conscientes 
de que já é hora do sistema público de ensino superior ocupar e ampliar seu 
espaço, partindo para uma ação arrojada, inovadora, responsável e concreta, 
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como resposta às desigualdades e injustiças no campo da educação superior 
(UNIREDE, 2010). 
 
 

 A UniRede contou com o apoio da Frente Parlamentar de Educação a Distância, do MEC, 

Ministério da Ciência e Tecnologia e com os órgãos financiadores: Financiadora de Estudos e 

Projetos e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FINEP e CNPq, 

respectivamente). A importância da UniRede foi no rompimento de barreiras, resistências e 

preconceitos existentes em relação à educação a distância (UNIREDE, 2010). 

 Mais recentemente, em 2007, foi anunciada a criação da Universidade Aberta e Virtual do 

Estado de São Paulo (UNIVESP). Segundo Carlos Vogt, na época Secretário de Ensino Superior 

de São Paulo, sua criação teve como objetivo otimizar os recursos disponíveis e organizar 

políticas que atendessem às demandas de todas as classes sociais pelo Ensino Superior. Na época 

de sua criação, a UNIVESP sofreu críticas que resultaram na ocupação da Reitoria da 

Universidade de São Paulo (USP) por grupos de alunos, funcionários e professores.  A previsão 

de funcionamento seria por parcerias com as universidades estaduais (USP, Universidade 

Estadual Paulista – UNESP e Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP) e federais 

(Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP e Universidade Federal de São Carlos – 

UFSCAR), TV Cultura, Secretaria de Educação e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

São Paulo (FAPESP), mas sua concretização só ocorreu com a publicação do decreto nº 53.536 

de 9 de outubro de 2008, tendo como parceiras as três universidades paulistas – USP, a 

UNICAMP e a UNESP – e o Centro Paula Souza5, agregando, ainda, outras instituições, entre 

elas a Fundação Padre Anchieta, a FAPESP e a Fundação de Apoio Administrativo (FUNDAP).  

 No Informativo n° 246 da Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo 

(ADUSP), de 22 de outubro de 2007, foi apresentada uma avaliação preliminar da implantação da 

UNIVESP. Nessa avaliação foi questionada a forma de implantação da modalidade educacional a 

distância sem discussão com a categoria docente e questões essenciais não elencadas no contexto 

socio-político para implementação desse tipo de proposta. Foram destacadas, ainda, a falta de 

compromisso dos governos estaduais com recursos financeiros necessários para a manutenção 

das instituições públicas de ensino, o aumento de vagas discentes nos últimos anos e a expansão 

irresponsável das Faculdades de Tecnologia. Outra avaliação é a de que haveria a separação da 

                                                 
5 O Centro Paula Souza é uma autarquia do Governo de Estado de São Paulo que administra 209 Escolas Técnicas e 
56 Faculdades de Tecnologia estaduais em 159 municípios paulistas. 
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formação de nível superior para diferentes parcelas da população, uma com a preservação de 

centros de excelência para formação de dirigentes e outra, a EaD como forma aligeirada de 

Ensino Superior para a maioria da população. Em relação aos recursos tecnológicos observaram 

que: 

 
 
É inegável a potencial contribuição das novas técnicas de informação e 
comunicação para a otimização do ensino e da aprendizagem, sendo, portanto 
ferramentas importantes a serem assimiladas no processo educacional. Mas a 
verdadeira formação para a cidadania exige relações presenciais, professores 
bem formados e estudantes livres para desenvolverem trocas cognitivas que 
demandam ações artesanais, espaços de diálogo e discussão, condições reais 
para o exercício da construção de saberes cada vez mais úteis à sociedade. Salvo 
melhor juízo, não parece ser esse o teor da proposta da UNIVESP (ADUSP, 
2007, s/p). 
 
 

 No Informativo n° 272, dessa mesma associação (ADUSP), de 24 de novembro de 2008, 

constavam questionamentos à concepção de ensino aligeirado e dos métodos autoritários da 

implantação da UNIVESP sob o título: “Univesp pode sobrecarregar docentes da USP”. O 

professor César Minto, da Faculdade de Educação da USP, enfatizou a necessidade do ensino 

presencial no processo de formação e a importância da interação professor-aluno e seus objetos 

de conhecimento. Ele destacou também que a EaD, em substituição do ensino presencial, 

contraria o tripé ensino-pesquisa-extensão; disse ainda, que a expansão de vagas nessa 

modalidade educacional é uma alternativa de qualidade discutível. Portanto, a implantação dessa 

instituição ocorreu sob críticas da associação que representa os docentes da USP. 

 Nesse mesmo boletim, foi realizada mais uma crítica pela professora da USP, Maria Clara 

Di Pierro, que participou da “Comissão de Acompanhamento da UNIVESP”; para ela as 

chamadas novas tecnologias “podem ser recursos úteis, mas são inapropriadas para a formação 

inicial na graduação” (ADUSP, 2008, p. 3). Sua principal crítica se relaciona ao que foi declarado 

pela reitora da USP de que ninguém seria contratado para esse projeto, e assim poderia ocorrer 

um sobretrabalho e a intensificação do trabalho docente. 

 Na pauta de reivindicações da ADUSP de 2010, estava a defesa da ampliação do ensino 

superior público, gratuito, presencial e de qualidade. Constavam também da pauta, três itens 

considerados contrários aos interesses da Associação: cursos a distância na formação inicial, na 

educação básica e na educação superior; política de EaD que reduza a qualidade e empobreça a 
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educação escolar; e utilização da Universidade Virtual do Estado de SP nos moldes propostos 

pelo governo estadual. Ou seja, a Associação explicitou a defesa da formação presencial, 

preterindo a modalidade a distância (grifo nosso). 

 Em 2008, em Brasília, foi realizada a Conferência Nacional da Educação Básica 

(CONEB) em que foi elaborado um documento final, após amplos debates realizados, nas 

conferências estaduais. Na CONEB, participaram delegados de todos os estados com o objetivo 

de discutir os desafios que permeiam a educação básica brasileira. O documento final foi 

organizado em cinco eixos, dentre eles o “Eixo V – Formação e Valorização Profissional” em que 

se discutiu a formação, o desenvolvimento e a valorização dos trabalhadores em educação que 

 
 

deve contemplar aspectos estruturais, particularmente, e extinguir, 
paulatinamente, as soluções emergenciais, tais como: cursos de graduação 
(formação inicial) a distância; cursos de duração reduzida; contratação de 
profissionais liberais como docentes; aproveitamento de alunos de licenciatura 
como docentes; e uso complementar de tele-salas. E extinguir, ainda, todas as 
políticas aligeiradas de formação de trabalhadores/as em educação por parte de 
“empresas”, por apresentarem conteúdos desvinculados dos interesses da 
educação pública, bem como rejeitar políticas de formação que têm como 
diretriz o parâmetro operacional do mercado e visam a um novo tecnicismo, 
separando concepção e execução na prática educacional (BRASIL, 2008, p. 85). 

 
 
 Pelo exposto, nessa conferência, foi sugerida a extinção da educação a distância e com as 

formações aligeiradas ou precárias de profissinais da educação. 

 O tema educação a distância tem sido debatido também nas reuniões do Fórum Nacional 

de Pró-Reitores de Graduação (ForGRAD) que é constituído por todos os Pró-Reitores de 

Graduação ou ocupantes de cargos equivalentes nas Universidades e Centros Universitários 

brasileiros. Nesse Fórum, em maio de 2010, foi elaborada a Carta de Porto de Galinhas. Esse 

documento contempla as demandas das instituições públicas para o ensino a distância: 

necessidade de melhorar os critérios e condição frágil dos tutores da UAB e inclusão dos 

estudantes de EaD na matriz orçamentária das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) 

(FORGRAD, 2010). Na reunião anterior, realizada em Bonito – MS, em setembro de 2009, foi 

encaminhada a solicitação de garantia da formação de professores para atuação em áreas 

específicas da educação superior, por programas de pós-graduação stricto sensu nas modalidades 

presencial e a distância (FORGRAD, 2009). 
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 Em 29 de agosto de 2010, a professora Isabel Cristina Auler Pereira, presidente do 

ForGRAD, encaminhou um ofício elencando questões estruturantes para as universidades 

federais e para a educação pública, a título de colaboração para o planejamento estratégico da 

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições de Ensino Superior (ANDIFES). Nele, foi 

proposta a integração das políticas de educação a distância às políticas do ensino presencial, para 

assim superar o descompasso na oferta das duas modalidades de ensino em uma mesma 

instituição. Foi também indicada a necessidade de superação da fragmentação entre a oferta da 

educação presencial e da educação a distância por meio de política mais efetiva do Ministério da 

Educação, a fim de evitar administrações e estruturas paralelas para as duas modalidades de 

ensino. Recomendou-se, ainda, a ampliação do fomento para capacitação de docentes e técnico-

administrativos, a adequação das estruturas físicas e tecnológicas das Instituições de Ensino 

Superior e a implementação de medidas para melhoria do frágil vínculo dos tutores com as 

universidades. No item que tratou das políticas educacionais e da prática docente no Ensino 

Superior, indicou que era de suma importância a garantia dos programas de pós-graduação stricto 

sensu nas modalidades presencial e a distância (FORGRAD, 2010a). Esta reivindicação já 

constava da Carta de Bonito, citada anteriormente. Na ANDIFES, estão constituídas oito 

comissões de assessoramento da associação, dentre elas a Comissão de Educação a Distância. 

 Na Carta de Itamaracá – PE, fevereiro de 2011 e na Carta de Palmas – TO, junho de 2011, 

do ForGRAD, foram feitas novas propostas relacionadas à educação a distância: regulamentação 

do trabalho de tutoria nas IFES, discussão da carga horária dos docentes que atuam na EaD, 

integração da modalidade presencial e a distância, adequação do número de vagas de docentes e 

técnico-administrativos e inclusão dos estudantes da EaD na matriz orçamentária das Instituições 

de Ensino Superior (FORGRAD, 2011). 

 As universidades privadas também têm iniciativas na formação de consórcios, como é o 

caso da Rede Brasileira de Educação a Distância, criada em 2000, conhecida como Instituto 

Universidade Virtual Brasileira (IUVB), formado, inicialmente, pelas Universidades Veiga de 

Almeida (RJ), União Superior de Ensino do Pará (Universidade do Pará - PA), Instituto Cultural 

Newton Paiva Ferreira (Centro Universitário Newton Paiva - MG), Instituto Superior de 

Comunicação Publicitária (Universidade Anhembi Morumbi - SP), Associação Potiguar de 

Educação e Cultura (Universidade Potiguar - RN) e Associação Educacional do Litoral Santista 

(Centro Universitário Monte Serrat - SP). 
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 Em 2001, foi criada a Comunidade Virtual de Aprendizagem da Rede das Instituições 

Católicas de Ensino Superior, denominada (CVA-RICESU), formada por 13 instituições de 

Ensino Superior católicas, cujo objetivo é “compartilhar e oferecer novos espaços de 

aprendizagem mediada pelas tecnologias de informação e comunicação, possibilitando à 

comunidade educacional brasileira participar de ambientes de aprendizagem e de educação 

permanente em diversas áreas do conhecimento” (CVA-RICESU, 2010). A RICESU têm uma 

diversidade de linhas de pesquisa desenvolvidas pelas instituições de Ensino Superior. 

 O professor Celso Costa, que ocupou os cargos de Coordenador Geral da Universidade 

Aberta do Brasil e de Diretor de Educação a Distância da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), analisou possíveis modelos para a Educação Superior a 

distância no setor público, considerando modelo “um objeto que procura representar um processo 

real. Em sua construção, o primeiro passo consiste em abstrair da realidade aquelas variáveis 

consideradas fundamentais, as quais em sua complexidade, com suas inter-relações e conexões 

passam a integrar o modelo” (COSTA, 2007, p. 01). Segundo ele, dois fatores não deveriam ser 

negligenciados na implantação de um modelo de EaD para a Educação Superior no Brasil: a 

capacidade do Estado na indução de políticas, através do financiamento e sua prerrogativa de 

exercer a regulação do sistema. Para ele, fica difícil imaginar um único modelo de educação a 

distância em um país tão vasto como o Brasil, com tanta diversidade cultural e visível 

desigualdade econômica. Segundo suas observações, existem quatro concepções constitutivas 

básicas a serem consideradas na orientação da escolha de modelos de qualidade em Educação 

Superior a distância: professores e alunos atuando em espaços distintos;  necessidade de 

mediação por tutores; necessidade de apoio descentralizado ao estudante e centralidade do 

processo pedagógico no aluno. 

 A formação inicial e continuada e a carreira de professores no Brasil foram motivos de um 

estudo coordenado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), que para isso convidou duas especialistas em educação brasileira, as pesquisadores 

Bernadete Gatti (como coordenadora) e Elba de Sá Barreto, ambas da Fundação Carlos Chagas. 

Esse estudo resultou em um relatório publicado em setembro de 2009, denominado: “Professores 

do Brasil: impasses e desafios”, no qual as licenciaturas a distância foram analisadas. Destacamos 

alguns apontamentos desse relatório em relação à EaD: crescimento acelerado e desordenado no 

setor público e no privado; necessidade de infraestrutura permanente e sólida que assegure a 
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qualidade dos serviços prestados; segregação dos cursos dessa modalidade em relação aos 

presenciais com a criação de estruturas paralelas e independentes para seu funcionamento; 

necessidade de atenção para o papel do docente no ensino virtual e vulnerabilidade da tutoria. 

Concluiram, destacando que o governo não dispõe de aparato para acompanhamento, supervisão 

e fiscalização dos cursos criados, o que dificulta a implementação de uma política permanente de 

EaD. Para Gatti e Barreto (2009, pp. 113,114), 

 
 

São ainda raras as pesquisas que se debruçam sobre os problemas e desafios 
postos pela expansão de EaD e pelas novas dimensões que ela vem assumindo 
no país, o que é compreensível, de certo modo, tendo em conta o seu caráter 
recente. Mas esse é um campo muito eivado de ideologias e cheio de 
radicalizações polarizadoras. De um lado, há autores que se atêm à defesa do 
maior acesso à educação e do melhor domínio das TICs como fatores de 
democratização, e há instituições empenhadas em grandes investimentos 
autopromocionais. De outro lado, há os que repudiam o uso das TICs como 
substitutas das relações humanas necessariamente envolvidas nos processo de 
formação e se insurgem contra as influências globalizadoras da tendência a 
adotá-las. Em vista da necessidade de superar essas dicotomias, é importante 
apoiar estudos que abordem as questões relativas à gestão desse modelo de 
formação no Brasil, as articulações em rede, a integração de EaD nos Planos de 
Desenvolvimento Institucional das IES6, que tragam evidências empíricas sobre 
o funcionamento das dimensões específicas dos cursos no interior das 
instituições e que avaliem os impactos dessa modalidade de ensino quanto a 
aprendizagens profissionais efetivas. 

 
 
 No estudo, foi destacado que, com a equiparação da educação a distância à presencial, 

abrem-se novas possibilidades de atuação das Instituições de Ensino Superior privadas e novos 

nichos de mercado para empresas que atuam com propósitos predominantemente 

mercadológicos. 

 Vejamos, agora, as referências legais para o funcionamento dos cursos a distância no 

Brasil. Podemos dizer que o marco legal para a EaD no Brasil foi a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), dispondo, em seu artigo nº 80, que “o Poder Público incentivará o 

desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e 

modalidades de ensino, e de educação continuada”. A partir daí, vários documentos legais foram 

sendo elaborados para regulamentar o funcionamento dessa modalidade de ensino. A Portaria 

4.059, de 10 de dezembro de 2004, autoriza a introdução de disciplinas semipresenciais em até 

                                                 
6 IES: Instituição de Ensino Superior. 
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20% da carga horária total, nos cursos superiores reconhecidos. A regulamentação do 

credenciamento de instituições de Educação Superior para a oferta de cursos superiores a 

distância ocorreu pela Portaria nº 4.361, de 29 de dezembro de 2004. 

 A Educação a Distância, segundo o Decreto 5.622, de 2005, que regulamenta o Art. 80 da 

Lei 9394/96 (LDB) é “a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 

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

informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas 

em lugares ou tempos diversos”.  

 De acordo com esse Decreto, a EaD deve ser organizada segundo metodologia, gestão e 

avaliação peculiares, com previsão da obrigatoriedade de momentos presenciais para avaliações, 

estágios obrigatórios, defesa de trabalhos de conclusão de cursos e atividades desenvolvidas em 

laboratórios – quando for o caso – e seus cursos e programas devem ter a mesma duração que os 

respectivos cursos na modalidade presencial, podendo aceitar estudantes de cursos presenciais 

conforme legislação em vigor. 

 O Decreto nº 5.773, de 09 de maio de 2006, dispõe sobre o exercício das funções de 

regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior, de cursos sequenciais e 

superiores de graduação no sistema federal de ensino. A regulação será realizada por meio de atos 

administrativos que autorizam o funcionamento das instituições de educação superior e de cursos 

superiores de graduação e sequenciais; a supervisão tem como finalidade zelar pela oferta da 

educação superior no sistema federal em conformidade com a legislação aplicável, já a avaliação 

visa promover a melhoria da qualidade e será realizada pelo Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES). 

 Além dessas normas legais, em agosto de 2007, a SEED/MEC, divulgou os Referenciais 

de Qualidade para a Educação Superior a Distância. Embora esse documento não tenha força de 

lei, sua importância está em ser um “referencial norteador para subsidiar atos legais do poder 

público no que se referem aos processos específicos de regulação, supervisão e avaliação da 

modalidade citada” (BRASIL, 2007, p. 2). 

 Segundo esses Referenciais, os projetos de cursos na modalidade a distância devem 

envolver, fundamentalmente as categorias: aspectos pedagógicos, recursos humanos e 

infraestrutura, e no Projeto Político Pedagógico as seguintes dimensões devem estar expressas: 

concepção de curriculo no processso de ensino e aprendizagem, sistemas de comunicação, 
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material didático, avaliação, equipe multidisciplinar, infraestrutura e apoio, gestão acadêmico-

administrativa e sustentabilidade financeira (BRASIL, 2007). 

 Os tópicos básicos elencados nesses Referenciais, são: concepção de educação e currículo 

no processo de ensino e aprendizagem; sistemas de comunicação; material didático; avaliação; 

equipe multidisciplinar; infraestrutura de apoio; gestão acadêmico-administrativa e 

sustentabilidade financeira. 

 

2.1 CARACTERIZANDO A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

 O debate sobre a educação a distância mostra-nos a existência de dois grandes grupos, um 

que defende a impossibilidade do estudante aprender com qualidade no isolamento de sua casa 

apenas utilizando-se dos recursos infotecnológicos. Outro, o dos entusiastas que defendem uma 

nova era na educação focada na aprendizagem e não no ensino; apregoam a necessidade de 

incorporação das tecnologias disponíveis nos processos educacionais e da atualização dos 

processos de ensinar e aprender com a emergência da cibercultura. Estes compartilham, via de 

regra, a certeza de que vivemos na sociedade da informação e que cabe aos que fazem e pensam 

educação a contribuição para o estabelecimento de uma cultura da aprendizagem, funcionando 

como um norte dos processos educativos formais. 

 Lemgruber (2009, p. 150) observa que “alguns consideram que educação a distância, por 

sua natureza, é sinônimo de educação massificada, de qualidade inferior. Efetivamente, tal 

característica foi marcante nas origens da Ead”. Isso ocorreu, dentre outros fatores, pela ênfase 

que se dava à utilização de material pedagógico em pacotes instrucionais, em detrimento da 

mediação docente. A falta da presença física do professor poderia condenar a EaD a um estilo 

frio, impessoal, típico das pedagogias “bancárias”, o que não ocorre nos cursos em que a equipe 

docente estimula o diálogo, mesmo a distância, utilizando as tecnologias da informação e 

comunicação. Essa imagem pode ser reforçada por cursos de má qualidade, nas instituições que 

têm a educação como negócio, visando sobretudo aumentar seus lucros. Lemgruber considera, 

por outro lado, existir um deslumbramento daqueles que estão convencidos que a EaD inaugurou 

a dialogicidade na relação educacional. 

 Na mesma linha de raciocínio, Oliveira (2006) considera que os otimismos e os mitos em 

relação a EaD podem conferir um falseamento de suas possibilidades e revelar obstáculos na 
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consolidação de projetos de formação a distância que visam uma democratização do acesso à 

educação de qualidade. Na elaboração do Projeto Político Pedagógico, estão explicitados se os 

cursos são elaborados para auto-aprendizagem, para a autonomia, para a mediação, para a 

construção do conhecimento ou para a socialização do conhecimento. 

 Buscando uma definição consensual para EaD, Guioti (2007) concluiu, em sua revisão de 

literatura, que não existe consenso no conceito nem nas suas características. Identificou, ainda, 

que os cursos a distância, em sua grande maioria, trabalham com um conceito tradicional, tendo 

como definidores dessa modalidade os fatores espaço e tempo. Os cursos permitem a transmissão 

de informações para os alunos onde quer que estejam, dando-lhes liberdade de execução das 

tarefas de acordo com suas conveniências. Esse pesquisador elaborou um quadro com os 

diferentes conceitos de EaD, no período de 1973 a 2001. A escolha dos autores baseou-se em sua 

importância naquele período e também no reconhecimento de suas competências por parte de 

especialistas no assunto. Concluiu que alguns dos conceitos apresentam uma visão bastante 

simplista da EaD, principalmente aqueles que foram elaborados antes de 1990, e também que as 

formulações mais complexas refletem o avanço das tecnologias da informação e comunicação. 

 Ainda segundo Guioti (2007) na EaD, o sistema educativo deve ser organizado e baseado 

em concepções construtivistas, no qual o ensino e a aprendizagem devem ser integrados e o 

material didático elaborado visando esse fim, bem como os meios de transmissão definidos a 

partir de uma concepção metodológica estabelecida em um projeto específico. A importância das 

tecnologias está na promoção dos alunos para os quais a distância pode ser minimizada pela 

interação efetiva e construtiva com os demais alunos com o apoio de professores, tutores e 

demais agentes intermediários integrados no processo, desde o início de sua concepção, 

facilitando o processo de aprendizagem. Para ele é interessante compreendermos a EaD como 

uma modalidade de se fazer educação pela democratização do conhecimento, independente do 

lugar, do tempo e das velhas e engessadas estruturas formais de ensino. Essa modalidade 

educacional vem deslocando o centro do processo educacional do ensino para a aprendizagem, 

valorizando a participação do aluno. 

 Como verificamos no tópico anterior, cibercultura, os avanços tecnológicos contribuem 

para transformações em nossa sociedade; as incessantes inovações nos meios de comunicação 

facilitam cada vez mais o fluxo de informações que são transmitidas com uma rapidez até então 

inimaginada, fazendo que, cada dia mais, as instituições educacionais procurem se manter 
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atualizadas, Por isso, mais do que nunca, a educação não pode se restringir à transmissão de 

informações. 

 O emprego das tecnologias contribui ao aumentar a participação da turma, a interação e 

ajuda quando há um bom projeto pedagógico, alunos participantes e professores ou equipe 

motivados, mas é importante lembrar que podem atrapalhar quando são supervalorizadas, ao se 

considerar mais a embalagem que o conteúdo, quando um curso tem o planejamento e a execução 

inadequados e quando se busca baratear os custos cortando gastos que dão qualidade ao curso, 

principalmente quando essa redução atinge a número de alunos por profissionais envolvidos na 

docência. 

 Santos (2008, p. 2), durante sua pesquisa de mestrado (2000 a 2003), participou de oito 

cursos online nos quais observou que “o paradigma educacional, na maioria dos cursos, ainda 

centrava-se na pedagogia da transmissão, na lógica da mídia de massa e na auto-aprendizagem, 

nos modelos de tutoria reativa. Enfim o ‘online era só a tecnologia’”. Para a autora, a liberação 

do polo da emissão pelas tecnologias digitais permite novos arranjos espaço/temporais capazes de 

promover a formação dos sujeitos geograficamente dispersos, sendo a educação online um 

diferencial inclusive na prática pedagógica presencial. 

 Moran (2003, p. 41) definiu a educação online como um: “conjunto de ações de ensino-

aprendizagem que são desenvolvidas através de meios telemáticos, como a internet, a 

videoconferência e a teleconferência”. Para ele, o contexto sociotécnico marcado pelo 

computador em rede online possibilita a produção colaborativa, o compartilhamento e a 

socialização de informações e conhecimentos, demandando um profissional da educação com 

perfil diferente daquele que estava alinhado com as mídias de massa, baseadas na transmissão e 

recepção. Contudo, é importante marcar que não é o ambiente que define a educação online; ele 

condiciona, mas não determina. Na educação online, deve haver interatividade para que ocorra 

co-criação dos conhecimentos. As interfaces dos softwares permitem a comunicação livre e 

plural, mas a aprendizagem ocorre com a colaboração do outro, com a provocação e com sua 

inteligência. 

 Santos (2009, p. 5663) define a educação online como “conjunto de ações de ensino-

aprendizagem ou atos de currículo mediados por interfaces digitais que potencializam práticas 

comunicacionais interativas e hipertextuais”. Para ela, a educação online é uma modalidade 
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educacional e não um simples desenvolvimento das práticas convencionais, ou da evolução da 

EaD; mas um fenômeno da cibercultura que: 

 
 
vem promovendo novas formas de socialização e aprendizagem mediadas pelo 
ciberespaço e, no caso específico da Educação, pelos ambientes virtuais de 
aprendizagem. A cibercultura é a cultura contemporânea estruturada pelas 
tecnologias digitais. Não é utopia, é o presente, vivemos a cibercultura 
(SANTOS, 2005, p. 105). 
 
 

 O diferencial da educação online está na possibilidade de aprender junto com os outros e 

interagindo com muitos, mesmo a distância. Sua especificidade está na utilização de tecnologias 

digitais, que potencializam a comunicação e permitem novas formas de socialização. 

 Nos ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) podem ser disponibilizadas diferentes 

mídias, ou seja, convergência de mídias. Eles possibilitam, ainda, a hibridização do suporte e das 

linguagens – a união dos recursos tecnológicos e suas aplicações com as telecomunicações e com 

as diversas formas de expressão e linguagens. Envolvem, também, um conjunto de interfaces 

para socialização de informação, conteúdos de ensino e aprendizagem e, principalmente, as 

interfaces de comunicação síncronas e assíncronas. As interfaces de conteúdo são dispositivos 

para produção, disponibilização e compartilhamento dos conteúdos digitalizados (texto, som, 

imagem etc.), já as interfaces de comunicação se referem à troca de mensagens do grupo ou 

comunidade de aprendizagem, que podem ser síncronas, quando acontecem em tempo real (ex.: 

chats, webconferências etc.) e assíncronas, quando permitem a comunicação em tempos 

diferentes (ex.: fóruns, listas de discussão, wikis etc.). 

 Nas práticas convencionais de EaD, a autoaprendizagem é uma das principais 

características; os alunos recebem o material didático com instruções sobre as atividades a serem 

desenvolvidas e, depois de elaborá-las individualmente, enviam-nas para os professores ou 

tutores. A mediação é realizada pelo material didático. No caso da educação online, além da 

possibilidade da autoaprendizagem, as interfaces dos AVAs permitem a interatividade e a 

atividade colaborativa. Assim, o aluno constrói seu conhecimento com o material didático e no 

dialógo com os sujeitos envolvidos, pelos processos de comunicação síncronos e assíncronos. 

 A diferenciação da educação online de outras formas de EaD está na tentativa de 

contextualizá-la e tratá-la de um lugar diferenciado, em um contexto sócio-histórico e cultural no 

qual o computador (conectado à internet) constitui-se em um instrumento de aprendizagem. O 
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grande diferencial da educação online está na potência das mídias interativas e na possibilidade 

da aprendizagem colaborativa. 

 Mesmo após a liberação do polo da emissão pelas mídias pós-massivas e de novos 

arranjos espaço-temporais, que permitem educar sujeitos dispersos geograficamente e ampliar a 

prática pedagógica presencial, a EaD tradicional ainda prevalece nos dias de hoje e se utiliza de 

mídias massivas. Nesses programas de EaD ainda predomina o paradigma produtivo da sociedade 

industrial, separando produtos de produtores. A maior preocupação está na transmissão de 

conteúdos, produzidos por uns e consumidos e executados por outros. Ainda que nos  

documentos oficiais de alguns cursos os pressupostos sejam os de uma pedagogia crítica, na 

prática, o que ocorre é a manutenção da educação bancária. 

 Outras teorias educacionais como a pedagogia da autonomia, o construtivismo, a 

inteligência coletiva, a interatividade, a teoria crítica e pós-crítica do currículo trazem novas 

visões que permitem repensar as bases da Educação. Para Freire (2002, p. 47), “ninguém pode 

conhecer por mim assim como não posso conhecer pelo aluno. O que posso e o que devo fazer é, 

na perspectiva progressista em que me acho, ao ensinar-lhe certo conteúdo, desafiá-lo a que se vá 

percebendo na e pela própria pratica, sujeito capaz de saber”, portanto, o conhecimento deve ser 

construído; não existe possibilidade de doação de conhecimento de um indivíduo para outro. 

 

2.2 DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

 A relação entre os indíviduos contribui para a aprendizagem, por isso, este subcapítulo 

discorre sobre o fator que entendemos ser mais importante no que ser refere a EaD: a mediação 

docente. 

 Gutiérrez e Prieto (1994) definem a mediação pedagógica como um conjunto de 

procedimentos que objetivam uma educação baseada na comunicação, que tem como fundamento 

o diálogo. A ideia de mediação na prática pedagógica é fundamental e se dá pela reprodução ou 

produção cultural. O papel da docência está na provocação de avanços que não ocorreriam sem 

sua intervenção. 

 Para Freire (1994), o diálogo fenominiza e historiciza a intersubjetividade humana; por 

causa de sua natureza relacional, ningúem tem nele iniciativa absoluta; ele é o movimento 

constitutivo da consciência que, abrindo para infinitude, vence as fronteiras da finitude, buscando 
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reencontrar-se além de si mesma. Para que o diálogo se realize no contexto educacional é 

necessário que o o professor aprenda a dar espaço aos estudantes, de maneira democrática, 

escutando, conversando e perguntando; permitindo através dele que se expressem dúvidas que 

poderão levar a novas perguntas a serem orientadas pelo professor. Sendo assim, Freire (2002, p. 

38), destaca que “o espaço pedagógico é um texto para ser constantemente ‘lido’, ‘interpretado’, 

‘escrito’ e ‘reescrito’. Neste sentido, quanto mais solidariedade exista entre o educador e 

educandos no “trato” deste espaço, tanto mais possibilidades de aprendizagem democrática se 

abrem na escola”. 

 A docência identificada como responsável pela mediação pedagógica na EaD deve ser 

capaz de orientar o processo de construção do conhecimento dos educandos e contribuir para a 

existência do diálogo entre todos os participantes; deve estimular que todos estejam conectados e 

participantes da reflexão crítica e da produção criativa. As bases educacionais formuladas por 

Freire fundamentam-se em uma teoria do conhecimento pautada no respeito ao educando, na 

autonomia e na dialogicidade, a partir de um pensamento crítico e libertador, em que se busca a 

igualdade, a justica e a união. Entendemos também que esses são pressupostos orientadores dos 

paradigmas educacionais que visam a emancipação do indivíduo. “A educação é comunicação, é 

diálogo, na medida em que não é a transferência de saber, mas um encontro de sujeitos 

interlocutores que buscam a significação dos significados” (FREIRE, 1985, p. 46). 

 Essa perspectiva é factível tanto na educação presencial como a distância, mas, em ambas, 

ainda nota-se a predominância da centralidade no professor. E, para Moran (2007), o modelo de 

EaD que mais cresce no Brasil combina aulas ao vivo para centenas de estudantes (teleaulas via 

satélite) com atendimento tutorial presencial e apoio pela internet. Nesse modelo, predominante 

na maioria dos cursos, o foco está mais no conteúdo que na colaboração; mais na aprendizagem 

individual que na coletiva. Podemos observar que isso ocorre por haver transposição da 

concepção dos cursos presenciais para os cursos a distância, adaptando-se modelos presenciais 

em que os alunos e professores estão acostumados com a transmissão de conteúdos e a leitura de 

textos. O outro modelo é o da educação online, em que os alunos acessam uma plataforma 

virtual. Nele, é possível a existência de comunidades de aprendizagem, deslocando-se o foco do 

professor e do conteúdo para o estudante, que participa, se envolve, interage, pesquisa; contando 

com a participação ativa e constante de um mediador. 
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 O primeiro modelo relaciona-se com a “educação bancária”. Para Freire (2002, p. 21), 

“ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção 

ou a sua construção”, e o professor deve ser aberto às indagações, às curiosidades, às perguntas 

dos alunos, bem como, às suas inibições. Ao se assumir como professor progressista, Freire 

(2002), não se permitia ser ingênuo de pensar igual ao educando, desconhecendo a especificidade 

da tarefa de ser professor, o seu papel fundamental de contribuir positivamente para que o aluno, 

com sua necessária ajuda, fosse o real construtor de sua formação. Seu papel de ensinar a ou b, 

estava no esforço para, com a máxima clareza, descrever a substantividade do conteúdo a ser 

fixado pelo educando, incitando-o na produção da compreensão do objeto no lugar de um simples 

receptor. Sempre reforçou que ensinar não é transferir conteúdo a alguém, e que aprender não é 

memorizar o perfil do conteúdo transferido no discurso vertical do professor. “Ensinar e aprender 

têm que ver com o esforço metodicamente crítico do professor de desvelar a compreensão de algo 

e com o empenho igualmente crítico do aluno de ir entrando como sujeito em aprendizagem, no 

processo de desvelamento que o professor ou professora deve deflagrar” (FREIRE, 2002, p. 45). 

Ao seu ver, aí está a “boniteza” da docência e da discência. 

 A crítica à educação bancária refere-se ao entendimento de que o conhecimento pode ser 

transferido, depositado nos educandos, que devem receber, repetir, memorizar e arquivar os 

conteúdos. A esta concepção domesticada, Freire contrapõe uma visão de educação 

problematizadora, que pressupõe o diálogo como interação necessária para que se concretize a 

educação e a aprendizagem. A dialogicidade, por ele proposta  

 
 
não nega a validade de momentos explicativos, narrativos em que o professor 
expõe ou fala do objeto. O fundamental é que o professor e alunos saibam que a 
postura deles, do professor e dos alunos, é dialógica, aberta, curiosa, indagadora 
e não apassivada, enquanto fala e enquanto ouve. O que importa é que o 
professor e alunos se assumam epistemologicamente curiosos (FREIRE, 2002, p. 
33). 
 

 
 Essa perspectiva se relaciona à educação online, quando os docentes exploram a potência 

dos ambientes virtuais, dando “voz” ao aluno, instigando sua participação e sua autonomia, 

incitando sua colaboração e o aprendizado coletivo. Contudo, os docentes precisam estar atentos 

aos indicadores oferecidos pelas interações, às relações com o material didático e se dispondo a 
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realizar modificações nas estratégias pedagógicas e nas rotas traçadas no planejamento, durante 

todo o processo. 

 A Comissão Assessora para a Educação a Distância (BRASIL, 2002, p. 25), constituída 

pelo MEC, produziu um relatório em que constava a necessidade da mediação docente nos cursos 

de EaD, pois a atividade pedagógica é 

 
caracterizada por um processo de ensino-aprendizagem realizado com mediação 
docente e a utilização de recursos didáticos sistematicamente organizados, 
apresentados em diferentes suportes e tecnologias de informação e comunicação, 
os quais podem ser utilizados de forma isolada ou combinadamente, sem a 
freqüência obrigatória de alunos e professores (grifo nosso). 
 
 

 Na educação a distância online ou no e-learning7, observa-se que a equipe docente pode 

incentivar a formação de comunidades de aprendizagem, considerando-se que a criação dessas 

comunidades contribuem para a qualidade do processo ensino e aprendizagem. 

 Para Moran (2007), o conceito de comunidade implica em compromissos muito mais 

amplos e constantes que realizar atividades individuais e/ou tarefas isoladas. Ele pressupõe 

modelos educacionais mais centrados nos alunos e na aprendizagem flexível, pessoal e grupal. 

Observa, ainda, que os cursos que têm menos evasão são aqueles que priorizam o atendimento ao 

aluno e em que existe a criação de vínculos nessa comunidade.  

 Segundo Pallof e Pratt (2002, p. 3): 

 
 

Uma comunidade de aprendizagem on-line é muito mais que apenas um 
instrutor interagindo mais com alunos e alunos interagindo mais entre si. É, na 
verdade, a criação de um espaço no qual alunos e docentes podem se conectar 
como iguais em um processo de aprendizagem, onde podem se conectar como 
seres humanos. Logo eles passam a se conhecer e a sentir que estão juntos em 
alguma coisa. Eles estão trabalhando com um fim comum, juntos.  
 
 

 Essas comunidades devem envolver professores e alunos de forma que haja interatividade 

entre eles e interação com os materiais de aprendizagem, estimulando-se a reflexão e o diálogo. 

                                                 
7 O nosso entendimento de e-learning nesse trabalho está fundamentado em Gomes (2005, p. 232), como aquele que 
“engloba elementos de inovação e distinção em relação a outras modalidades de utilização das tecnologias na 
educação e apresenta um potencial acrescido em relação a essas mesmas modalidades. Nessa perspectiva, do ponto 
de vista da tecnologia, o e-learning está intrinsicamente associado à internet e ao serviço WWW, pelo potencial daí 
decorrente em termos de facilidade de acesso”.  
No Brasil esse termo é amplamente utilizado na educação corporativa.  
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 De acordo com Anderson (2004), são necessários três elementos na docência: presença 

social, presença cognitiva e presença docente (ou presença do ensino). A presença social refere-se 

à criação de um ambiente amigável, de aproximação e de envolvimento entre participantes da 

comunidade de aprendizagem, que possibilite a comunicação aberta. Trata-se da criação de um 

ambiente comunicativo e cooperativo em que os indivíduos se sintam confortáveis, e em que seja 

permitida a livre expressão e a partilha de ideias. 

 Um bom nível de presença social contribui para sustentar uma verdadeira comunidade de 

aprendizagem e não há como negar que a mediação pedagógica pode contribuir 

significativamente para que isso ocorra. A presença social não deve ser confundida com a 

presença de ensino, pois os docentes ao participarem de comunidades de aprendizagem assumem 

responsabilidades que lhes são específicas. 

 Para Bassani et al. (2011, p. 748), 

 
 
a presença social tem que ser prevista no ambiente (ferramenta – técnica), mas 
também deve ser exercitada e estimulada pelo professor, para ampliar o potencial 
da educação online. Nesse sentido, é importante que o professor escolha uma 
ferramenta que permita que o sujeito se torne presente socialmente no mundo 
virtual. 
 
 

 Ressaltamos que uma parcela significativa das atuais interfaces de comunicação 

possiblitam um alto nível de aproximação entre professores e alunos e que se existem barreiras de 

comunicação nessa modalidade de ensino, elas existem também na educação presencial. 

 Outro elemento é a presença cognitiva que se relaciona com o estudo dos conteúdos 

programáticos, na reconstrução da experiência e do conhecimento; situação na qual os estudantes 

são capazes de construir significados com base na reflexão contínua dos assuntos discutidos em 

uma determinada comunidade de aprendizagem, a fim de buscarem soluções para os problemas a 

eles atribuídos. 

 Finalmente, a presença imprescindível, antes mesmo do início de qualquer curso, é a 

presença de ensino ou docente. É aqui que está a grande responsabilidade do professor: a 

concepção e desenvolvimento das disciplinas. A presença docente é desenvolvida com três 

aspectos fundamentais: a concepção, as experiências de aprendizagem; a implementação das 

atividades que serão desenvolvidas pelos alunos, incluindo os diálogos, a cooperação entre eles e 

a competência no assunto que será objeto dos seus estudos. 
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 O professor pode ser o responsável pela organização do curso ou disciplina, apresentação 

do conteúdo, desenvolvimento das atividades e os instrumentos de avaliação, mas, caso ele não 

seja o organizador, ainda lhe caberá a responsabilidade da mediação para que os objetivos sejam 

cumpridos, comentando as atividades dos alunos, provocando-os, acompanhando “de perto” as 

atividades da sala de aula virtual. 

 O exercício da docência deve realizar-se com a perspectiva de contemplar essas 

presenças. A mediação estabelecerá as relações: professor – estudante e estudante – estudante. 

 Para Silva (2009, p. 51): 

 
 

Por mais que as ferramentas propiciem interação, a interatividade dependerá das 
posturas assumidas pelas pessoas envolvidas, de sua disposição para tirarem o 
máximo de proveito do curso. Essas posturas irão se construindo à medida que o 
curso progride e que o grupo se envolve e assume a propostas do mesmo. […] 
Entendemos que o docente da disciplina pode auxiliar na instalação do processo 
interativo nos fóruns, a partir de uma proposta problematizadora, apresentando 
questionamentos, solicitando esclarecimentos, para que os alunos passem a agir 
nesta mesma perspectiva. Cabe aos docentes a tarefa de articular e integrar os 
alunos na ação do aprender. 

 
 
 As tecnologias da informação e comunicação são favoráveis à realização do diálogo na 

educação a distância. Nessa forma educacional, via de regra, existe uma equipe docente, da qual 

destacamos o professor e o tutor por atuarem diretamente com os estudantes. São eles que 

realizam a mediação docente. Mill, Ribeiro e Oliveira (2010) diferenciam o trabalho do docente 

da educação presencial, do trabalho do docente da educação a distância, em decorrência da 

complexidade desse trabalho. Consideram que 

 
 
não apenas os professores responsáveis pelo conteúdo devem ser considerados 
como docentes na EaD, mas também aqueles que acompanham os estudantes e 
aqueles que organizam pedagogicamente os conteúdos nos materiais didáticos 
para diferentes suportes midiáticos (impresso, virtual, audiovisual, etc.). Em 
outras palavras, neste livro estamos considerando um docente coletivo, que 
inclui os tutores (virtuais e presenciais) que acompanham os estudos dos alunos, 
o projetista educacional que realiza uma assessoria técnico-pedagógica ao 
professor responsável pela disciplina e outros atores docentes que emergem em 
resposta à proposta de EaD. Todos esses profissionais que contribuem para o 
fazer docente, partilhando os saberes do educador presencial, compõem o que 
estamos denominando de polidocência (MILL; RIBEIRO; OLIVEIRA, 2010, p. 
14). 
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 A equipe docente, para esses pesquisadores, denomina-se polidocência. Concordamos 

que, além dos professores, os demais profissionais envolvidos no acompanhamento das 

atividades pedagógicas também sejam considerados docentes. Um desses profissionais é o tutor,  

que participa ativamente da mediação pedagógica. Existe uma diversidade de opções 

terminológicas para os tutores, as quais são carregadas de sentidos, significados, concepções, 

conceitos e propostas. 

 Ao elaborar o estado da arte sobre tutoria, no início da década passada, Preti (2003) 

pesquisou sobre a tutoria em EaD nas megauniversidades que serviram de referência e de apoio 

para as instituições brasileiras, que estavam iniciando essa modalidade educacional. Identificou 

que a figura do tutor no campo acadêmico iniciou-se com a função de assessorar os alunos de 

modo individualizado, sob a coordenação do professor. Esse profissional passou a integrar os 

quadros das instituições de EaD, desde a implementação da primeira universidade que 

institucionalizou essa modalidade educacional, a Open University (1969). Observou que, na fase 

de implantação dos cursos superiores a distância no Brasil, serviram de referência os modelos da 

Open University  (Inglaterra) e da Universidad Nacional de Educación a Distancia (Espanha). 

No seu entender, essa situação colaborou para que os sistemas de tutoria nem sempre fossem 

apropriados às necessidades brasileiras.  

 Podemos entender que o trabalho do tutor está intimamente relacionado com o trabalho do 

professor. Em sua tese de doutorado, Oliveira (2006) fez um estudo comparativo do papel do 

tutor nas seguintes instituições: Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Universidade do 

Estado de Santo Catarina (UESC), Universidade Federal do Paraná (UFPR), CEDERJ e no 

projeto Veredas. 

 Na UFMT, o tutor recebe a denominação de “orientador acadêmico”, sendo visto como 

um possibilitador da (re)significação da EaD em relação a tempo/espaço, responsável pela 

orientação na leitura do material didático, nas pesquisas de seminário e avaliador do 

conhecimento. Na UDESC, é um facilitador, mediador de aprendizagem, orientador, motivador e 

avaliador. No CEDERJ, a função do tutor é de mediação entre o conteúdo e os alunos, entre 

professores e alunos e dos alunos entre si. No VEREDAS, o tutor atuava no planejamento, 

acompanhava as atividades individuais a distância e a prática pedagógica orientada; era um 

professor da formação de professores que orienta guias de estudo, memoriais, monografias e 

visita às escolas, acompanhando as atividades pedagógicas. Na UFPR, considera-se que o 
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trabalho do tutor seja realizado de acordo com a vigência de cada disciplina, eles acompanham o 

processo de aprendizagem do aluno pelas “fichas de controle de atendimento tutorial”, controlam 

as atividades desenvolvidas pelos alunos na área de conhecimento que é responsável e o controle 

de frequências nos encontros presenciais. Essa pesquisadora observou que, de maneira geral, 

parece haver um consenso de que o tutor deve acompanhar e avaliar a aprendizagem do 

estudante. 

 Outra pesquisadora que analisou a tutoria na EaD foi Cabanas (2007). Ela concluiu que, 

apesar da diversidade de denominações, atribuições e caraterizações, existe unanimidade quanto à 

relevância do tutor na EaD. Identificou na maioria (75%) dos autores do referencial teórico de 

sua pesquisa que o tutor é: professor; facilitador de aprendizagem e deve ter formação específica 

na disciplina em que atua. Encontrou como palavras-chave para caracterizar o tutor: professor, 

facilitador, educador, animador e professor-tutor. 

 Em uma investigação realizada na Universidade Federal de São Carlos, os pesquisadores 

Oliveira, Mill e Ribeiro (2010) identificaram que a maioria, (84%), dos  214 (duzentos e 

quatorze) tutores que participaram de sua pesquisa relataram se sentir como professores. 

 Tavares (2011), pedagoga formada na UFJF e tutora do curso de Pedagogia UAB/UFJF, 

dessa Universidade, realizou pesquisa de mestrado (2011), com o objetivo de compreender o 

sentido de ser tutor e o significado da tutoria para estes sujeitos. Concluiu que o tutor a distância 

é um profissional com papel central no processo de construção do conhecimento online, e 

 
 
que o tutor-professor se destaca, no sentindo de que é em sua mediação que se 
estabelece o contato direto e efetivo com os alunos, sem o qual a docência online 
não se realiza. Os caminhos para a aprendizagem, nessa direção, podem ser 
pensados e planejados coletivamente, mas o contato profícuo com a turma de 
estudantes, em particular, é promovido pelo tutor, assim como o atendimento às 
necessidades de cada polo e de cada aluno (TAVARES, 2011, p. 119). 

 
 
 Consta, nos Referenciais de Qualidade para Educação a Distância (BRASIL, 2007), que 

no Projeto Político Pedagógico de um curso deve estar clara a definição da opção epistemológica 

de educação, currículo, perfil do aluno que se deseja formar; como serão desenvolvidos os 

processos de produção do material didático e de tutoria  e os princípios e diretrizes que 

alicerçarão o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. Tendo o estudante como 

centro do processo educacional, explicita que a interatividade entre professores, tutores e 
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estudantes é necessária para manter a qualidade dos cursos a distância, sendo facilitada pelo 

avanço das tecnologias de informação e comunicação. 

 Nesses Referenciais, no tópico dedicado à Equipe Multidisciplinar, independentemente do 

modelo de educação a distância adotado, consta que os recursos humanos devem contemplar três 

categorias: docentes, tutores e técnicos administrativos.  

 Com relação aos docentes da EaD, engana-se quem pensa que tenham menos trabalho que 

no ensino presencial; pelo contrário, eles têm suas funções aumentadas e precisam ser altamente 

qualificados. Eles são responsáveis pelo planejamento, pela implementação e gestão dos cursos a 

distância. Deverão ainda, ser capazes de estabelecer os fundamentos teóricos do projeto; 

selecionar e preparar todo o conteúdo curricular articulado a procedimentos e atividades 

pedagógicas; identificar os objetivos referentes a competências cognitivas, habilidades e atitudes; 

definir a bibliografia; elaborar o material didático; realizar a gestão acadêmica do processo de 

ensino-aprendizagem e se autoavaliarem continuamente como profissional de uma equipe. 

 Com relação à tutoria, o documento prevê tutores a distância e tutores presenciais, sendo 

essas as suas atribuições: 

 
 
A tutoria a distância atua a partir da instituição, mediando o processo 
pedagógico junto a estudantes geograficamente distantes, e referenciados aos 
pólos descentralizados de apoio presencial. Sua principal atribuição deste 
profissional é o esclarecimento de dúvidas através fóruns de discussão pela 
Internet, pelo telefone, participação em videoconferências, entre outros, de 
acordo com o projeto pedagógico. O tutor a distância tem também a 
responsabilidade de promover espaços de construção coletiva de conhecimento, 
selecionar material de apoio e sustentação teórica aos conteúdos e, 
freqüentemente, faz parte de suas atribuições participar dos processos 
avaliativos de ensino-aprendizagem, junto com os docentes. 
A tutoria presencial atende os estudantes nos pólos, em horários pré-
estabelecidos. [...] Por fim, o quadro de tutores previstos para o processo de 
mediação pedagógica deve especificar a relação numérica estudantes/tutor capaz 
de permitir interação no processo de aprendizagem (BRASIL, 2007, p. 21/22). 
 
 

 Além dessas atribuições, o tutor deverá ter domínio do conteúdo como condição essencial 

para o exercício das suas funções. Em relação à tutoria a distância está explícito que sua principal 

função é o esclarecimento de dúvidas. 

 Com relação à categorização dos tutores no processo educacional, evidenciamos uma 

separação entre docentes e tutores. Esta conclusão se baseia no fato de os Referenciais os 
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colocarem em um quadro diferenciado, separando-os do quadro de docentes dentro das 

instituições. Contudo, os tutores também são entendidos como participantes ativos da prática 

pedagógica, fator que gera o entendimento de que eles sejam integrantes da categoria dos 

docentes. 

 Bruno e Lemgruber (2009) reforçam o entendimento de que a mediação na EaD é uma 

função docente em que estão os professores e os tutores com responsabilidades compartilhadas: 

 
 
Vejam que estamos, intencionalmente, utilizando o termo professor-tutor por 
considerarmos que o tutor a distância é também docente e não simplesmente um 
animador ou monitor nesse proceso, e muito menos um repassador de pacotes 
instrucionais. Este profissional, como mediador pedagógico do processo de 
ensino e de aprendizagem, é aquele que também assume a docência e, portanto, 
deve ter plenas condições de mediar conteúdos e intervir para a aprendizagem. 
Por isso, na prática, o professor-tutor é um docente que deve possuir domínio, 
tanto tecnológico quanto didático, do conteúdo (BRUNO; LEMGRUBER, 2009, 
p. 6). 
 
 

 Esses dois autores ressaltam a necessidade de que haja o reconhecimento do tutor como 

professor e destacam que a EaD de qualidade deve contemplar a qualificação docente dos tutores 

bem como condições dignas de trabalho. Observam ainda que existe diferença entre um tutor 

apenas com responsabilidades técnicas e aqueles que também participam ativamente da mediação 

pedagógica: 

 
 
se de fato se pretende apenas que o tutor seja um monitor, um estagiário que irá 
auxiliar o professor, ele não deve assumir a responsabilidade da mediação 
pedagógica, trabalhar com os conteúdos específicos, fazer correções de 
avaliações etc. Neste caso, ele será apenas um gerenciador de atividades, um 
suporte para as questões tecnológicas, um orientador de estudos, e poderá nestes 
casos, ser um estudante de cursos de licenciatura ou bacharelado. Mas, se for 
realmente assumir a mediação pedagógica e todas as implicações que esta 
função requer, inclusive o domínio de conteúdo, há que se rever a remuneração 
desse profissional, bem como suas condições de trabalho e, de uma vez por 
todas, assumir que ele é também professor. Assim, a nomenclatura ‘tutoria’ 
deverá ser descartada ou reconceituada (BRUNO; LEMGRUBER, 2009, p. 7). 
 
 

 Em algumas instituições, os tutores preocupados com suas condições de trabalho, 

iniciaram a organização de eventos para discutir essa situação. Verifica-se a realização de eventos 

regionais e nacionais  sobre o tema: 1º Encontro Regional de Tutores a Distância (realizado em 
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Juiz de Fora - MG) e o I Encontro Nacional de Tutores da Educação a Distância (realizado em 

Campinas - SP).  

 O 1º Encontro Regional de Tutores a Distância realizado em Juiz de Fora – MG, em 

novembro de 2010, segundo a coordenadora do evento, professora Adriana Rocha Bruno 

(coordenadora de tutoria do curso de Licenciatura em Educação da UAB/UFJF e professora do 

curso de Pedagogia presencial), surgiu da necessidade de ampliar o debate sobre o papel do tutor 

na educação a distância: “a proposta do evento é discutir o significado de tutoria dentro do 

cenário da educação online e estender essa questão para outras universidades de Minas Gerais” 

(BRUNO, 2010, s/p.). Entre os temas de discussão estavam as perguntas: O que é ser tutor? O 

que é ser docente? Quais são as atividades desenvolvidas pelo tutor a distância? Foram alguns 

dos questionamentos que levaram à realização desse encontro junto às Instituições de Ensino 

Superior Brasileiras e a Universidade Aberta do Brasil. Nesse encontro, foram formados 

cinco  grupos de trabalho, dentre eles: Universidade Aberta do Brasil, em que foram debatidos 

cinco itens: o papel do tutor na UAB; perspectiva de carreira para novos atores sociais: tutor, 

professor auxiliar; institucionalização dos cursos da UAB; o tutor e a tutoria nas universidades e 

perspectivas. A síntese das conclusões desse grupo de trabalho encontra-se no Anexo A. 

 O I Encontro Nacional de Tutores da Educação a Distância realizado em março de 2011, 

na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), foi promovido pela Associação Nacional de 

Tutores da Educação a Distância (ANATED). O tema escolhido para esse encontro foi “Tutoria: 

O braço forte das instituições. O porto seguro dos alunos”, por sintetizar a importância do tutor 

em suas atividades realizadas no contato direto com os alunos. 

 Apesar da existência de diretrizes na UAB para a definição das atividades a serem 

desenvolvidas pelos tutores, os Projetos Políticos Pedagógicos podem prever modificações em 

relação as suas atuações. 

 

2.3 DESENHO DIDÁTICO 

 

A utilização da expressão design instrucional tráz uma carga semântica relacionada com o 

instrucionismo, com a autoinstrução. Procurando caracterizar as teorias educativas emergentes, 

diferenciando da educação tradicional, bancária, verificamos que a denominação: desenho 
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educativo e desenho didático é mais adequada. Sendo assim, nossa opção será pela utilização do 

termo desenho didático. 

O desenho didático, para Santos e Silva (2009) “é a arquitetura de conteúdos e de 

situações de aprendizagem para estruturar uma aula online, contemplando as interfaces de 

conteúdo e de comunicação”.  

Silva (2006), apresentou no artigo intitulado “Criar e professorar um curso online: relato 

de experiência”, sua vivência de criar e professorar um curso online. Identifica a pedagogia da 

transmissão como vinculada ao paradigma milenar de educação que tem como princípio de 

aprendizagem a estratégia de distribuição de conhecimentos, a educação online também está 

impregnada desse princípio e subutiliza a disposição para a interatividade inerente ao fundamento 

digital da cibercultura. De acordo com esse autor: 

 
 
Na cibercultura o esquema clássico da informação que se baseia na ligação 
unidirecional emissor-mensagem-receptor se acha mal colocado. Por isso, em 
particular, a educação via Internet vem se apresentando como grande desafio 
para o professor acostumado ao modelo clássico de ensino. São dois universos 
distintos no que se refere ao paradigma comunicacional dominante em cada um. 
Enquanto a sala de aula tradicional está vinculada ao modelo um-todos, 
separando emissão ativa e recepção passiva, a sala de aula online está inserida na 
perspectiva da interatividade entendida como colaboração todos-todos como 
faça-você-mesmo operativo (SILVA, 2006, p. 55). 
 
 

 A cibercultura potencializa a liberação da emissão, a conexão generalizada e a 

reconfiguração social, cultural e política, como citamos anteriormente e, nesse contexto, os 

ambientes virtuais de aprendizagem se destacam como um dos principais meios técnicos para o 

desenvolvimento da educação online, desde que utilizados com essa finalidade. 

 A sala de aula online é um ambiente composto de interfaces de comunicação, que são 

decisivas para a construção da interatividade e da aprendizagem. Ela acomoda o web-roteiro com 

sua trama de conteúdos e atividades propostos pelo professor, bem como acolhe a atuação dos 

alunos e do professor, individualmente ou colaborativamente. De acordo com Moresco e Behar 

(2003, p. 2) os Ambientes Virtuais de Aprendizagem são: 

 
 
todos os ambientes computacionais com recursos das telecomunicações, que 
oferecem aos sujeitos um espaço de troca de informações, de reflexão, de 
estabelecimento de relações, de pesquisa e elaboração de projetos. Trata-se de 
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uma estrutura composta de funcionalidades, interface e proposta pedagógica, 
enriquecida de códigos simbólicos, por representações, imagens, sons, 
movimentos e dispositivos de comunicação síncrona e/ou assíncrona. Todos os 
dados de interação dos sujeitos são registrados/disponibilizados pelo ambiente 
para que, tanto estes quanto o professor, possam acompanhar o seu 
desenvolvimento cognitivo, emocional e simbólico. 
 
 

 Santos (2006, p. 225), ao buscar definir os ambientes virtuais de aprendizagem, destacou 

que eles são “um espaço fecundo de significação onde seres humanos e objetos técnicos 

interagem, potencializando assim a construção de conhecimentos, logo a aprendizagem”. Esse 

espaço de trocas, autoria e coautoria potencializa a construção do conhecimento, em que os seres 

humanos, utilizando os recursos tecnológicos do nosso tempo, podem interagir de forma síncrona 

e assíncrona “eliminando” as barreiras geográficas. 

 Nas salas de aula online, onde podem ser postados os conteúdos de aprendizagem, as 

propostas de trabalho, as avaliações e, destacadamente, como já mencionamos, a comunicação 

realizada no processo de ensino aprendizagem. A estruturação desses ambientes é conhecida 

como desenho didático, em que é apresentado o conjunto de conteúdos, as situações de 

aprendizagem  dispostas pelos docentes, com o objetivo de potencializar a construção do 

conhecimento. 

  O desenho didático não deve subutilizar as interfaces do AVA, reunindo um conjunto de 

elementos que possibilitem agregações, associações e a integração de várias linguagens, sons, 

textos e imagens, quando o objetivo é a construção de um ambiente interativo ou cooperativo. O 

professor precisará elaborar ou contar um desenho didático que favoreça o diálogo, o 

compartilhamento, a autoria criativa e colaborativa. Para isso, existe uma variedade de interfaces 

de comunicação que permitem a interatividade como o chat, o fórum, o blog e o portfólio,  todos 

reunidos nesse ambiente de aprendizagem. A utilização dessas interfaces podem favorecer o 

sentimento de pertença, as trocas, as discussões, as simulações, as provocações pedagógicas, o 

acesso aos conteúdos, as avaliações, mas cabe à equipe pedagógica explorá-los. 

 A situação mais comum é a existência de cursos online que não exploram essas 

possibilidades, em que os conteúdos são disponibilizados em textos lineares ou com outros 

recursos digitais que são chamados de recursos didáticos. Muitas vezes são textos dispostos em 

formato “pdf” ou compactados, impossibilitando articulações hipertextuais, outras vezes observa-

se a postagem de apresentações em power point, em que os alunos ficam passivamente assistindo 
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à passagem dos slides. Estes servem como fontes de informação para leitura e elaboração das 

tarefas realizadas individualmente, mas é uma prática onde não se valoriza o diálogo, a 

interatividade e a construção coletiva do conhecimento. 

 As salas de aula online, além do conjunto de interfaces, formam um ambiente onde se 

estabelecem as relações pelos sujeitos que interagem e que se afetam entre si, ao longo da 

construção do conhecimento. Assim, é necessário que o desenho didático contemple uma 

intencionalidade pedagógica que garanta a educação online como obra aberta, plástica, fluida, 

hipertextual e interativa. Caso contrário, esse ambiente se reduzirá a um repositório de conteúdos, 

destinados à autoinstrução. 

 Na pedagogia da transmissão, que pode ser associada a ambiente instrucionista, o desenho 

didático se restringe à apresentação e à execução de conteúdos, com situações de aprendizagens 

fechadas como pacotes de informação. Existe separação entre os produtores do desenho didático 

(equipe de produção) e os seus executores (professores-tutores). Os cursistas têm a obrigação de 

cumprirem tarefas que abrem poucas ou nenhuma possibilidade de coautoria. 

 Diferentemente, na sala de aula online, baseada na interatividade dos usuários (ambiente 

interativo), a aprendizagem se dá com as conexões de imagens, sons, textos, palavras, 

afetividades e com outros tipos de associações. Nesse contexto, o docente assume um papel de 

provocador de situações, aquele que mobiliza os estudantes para a construção coletiva de 

conhecimentos. Os estudantes devem ter autonomia no processo de aprendizagem, superando a 

receptividade passiva de informações. 

 Estruturado como um hipertexto, o desenho didático permite a autoria dos usuários, o 

diálogo com vários autores/leitores. Os usuários, através dos links, podem adentrar por espaços e 

conteúdos, construindo seus próprios caminhos de leitura, não ficando presos à linearidade das 

páginas, navegar pelo hipertexto em sua uma imensa teia de textos interconectados. Para  a 

elaboração desse desenho didático, deverá existir uma equipe multidisciplinar, composta por 

profissionais que atuem cooperativamente, articulando seus saberes.  

 A seguir, apresentamos o Quadro 01 com os especialistas que compoem a equipe 

multidisciplinar e suas respectivas atividades. Todavia, ressaltamos que nem todas as instituições 

de ensino contam com uma equipe tão completa de profissionais para planejar e implementar o 

desenho didático: 
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Quadro 01 – Equipe multidisciplinar na EaD e suas respectivas atividades 
 

Especialistas Atividades 
Conteudista Cria e dispõe conteúdos normalmente na forma de texto 

explicativo/dissertativo a partir do planejamento do curso, reunindo 
conteúdos e situações de aprendizagem. 

Web-roteirista Roteiriza os conteúdos e as situações de aprendizagem dispostos no texto 
do conteudista para a linguagem da web. Leva em conta os formatos 
variados do hipertexto, da mixagem e da multimídia. 

Webdesigner É o artista que dispõe o roteiro criado pelo web-roteirista no ambiente 
online de aprendizagem. Digitaliza esteticamente o web-roteiro em telas 
(templates). 

Programador Desenvolve ou customiza o ambiente online de aprendizagem. Cria 
programas e interfaces de conteúdo e de comunicação síncrona e 
assíncrona. Gerencia arquivos e banco de dados, bem como toda parte do 
processo que supõe programação de computadores. 

Designer didático Analisa as necessidades e interesses dos docentes, cursistas e da 
instituição. Arquiteta o desenho do curso no ambiente online de 
aprendizagem. Cria e estrutura conteúdos e situações de aprendizagem. 
Avalia os processos de construção e de funcionamento do curso. É o 
mediador do trabalho de toda a equipe de especialistas. 

Fonte: Silva e Santos (2009, p. 277) 

  

 Segundo Silva (2006, p. 57), disponibilizar uma sala de aula online implica três 

investimentos: 

 
 
Oferecer múltiplas informações (em imagens, textos, sons etc.) sabendo que as 
tecnologias digitais utilizadas de modo interativo potencializam 
consideravelmente ações que resultam em conhecimento. 
Ensejar (oferecer ocasião de...) e urdir (dispor entrelaçados os fios da teia, 
enredar) múltiplos percursos para conexões e expressões com que os alunos 
possam contar no ato de manipular as informações e percorrer percursos 
arquitetados. 
Estimular os aprendizes a contribuir com novas informações e a criar e oferecer 
mais e melhores percursos, participando como co-autores do processo. 

 
 
 Como vemos, os aparatos tecnológicos da atualidade permitem novas possibilidades de 

comunicação na educação a distância, potencializando a interatividade, mas sem a intervenção 

humana nada disso é possível.  

 No capítulo, a seguir, apresentaremos um panorama da Educação Superior no Brasil e em 

Portugal e também os cursos que foram objeto dessa investigação. 
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3 ENSINO SUPERIOR PÚBLICO NO BRASIL E EM PORTUGAL  

 
 O Ensino Superior no Brasil é oferecido por instituições públicas e privadas nas seguintes 

organizações acadêmicas: universidades, centros universitários e faculdades. O Ensino Superior 

de Portugal é constituído por um sistema binário, o ensino universitário e o ensino politécnico. 

Segundo Pinto (2004), o número de matrículas no Ensino Superior brasileiro é considerado baixo 

se comparado com outros países da América Latina ou de outras partes do mundo, mas houve 

uma grande expansão nos últimos 50 anos. Pois, em 1960, a taxa de escolaridade da população na 

faixa etária de 18 a 24 anos era de apenas 1%. Contudo, o processo de expansão ocorreu 

essencialmente pela oferta privada, que em 1960, respondia por 44% das matrículas e, em 2008, 

essa parcela subiu para 75%, um dos índices mais altos do mundo. Em São Paulo, o maior estado 

brasileiro, no setor privado estavam matriculados 87% dos alunos desse nível de ensino. A média 

na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em 2000 era de 80% 

de matrículas no setor público. 

 Em Portugal, o ensino universitário, confere os graus de licenciado, mestre e doutor; visa 

a preparação científica e cultural, fomentando o desenvolvimento das capacidades de concepção, 

inovação e análise crítica. O ensino politécnico, confere os graus de licenciado e mestre; visa 

proporcionar uma formação cultural e técnica de nível superior, desenvolvendo a capacidade de 

inovação, de análise crítica e conhecimentos teóricos e práticos a serem aplicados no exercício 

das atividades profissionais. Até 2011, o Ensino Superior português estava subordinado ao 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Nessa época houve uma reforma ministerial 

quando passou a integrar-se ao Ministério da Educação e Ciência, sob responsabilidade da 

Secretaria de Ensino Superior. 

 A partir de 1990, a situação educacional em Portugal deve ser analisada à luz das políticas 

emanadas da União Européia. Chaves e Cabrito (2011) verificaram que o tratado que constituiu a 

União Europeia elegeu como objetivo principal a construção de uma Europa com a economia 

baseada no conhecimento, capaz de enfrentar a competição global e o combate à inflação; a 

prioridade não está no combate ao desemprego e a pobreza. Para isso, os Estados-membros têm  

promovido reformas visando, progressivamente, a privatização dos serviços públicos, a 

concorrência entre os serviços sociais (educação, saúde, segurança social etc.) e a flexibilização 

do trabalho, situação muito parecida com a vivida no Brasil, desde a década de 1990. 
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3.1 EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL 

 

 O Estado brasileiro é composto por quatro setores: núcleo estratégico; atividades 

exclusivas do Estado; serviços não-exclusivos do Estado e produção de bens e serviços para o 

mercado. Na década de 1990, sob o governo do então Presidente da República, Fernando 

Henrique Cardoso, a globalização econômica e a crise do Estado brasileiro contribuíram para a 

elaboração e aprovação do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. 

 Esse Plano visou a redução do grau de interferência do Estado. Alguns setores das áreas 

sociais tiveram suas gestões passadas para o setor público não-estatal, com a justificativa de que 

esses serviços ganhariam em qualidade e eficiência, segundo os defensores do Plano. A política 

neoliberal prega a auto-regulação do mercado e a dimininuição da intervenção do Estado na 

economia, que deve ser minimo no financiamento da escola pública e máximo na centralização e 

avaliação dos estabelecimentos educacionais. No contexto da Reforma da Educação, empreendeu 

a Reforma da Educação Superior que permitiu um aumento do número de faculdades e 

universidades privadas no país e uma consequente mercantilização da educação. A ideia era que 

os sistemas de ensino deveriam se tornar mais diversificados e flexíveis, objetivando mais 

competitividade e contenção dos gastos públicos. E isso realmente ocorreu, como podemos notar, 

a seguir, no Quadro 02 da expansão da rede de Ensino Superior público e privado entre os anos 

de 2002 a 2010. 

 
Tabela 01 – Quantidade de Instituições de Ensino Superior no Brasil, no período 2002–2010 

 

Ano 
Pública 

Privada % Total 
Federal % Estadual % Munic. % Total % 

2002 73 4,4 65 3,9 57 3,4 195 11,9 1442 88,0 1637 
2003 83 4,4 65 3,4 59 3,1 207 11,3 1652 88,8 1859 
2004 87 4,3 75 3,7 62 3,1 224 11,1 1789 88,9 3013 
2005 97 4,5 75 3,5 59 2,7 231 10,7 1934 89,3 2165 
2006 105 4,6 83 3,7 60 2,6 248 10,9 2022 89,1 2270 
2007 106 4,6 82 3,6 61 2,7 249 10,9 2032 89,1 2281 
2008 93 4,1 82 3,6 61 2,7 236 10,5 2016 89,5 2252 
2009 94 4,1 84 3,6 67 2,9 245 10,6 2069 89,4 2314 
2010 99 4,1 108 4,5 71 2,9 278 11,6 2100 88,3 2378 

Fonte: BRASIL, 2011 
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 No Tabela 01, percebemos que o número de Instituições de Ensino Superior aumentou de 

1637 para 2378. Nesse mesmo período, o número de instituições públicas chegou a 278 e as  

privadas aumentaram de 1442 para 2100. 

  A privatização da educação superior no Brasil é acompanhada de algumas distorções, das 

quais destacamos a ocorrência de um grande número de vagas que não são preenchidas. Vejamos 

na Tabela 02, a seguir, em 2009 apenas 47,7% das vagas oferecidas foram preenchidas e mais de 

1,6 milhões de vagas ficaram ociosas. Também observa-se no setor público federal e estadual que 

a relação candidato/vaga é superior a 8 e no setor privado essa proporção é próxima de um. Como 

há uma ociosidade muito grande no setor privado, o poder Executivo ampliou o financiamento 

estudantil – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) e o Programa 

Universidade para Todos (PROUNI). A educação a distância também tem sido estratégia de 

expansão pelo setor privado, em 2008, foram oferecidas 1,7 milhões de vagas, 85% delas no setor 

privado, ingressaram 463 mil alunos, ou seja, menos de um terço das vagas oferecidas. 

  
Tabela 02 – Relação de número de vagas oferecidas, candidatos inscritos, ingressos e vagas 

ociosas no setor público e privado em cursos presenciais, Brasil – 2009 
 

 Vagas oferecidas Candidatos inscritos Ingresso Vagas ociosas 
Total 3.164.679 6.223.430 1.511.388 1.653.291 
Setor Público 393.882 2.589.097 354.331 39.551 
Universidades 324.480 2.321.599 301.583 22.897 
Centros Universitários 5.890 10.154 3.141 1.749 
Faculdades 40.655 113.929 26.273 14.282 
CEFET/IFETs8 22.857 143.415 23.234 -377 
Setor Privado 2.770.797 3.634.333 1.357.057 1.413.740 
Universidades 1.049.395 1.355.274 464.547 584.848 
Centros Universitários 491.071 631.120 205.502 258.569 
Faculdades 1.230.331 1.647.939 487.008 743.323 

Fonte: BRASIL, 2009 
 
 Na rede pública ficaram ociosas pouco mais de 10% das vagas oferecidas; o maior 

número de vagas ociosas encontrava-se nas universidades municipais, onde existe cobrança de 

mensalidades, no setor privado existe uma ociosidade bem mais elevada, nesse setor mais de 50% 

das vagas oferecidas ficaram ociosas, sendo que nas faculdades esse percentual sobe para 60,5%. 

                                                 
8 CEFET: Centro Federal de Educação Tecnológica e IFET: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. 
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Umas das possíveis causas para essa situação é a falta de possibilidade dos estudantes de arcarem 

com os custos das mensalidades e da sua manutenção nas IES. 

 
Tabela 03 – Vagas Oferecidas e Vagas Ociosas, no período 2002-2008 

 

Ano 
Vagas Vagas Ociosas Total vagas 

ocupadas Público Privado Total Público Privada Total 
2002 295.354 1.477.733 1.773.087 14.863 553.084 567.947 1.205.140 
2003 281.213 1.721.520 2.002.733 14.132 725.647 739.779 1.262.954 
2004 308.492 2.011.929 2.320.421 21.250 996.061 1.017.311 1.303.110 
2005 313.368 2.122.619 2.435.987 24.315 1.014.391 1.038.706 1.387.281 
2006 331.105 2.298.493 2.629.598 33.698 1.147.391 1.181.089 1.448.509 
2007 329.260 2.494.682 2.823.942 30.769 1.311.218 1.341.987 1.481.955 
2008 344.038 2.641.099 2.985.137 36.725 1.442.593 1.479.318 1.505.819 

Fonte: BRASIL, 2009 

 

 A quantidade total de vagas vem aumentando desde 2002, como observamos na Tabela 

03, mas a parcela de vagas ocupadas vem diminuindo ano a ano, em 2002 foram ocupadas 67% 

das vagas oferecidas, enquanto em 2008 essa ocupação diminuiu para 50%. 

 O setor público no Ensino Superior representava, em 2009, apenas 12,4% do total de 

vagas. A procura pelas vagas no setor público se manteve entre 8,0 e 10,4 candidatos/vaga no 

período de 2002 a 2008, enquanto nas instituições municipais e o setor privado a relação que era 

de 2,0 e 1,6 em 2002, respectivamente, caiu para 1,2 e 1,1, em 2008, respectivamente, muito 

próximo de um candidato por vaga. Ressaltamos que as informações até aqui só estão 

relacionadas com a educação presencial. A relação candidato/vaga na década passada na rede 

pública federal e estadual se manteve próxima dos 10%, enquanto na rede municipal e privada 

essa relação se manteve abaixo dos 2%. 

 Vejamos, a seguir, Tabela 04, as informações relacionadas com a educação a distância, de 

acordo como Censo do INEP de 2007 (BRASIL, 2009). Os cursos de graduação a distância eram 

oferecidos em 97 instituições, 19 a mais que em 2006, mas o número de vagas em 2007 chegou a 

quase dobrar em relação ao ano anterior, teve um aumento de 89,4%. O aumento do número de 

vagas oferecidos de 2002 a 2007 foi de 6.318%, mas a proporção de candidatos por vaga caiu de 

0,53 em 2006 para 0,35 no ano seguinte. 
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Tabela 04 – Dados relacionados à educação a distância, no período de 2002-2008 
 

Ano IES Cursos Vagas Inscritos Ingressos Matrículas Concluintes 
2002 25 46 24.389 29.702 20.685 40.714 1.712 
2003 38 52 24.025 21.873 14.233 49.911 4.005 
2004 47 107 113.079 50.706 25.006 59.611 6.746 
2005 73 189 423.411 233.626 127.014 114.642 12.626 
2006 77 349 813.550 430.229 212.465 207.206 25.804 
2007 97 408 1.541.070 537.959 302.525 369.766 29.812 
2008 115 647 1.699.489 708.784 430.259 727.961 70.068 
∆ % 460 1406 6968 2386 2080 1787 4092 

Fonte: BRASIL, 2009 
 

 Na educação a distância, durante o período de 2002 a 2008, observamos que todos os 

números aumentaram: instituições de ensino, cursos, vagas, inscritos, ingressos, matrículas e 

concluintes. Mas, um dado nos chama a atenção: desde 2003 o número de inscritos é inferior ao 

número de vagas. Nesse ano, a quantidade de inscritos representava 91,04% do número de vagas 

e em 2008 essa proporção foi de apenas 41,7%, situação que refletiu no número de ingressos 

muito abaixo do número de vagas oferecidas, em 2003, foram preenchidas 59,2% das vagas e em 

2008 apenas 25,3%. 

 Em 2010, as matrículas na educação a distância representavam 14,4% e a presencial 

85,6% e os concluintes foram de 14,8% na educação a distância e 85,2% na educação presencial. 

A idade média dos estudantes na educação a distância era de 33 anos e na educação presencial de 

26 anos. Os cursos de bacharelado representam a maior parcela das matrículas, 68,3%, as 

licenciaturas, 21,1% e os cursos tecnológicos 12,3%. Nas Instituições Federais de Ensino 

Superior (IFES), o número de matrículas nos cursos a distância já representavam 11,2% do total e 

a parcela de formandos nessa modalidade representou 6,5% (BRASIL, 2011). 

 Nos dados do INEP (BRASIL, 2010), também são apresentadas informações relacionadas 

com a “função docente”, Tabela 5, ressalvando que o número de  “funções docentes” não 

corresponde, necessariamente, ao número de docentes efetivamente em exercício, já que os 

profissionais podem trabalhar em mais de uma instituição e, por isso, é declarado por todas elas, 

havendo uma múltipla contagem de um mesmo docente. 

 A maior parte das “funções docentes” vincula-se às universidades, onde também estão os 

profissionais com maior qualificação (doutorado). Quanto ao regime de trabalho, o predomínio é 

contratação por hora-aula nas faculdades e nos centros universitários. As universidades têm uma 
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menor proporção de docentes no regime de hora-aula, apresentando maior proporção de 

professores em tempo integral. 

 
Tabela 05 - Evolução do número de funções docentes em exercício por titulação,  

no período 2002-2007 
 

Ano Até Especialização Mestrado Doutorado Total 
2002 101.153 77.404 49.287 227.844 
2003 110.378 89.288 54.487 254.153 
2004 121.963 98.664 58.431 279.058 
2005 124.096 105.114 63.294 292.504 
2006 125.458 108.965 67.583 302.006 
2007 131.123 112.987 72.931 317.041 
2008 129.792 114.537 77.164 321.493 
2009 127.501 123.466 89.850 340.817 

Fonte: BRASIL, 2010 
 

 Em relação ao financiamento da educação pública brasileira, existe um atrelamento ao 

Produto Interno Bruto (PIB). De acordo com os dados do INEP (BRASIL, 2011), observamos 

que houve um aumento no percentual de investimentos em relação ao PIB, passando de 3,9% em 

2000 para 5,0% em 2009, ainda distante do montante necessário para que o país possa de fato 

atender as necessidades da população brasileira. Os dados demonstram que esse aumento foi 

realizado durante do governo Lula, mas, em relação à Educação Superior, essa parcela 

permaneceu inalterada. Os pequenos acréscimos ocorreram no ensino fundamental e básico, 

indicando que os governos desse período seguiram as diretrizes do Banco Mundial priorizando 

esses níveis de ensino. 

  O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) emitiu um comunicado, em 14 de 

dezembro de 2011, sobre o financiamento da educação no Brasil. Nele, destacou que a parcela do 

período de 4,98% do PIB permite apenas a manutenção e a possibilidade de pequenos avanços do 

atual nível educacional brasileiro. É um valor distante do necessário para as melhoras 

substantivas que estão previstas no novo Plano Nacional de Educação (PNE, 2011-2020) e a 

ampliação do acesso e melhoria da qualidade da educação. Esse comunicado indica cinco 

possibilidades para ampliação do financiamento: incremento no financiamento tributário; uso dos 

recursos do pré-sal; financiamento mediante folga orçamentária proveniente da redução das taxas 

de juros; ampliação das fontes de captação de recursos e melhoria da gestão do gasto público em 

educação. 
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 Referindo-se à década de 1990, Ristoff (2008), então Diretor de Educação Básica 

Presencial na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), afirmou 

ser a educação superior brasileira excludente e inacessível para significativa parcela da população 

brasileira, principalmente para os jovens das classes trabalhadoras, mesmo após a implantação da 

LDB. Ao seu ver: 

 
 
Se a palavra de ordem da década passada foi expandir, a desta década precisa ser 
democratizar. E isto significa criar oportunidades para que os milhares de jovens 
de classe baixa, pobres, filhos da classe trabalhadora e estudantes das escolas 
públicas tenham acesso à educação superior. Não basta mais expandir o setor 
privado - as vagas continuarão ociosas; não basta aumentar as vagas no setor 
público – elas apenas facilitarão o acesso e a transferência dos mais aquinhoados 
(RISTOFF, 2008, p. 45). 
 
 

 A democratização do Ensino Superior no Brasil é uma questão recorrente em vários níveis 

de discussão da sociedade, mas expansão não deve ser confundida com democratização. 

Expansão está relacionada com o crescimento do sistema; democratização com possibilidade de 

acesso e permanência para todas as classes sociais. 

 Em artigo apresentado na reunião, de 2011, da Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação (ANPED), Vargas e Paula (2011) apresentaram um panorama em relação a 

essa questão. Elas observaram que o número de matrículas no período de 1960 a 1980 saltou de 

cerca 200.000 para 1,4 milhão, mas, a partir de 1980, houve uma redução progressiva na 

demanda para o Ensino Superior. Isso ocorreu em decorrência da retenção de alunos no Ensino 

Médio e de uma inadequação deste nível de ensino às exigências do mercado (mercado que 

também passava por uma recessão). Em 1980, quase 11% das vagas oferecidas nos cursos 

superiores não foram preenchidas e, em 1990, essa proporção subiu para 19%. O ritmo de 

expansão voltou a declinar, em 2002, quando deveria estar em franca expansão, pois nesse  

período estava vigorando o Plano Nacional de Educação (PNE, 2001-2010), que tinha como 

meta, até o final da vigência do plano atender 30% da população na faixa etária de 18 a 24 anos 

(taxa de escolarização bruta). Havia também uma projeção de 6.400.00 matrículas para o Ensino 

Superior em 2007, contudo, em 2010, essa meta ainda não havia sido alcançada. 

 Em 2005, o Ministro da Educação, Fernando Haddad, alertava que se não houvesse 

mudanças nesse ritmo não ultrapassaríamos 17% dessa população, em 2010, ou seja, pouco mais 
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do que estava projetado. Por isso, no INEP, um extenso trabalho sobre a democratização do 

Ensino Superior foi formulado. Nele foi detalhado os principais empecilhos para sua fraca 

expansão e para atingir as metas do PNE, foi adotada uma série de políticas, dentre elas: criação 

de novas universidades públicas, ampliação de número de campi existentes, oferta de bolsas nas 

instituições particulares (Programa Universidade para Todos - PROUNI), ampliação do Programa 

de Financiamento Estudantil (FIES) e o Plano de Reestruturação e Expansão da Universidades 

Federais (REUNI). 

 No Art. 2º do Decreto nº 6.096, de 27 de abril de 2007, que instituiu o REUNI, estavam 

previstas as seguintes diretrizes: redução da taxa de evasão, ocupação de vagas ociosas, aumento 

de vagas, principalmente no turno noturno; ampliação da mobilidade estudantil; revisão da 

estrutura acadêmica; diversificação das modalidades de graduação; ampliação de políticas de 

inclusão e assistência estudantil e articulação da graduação com a pós-graduação e da Educação 

Superior com a Educação Básica. 

 De acordo com os dados do Censo da Educação Superior 2011, divulgado em outubro de 

2012, o número de matriculados na graduação era de 6.739.689 estudantes. No projeto do Plano 

Nacional de Educação 2011-2020, meta 12, existe a previsão de elevar a taxa bruta de matrículas 

para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos. Existem as seguintes propostas 

para atingir essas taxas de expansão: ampliar a rede federal, otimizar a capacidade física e 

humana da IFES e aumento do orçamento das IFES. 

 Para a expansão da Educação Superior, no Brasil, Vargas e Paula (2011) constataram que 

é necessário que se atenda as camadas mais pobres da população, entendendo que a política 

educacional nacional seja embasada no conceito de democratização do ensino, pois as metas de 

expansão só serão atingidas se essa população for atendida. Mas, observa-se que, dificilmente, 

essa população terá condição econômica de se manter nas instituições de ensino superior 

públicas, para que isso ocorra medidas de acesso e apoio estudantil deverão ser implantadas. 

Finalizamos essa seção apresentando a carreira docentes nas IFES.  

 Para finalizarmos a apresentação da Educação Superior no Brasil abordaremos a carreira 

docente das instituições federais de ensino que é regida pela Lei nº 11.344, de 8 de setembro de 

2006, que dispõe sobre a reestruturação de várias carreiras profissionais, dentre elas a carreira do 

Magistério Superior. De acordo com essa Lei, as atividades acadêmicas do pessoal docente sâo: 

ensino, pesquisa e extensão que são indissociáveis e os cargos inerentes ao exercício de direção, 
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assessoramento, chefia, coordenação e assistência na própria instituição. De acordo com essa Lei, 

a carreira foi reestruturada em cinco classes, desde maio de 2006, passando a ter a seguinte 

estrutura: Professor Titular, Professor Associado, Professor Adjunto, Professor Assistente e 

Professor Auxiliar. Na Tabela 06, está apresentada uma parte da tabela salarial desses professores. 

Tabela 6 - Remuneração dos professores universitários especialistas e mestres 
em vigor desde 2010 

 

Classe Nível 
20 horas 40 horas DE 

Esp. Mest. Esp. Mest. Esp. Mest. 
Titular   2.917,14 3.715,09 4.572,17 5.803,88 8.131,46 

Associado 

4 2.519,62 2.855,18  4.296,95  7.787,63 
3  2.774,50  4.238,28  7.552,01 
2  2.740,08  4.181,29  7.332,06 
1  2.736,56  4.174,57  7.194,11 

Adjunto 

4 2.171,24 2.451,42 3.222,75 3.756,59 4.410,66 6.024,88 
3 2.128,88 2.404,12 3.150,24 3.660,40 4.289,59 5.848,70 
2 2.087,45 2.357,91 3.079,44 3.574,68 4.170,12 5.700,39 
1 1.979,53 2.245,31 2.943,04 3.420,68 4.056,37 5.555,15 

Assistente 

4 1.920,66 2.177,67 2.830,28 3.308,05 3.879,41 5.184,43 
3 1.889,08 2.141,83 2.751,65 3.249,61 3.789,76 5.069,54 
2 1.858,27 2.106,88 2.670,49 3.192,68 3.703,83 4.950,11 
1 1.828,18 2.072,76 2.577,29 3.137,18 3.620,03 4.837,64 

Auxiliar 

4 1.780,93  2.487,43  3.472,29  
3 1.757,22  2.442,57  3.394,55  
2 1.734,18  2.398,91  3.318,79  
1 1.711,80  2.356,41  3.244,88  

Fonte: www.apesjf.org.br  
 

 Diferente dos valores acima é o valor das bolsas pagas aos tutores que é de R$ 765,00 e 

para os professores R$ 1.100,00 ou R$ 1.300,00, para uma carga horária de 20 horas/semanais. 

Abordaremos ainda o pagamento de bolsas no item, a seguir, Universidade Aberta do Brasil. 

 

3.1.1 Universidade Aberta do Brasil 

 

 Dentre as ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), o Ministério de 

Educação, em parceria com a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de 

Ensino Superior (ANDIFES) e Empresas Estatais, criou, no ano de 2005, o Sistema Universidade 

Aberta do Brasil (UAB). 
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 O Sistema UAB foi instituído pelo Decreto n° 5.800, de 8 de junho de 2006, para “o 

desenvolvimento da modalidade de educação a distância, com a finalidade de expandir e 

interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no País". No Art. 1º, está 

estabelecido que seu objetivo principal é: “oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de 

formação inicial e continuada de professores da educação básica”. Na época de sua criação, 

estava vinculado à Secretaria de Educação a Distância (SEED), do MEC e,  em 2007, passou a 

integrar as atividades da Diretoria de Educação a Distância da CAPES, de acordo com a Lei n° 

11.502, de julho de 2007, que modificou as competências e a estrutura organizacional da CAPES. 

 O Sistema UAB9 tem cinco eixos fundamentais: expansão pública da educação superior; 

aperfeiçoamento dos processos de gestão das instituições de ensino superior; avaliação da 

educação superior a distância; estímulo a investigação da educação superior a distância no País e 

financiamento para implantação, execução e formação de recursos humanos em educação 

superior a distância. 

 Os primeiros cursos da UAB foram implantados depois da publicação do edital conhecido 

como UAB1, em 20 de dezembro de 2005. Nessa época, as Instituições Federais de Ensino 

Superior apresentaram suas propostas de cursos e os estados e municípios apresentaram as 

propostas de polos de apoio presencial. No segundo edital, publicado em 18 de dezembro de 

2006, foi permitida a participação das instituições estaduais. 

 Desde 2009, a adesão dos governos estaduais e municipais e das instituições públicas de 

Ensino Superior ao Sistema UAB é realizada no âmbito dos Fóruns Estaduais Permanentes de 

Apoio à Formação Docente. Eles são órgãos colegiados que foram criados pelo Decreto n° 6.755, 

de 29 de janeiro de 2009, para dar cumprimento aos objetivos da Política Nacional de Formação 

de Profissionais do Magistério da Educação Básica, visando a formação inicial e continuada dos 

profissionais do magistério integrantes das redes públicas da educação básica. As Secretarias 

Estaduais de Educação ou Secretaria de Ciência e Tecnologia dirigem esses Fóruns Estaduais, 

que também podem ser compostos por representantes locais: da União Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação (UNDIME), das Secretarias Municipais de Educação, das Universidades 

federais e estaduais, entre outros atores. 

 A UAB funciona com a articulação entre as instituições de Ensino Superior e os governos 

estaduais e municipais; juntos, estabelecem qual instituição de ensino ministrará cursos em 

                                                 
9 O Sistema UAB é mais conhecido somente como UAB, forma como o identificaremos daqui em diante. 
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determinados municípios ou microrregião. Portanto, a UAB não se constitui formalmente como 

uma unidade de ensino, mas como um sistema articulador da oferta de cursos superiores na 

modalidade a distância. As instituições de Ensino Superior são responsáveis pela criação dos 

projetos pedagógicos dos cursos e pela manutenção da sua boa qualidade, devendo considerar os 

Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância (2007) e as particularidades da 

educação a distância e os recursos instalados nos polos de apoio presencial. 

 A seguir, o esquema do modelo de funcionamento da UAB: 

 

Figura 01: Esquema de funcionamento da UAB 

 

 

Fonte: UAB/CAPES (2012) 
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 Os polos de apoio presencial são unidades operacionais onde se desenvolvem as 

atividades pedagógicas e administrativas relativas aos cursos e programas ofertados a distância 

pelas Instituições de Ensino Superior. Eles devem ter infraestrutura física, tecnológica e 

pedagógica para atendimento dos alunos, são mantidos pelos governos estaduais ou municipais, 

de acordo com as orientações da UAB. Deverão também abrigar biblioteca, laboratórios como de 

biologia, física e/ou química, por exemplo, ou outras instalações para o bom atendimento dos 

alunos; para isso existe uma proposta balizadora de estrutura mínima (ANEXO B) de 

equipamentos que deverão ser fornecidos pelos mantenedores, sejam eles estaduais ou municipais 

ou ainda em por ambos na forma de consórcio. 

 Os polos de apoio presencial devem ter os seguintes recursos humanos: Coordenador de 

Polo, Tutor Presencial, Técnico em Informática, Bibliotecária, Auxiliar de Secretaria e Técnico de 

Laboratório Pedagógico, quando for o caso. A UAB oferece bolsa para o coordenador e os 

tutores, os demais são de responsabilidade do mantenedor do Polo.  

 A política governamental para a EaD no Ensino Superior é estimular e financiar o setor 

público e exercer a regulação e supervisão do seu funcionamento, a fim de garantir a qualidade de 

oferta em cursos de graduação. As informações, a seguir, estão fundamentadas em palestra10 do 

ex-Secretário da Secretaria de Educação a Distância (SEED), Carlos Bielschowsky. 

 Em relação à regulação e supervisão das instituições e cursos a distância, até o ano de 

2006, para Bielschowsky (2010), houve um rápido crescimento sem a consolidação do sistema de 

regulação e supervisão; presença inexpressiva do setor público na oferta global; inexistência de 

instrumentos de avaliação específicos para EaD; aumento dos locais de oferta (muitos sem 

qualificação mínima); falta de avaliadores capacitados para EaD; dificuldade de análise detalhada 

dos cursos de EaD com a regulação na Secretaria de Educação Superior e grande passivo de 

processos de credenciamento. Em relação à questão qualidade, verificou-se crescimento de 

denúncias e movimentos contra a precarização/banalização da oferta por algumas instituições. 

 A supervisão da EaD, em 2010, tinha a seguinte dinâmica: avaliadores visitam as 

instituições e os polos; a equipe da SEED analisa os relatórios e apresenta uma nota técnica; a 

instituição de ensino superior e o MEC negociam um termo de saneamento e a instituição executa 

os ajustes acordados no prazo de um ano, se for o caso. 

                                                 
10 Palestra de abertura do VII Congresso Brasileiro de Ensino Superior a Distância (ESUD), realizado na 
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em 03 de novembro de 2010 
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 Na ocasião, 39 Instituições de Ensino Superior estavam em processo de avaliação. Os 

principais problemas detectados nas instituições que estavam sendo supervisionadas, nessa época, 

eram: atividades acadêmicas terceirizadas, havendo inclusive terceirização de terceirizados; 

cursos que na prática não eram de graduação; avaliações desconectadas dos docentes das 

universidades; falta de apoio ao estudante; e polos de apoio presencial sem adequação mínima 

para oferta de educação superior. Na Tabela 7 está apresentada a situação dos 576 polos avaliados 

em 2010. 

 

Tabela 07 - Avaliações dos polos de apoio presencial 
 

Número de polos Avaliação 
73 Problemas graves 
133 Problemas nos laboratórios 
8 Em implantação 

307 Deficiências não graves 
37 Suficientes 
18 Aguardam credenciamento 
576 Total 

Fonte: Bielschowsky (2010) 

  

 Dos 576 polos avaliados em 2010, apenas 37 apresentavam as condições necessárias para 

funcionamento e foram considerados suficientes, uma parcela de apenas 6%. Os outros 307 polos 

apresentavam deficiências, ou seja, 89% dos polos. 

 Na avaliação da docência, Bielschowsky (2010), considerou fundamental os professores 

das disciplinas terem um papel realmente ativo na aplicação do curso e de outras atividades, tais 

como: seleção e capacitação dos tutores presenciais nos conteúdos; manutenção do contato direto 

dos tutores a distância durante a oferta da disciplina; elaboração das avaliações e participação na 

sua correção; participação da dinâmica do curso tanto da elaboração como da aplicação das 

atividades em contato permanente com os tutores; acompanhamento da tutoria; realização de 

reuniões presenciais e virtuais com frequência e oferta de material complementar aos estudantes. 

 Criada em maio de 1996, a Secretaria de Educação a Distância (SEED), vinculada ao 

MEC, foi extinta em maio de 2011 e suas atividades passaram a ser coordenadas pela Secretaria 

de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI). 
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 Na CAPES, foi instituído o Fórum Nacional de Coordenadores e Coordenadores Adjuntos 

do Sistema Universidade Aberta do Brasil e os Fóruns Regionais, pela Portaria 79, de 14 de abril 

de 2010, para assessoramento de ações relacionadas com a educação a distância. Ele é composto 

pelos Coordenadores UAB das Instituições Públicas de Ensino Superior integrantes da UAB. 

Compete ao Fórum apoiar a diretoria de educação a distância na formulação de diretrizes, na 

definição de parâmetros e critérios técnicos e pedagógicos que norteiem as ações do Sistema 

UAB. Foram instituídos também os Fóruns das seguintes áreas: Matemática, Física, Biologia, 

Química, Letras, Pedagogia, Filosofia, História, Geografia, Artes, Informática, Teatro, Música, 

Educação Física, Sociologia, Administração, Especializações. 

  A UAB11 oferece os seguintes cursos pelas instituições de ensino: bacharelados, 

licenciatura, tecnólogo e especializações; especialização do Programa Mídias na Educação; 

graduação em biblioteconomia; especializações para professores, em parceria com a 

SECADI/MEC; e cursos do Programa Nacional de Formação em Administração Pública – PNAP, 

cursos de extensão, aperfeiçoamento e formação pedagógica. 

 
Figura 02 – Modalidades de cursos oferecidos na UAB 

 

 

Fonte: UAB/CAPES (2011) 

 
 Apenas os cursos de mestrado e doutorado não eram oferecidos (novembro de 2011). A 

seguir, Tabela 08 a quantidade de alunos nos respectivos níveis: 

                                                 
11 Os dados dessa seção, relacionados com a UAB são os institucionais, coletados no site: 
<http://www.uab.capes.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12:cursos-
ofertados&catid=9:cursos&Itemid=25>. Acesso em 24 de novembro de 2010. 
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Tabela 08 - Níveis de cursos UAB com respectivo número de alunos 

 

Cursos IES Número de cursos Número de alunos 
Extensão 12 16 3.571 
Sequencial 2 2 691 
Formação Pedagógica 2 2 166 
Aperfeiçoamento 41 123 15.230 
Tecnólogo 13 14 5.522 
Bacharelado 41 56 21.155 
Licenciatura 69 236 104.707 
Especialização 61 210 55.811 
TOTAL 81 659 206.853 

Fonte: Uol Educação12 

 

 Em outubro de 2012, de acordo com dados coletados no sítio institucional, 95 Instituições 

de Ensino Superior integravam a UAB, sendo: 49  Universidades Federais, 28 Universidades 

Estaduais e 16 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia ou Centros Federais de 

Educação Tecnológica e duas Fundações. Distribuídas pelas cinco regiões do país: nove no 

Centro-Oeste, 33 no Nordeste, 12 no Norte, 27  no Sudeste e 14 no Sul. 

 Até novembro de 2012, estavam  cadastrados 641 Polos de Apoio Presencial no sítio da 

UAB, assim distribuidos pelos estados, conforme Tabela 09, a seguir. 

 

Tabela 09 – Polos de Apoio Presencial por estado 

 

AC AL AM AP BA CE DF ES GO 
8 10 10 4 52 30 2 26 24 

MA MG MS MT PA PB PE PI PR 
26 69 9 15 33 20 20 30 47 
RJ RN RO RR RS SC SE SP TO 
34 15 7 15 44 26 14 36 15 

Fonte: www.uab.capes.gov.br 

 

 A Região Nordeste com 1.794 municípios tem o maior número de polos: 217; seguida da 

Região Sudeste com 1.668 municípios e 165 polos. A região Sul com 1.188 municípios e 117 

polos; a região Norte com 449 municípios e 92 polos; a Centro-Oeste com 466 municípios e 50 
                                                 
12Fonte:  http://educacao.uol.com.br/noticias/2012/04/24/mec-promete-triplicar-matriculas-em-ead-ate-2014-e-
alcancar-600-mil-alunos.htm. Acesso em 14 de outubro de 2012. 
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polos. O número de municípios com polos em funcionamento por região representa a seguinte 

parcela: Norte 20,4%; Nordeste 1,20%; Centro-Oeste 10,7%, Sul e Sudeste 9,8%. 

 Bielchowsky, em sua palestra apresentou, ainda, os seguintes dados: 
 

Grafico 01 – Número de professores, coordenadores de polo e tutores da UAB 
 

 

Fonte: Bielschowsky (2010) 

 
 Eram 4.262 professores, 6.539 tutores e 275 coordenadores de polo de apoio presencial. 

Na Tabela 10, a seguir, podemos verificar a qualificação dos professores, tutores e 

coorderanadores de polo que atuam na UAB. 

 

Tabela 10 - Professores, tutores e coordenadores de polo por titulação 

 

 Doutorado Mestrado Especialista Graduado Nível médio Total 
Professores 1825 1657 545 204 31 4.262 
Percentual 42,82% 38,87% 12,79% 4,79% 0,73% 100% 
Tutores 169 1.661 2.401 2.087 221 6.539 
Percentual 2,58% 25,40% 36,72% 31,92% 3,38% 100% 
Coord. Polo 21 72 143 35 4 275 
Percentual 7,64% 26,18% 52,00% 12,73% 1,45% 100% 

Fonte: Bielschowsky (2010) 

 

 Observamos que a maior parcela dos professores que atuavam na UAB possuíam títulos 

de doutorado e mestrado. Em relação aos tutores, 68,64% eram especialistas e/ou graduados; 
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27,98%, mestres e/ou doutores; e uma pequena parcela apenas com formação de nível médio 

(3.38%). 

 

Grafico 02 – Censo da Educação Superior, período 2003–2009 

 

 

Fonte: Bielschowsky (2010) 

  

 Percebemos que entre os anos de 2003 a 2006 o número de alunos matriculados na EaD se 

manteve estável, com um pequeno decréscimo de 2.400 alunos em 2005. A quantidade de 

matriculados na EaD em 2008 duplicou em relação ao ano anterior e já em 2009 representavam 

praticamente 10% dos estudantes do Ensino Superior. 

 Na ocasião (2010), o número de alunos em formação inicial era de 116.781, em formação 

continuada 67.863, e em 2012 a previsão era atender 500 mil alunos. 

 Em levantamento realizado em outubro de 2012, identificamos a oferta de 310 cursos de 

licenciatura, sendo 48 cursos diferentes, conforme Apêndice A. No estado de Minas Gerais, 13 

IES ofereciam 18 cursos diferentes de licenciatura como podemos observar no Quadro 02, a 

seguir. 
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Quadro 02 – Cursos de licenciatura da UAB em Minas Gerais 

 

Nº Curso Instituição 
1 Artes Visuais UEMG, UNIMONTES 
2 Biologia UFMG 
3 Ciências Biológicas UNIFAL – MG, UNIMONTES, IF – TRIÂNGULO 
4 Ciências da Religião UNIMONTES 
5 Ciências Sociais UNIMONTES 
6 Computação UFJF, IF – Triângulo 
7 Educação Física UFJF, UNIMONTES 
8 Enfermagem UFJF 
9 Filosofia UFLA 
10 Física UFJF, UFVJM, UNIFEI 
11 Geografia UNIMONTES 
12 História UNIMONTES, UFOP, UFV 
13 Letras – Espanhol UFU, UNIMONTES 
14 Letras – Inglês UFLA, UFU, UNIMONTES 
15 Letras – Português IF – Triângulo, UFLA, UNIMONTES 
16 Matemática IF – Triângulo, UFJF, UFMG, UFOP, UFSJ, UFVJM, UFV  
17 Pedagogia UEMG, UFJF, UFMG, UFOP, UFSJ, UFU, UNIMONTES 
18 Química UFJF, UFMG, UFVJM, UNIFAL 

Fonte: CAPES (2011) 

 

 As Instituições de Ensino Superior: UFMG, UFJF, UNIFEI e UFOP oferecem cursos de 

licenciatura em Minas Gerais desde o Edital UAB1. Os cursos são: Biologia, Física, Matemática, 

Pedagogia e Química. 

 Para a educação a distância, a legislação determina a obrigatoriedade de momentos 

presenciais destinados às seguintes finalidades: avaliação dos estudantes; estágios obrigatórios; 

defesa de trabalhos de conclusão de curso (quando previstos na legislação pertinente) e atividades 

relacionadas a laboratórios de ensino, quando for o caso. Cada curso e instituição pode definir 

momentos presenciais para outros tipos de atividades. Essas atividades presenciais obrigatórias 

podem ser realizadas no polo de apoio presencial ou na própria sede da instituição de ensino. O 

aluno é responsável por comparecer às atividades presenciais, mantendo a frequência mínima 

exigida. 

 A remuneração dos profissionais que atuam nos cursos de formação inicial e continuada e 

nos polos de apoio presencial da UAB é feita por meio de bolsas de estudo e pesquisa concedidas 

pela CAPES/MEC e pagas pelo FNDE/MEC (Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
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Educação), de acordo com a Lei nº 11.273, de 06 de fevereiro de 2006 (BRASIL,2006). Esses 

profissionais são: coordenador na instituição de ensino, coordenador adjunto, coordenador de 

curso, coordenador tutoria, professor pesquisador, professor pesquisador conteudista, tutor a 

distância, tutor presencial e coordenador de polo. 

 

3.1.2 Educação a Distância e Licenciatura em Pedagogia  na Universidade Federal de Juiz de 

Fora 

 

 O Núcleo de Educação a Distância da UFJF, implantado em 2005, teve a sua 

nomenclatura alterada, em março de 2010, para Centro de Educação a Distância (CEAD). O 

CEAD é um órgão suplementar  que tem a responsabilidade da coordenação, supervisão e apoio 

às atividades de ensino, pesquisa, extensão, cultura e desenvolvimento institucional, científico e 

tecnológico relativas à educação a distância. 

  

Quadro 03 – Cursos da UFJF em funcionamento em 2012 

 

 Curso Tipo Chamada UAB 
1 Administração Pública Bacharelado  PNAP13 
2 Computação Licenciatura PAR14 
3 Cultura e História dos Povos Indígenas Aperfeiçoamento SECAD III15 
4 Educação Física Licenciatura PAR 
5 Educação para as Relações Etnicorraciais  Aperfeiçoamento SECAD III 
6 Esportes e Atividades Físicas Inclusivas para pessoas 

com deficiência 
Especialização  UAB II 

7 Física  Licenciatura UAB II 
8 Gestão em Saúde Especialização PNAP 
9 Gestão Pública Especialização  PNAP II 

10 Gestão Pública Municipal Especialização  PNAP 
11 Matemática Licenciatura UAB II 
12 Mídias na Educação Especialização MIDIAS 16 
13 Pedagogia Licenciatura UAB I 
14 Química Licenciatura Exp. UAB 
Fonte: UFJF (2011) 

                                                 
13 PNAP: Programa Nacional de Formação em Administração Pública 
14PAR: Plano de Ações Articuladas apresentado pelo MEC, em abril de 2007. 
15 SECAD: Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do MEC. 
16 MIDIAS: programa de educação a distância, modular, desenvolvido pela Secretaria de Educação a Distância do 

MEC em parceria com as secretarias de educação e as universidades públicas. 
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 Na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), em setembro de 2012, estavam 

cadastrados 22 cursos para funcionamento a distância, pela UAB, sendo que funcionavam 14: um  

bacharelado, seis licenciaturas, dois aperfeiçoamentos, e cinco especializações, conforme Quadro 

03. 

 Para Takakura (2011), coordenador do NEAD/CEAD entre os anos de 2006 a 2010, as 

principais motivações para implantação da EaD na UFJF foram: a possibilidade de 

democratização do acesso ao Ensino Superior e o desenvolvimento do interior de Minas Gerais. 

 Como recursos didáticos e técnicos são distribuídas, na maior parte dos cursos, apostilas 

para cada disciplina (entregues gratuitamente no início de cada período), o curso que foi 

analisado (Pedagogia) não funciona assim. É necessário que o aluno tenha acesso a computador 

conectado à internet por meio de banda larga, mas ele pode também realizar suas atividades no 

Polo de Apoio Presencial, que conta com estrutura necessária para seu pleno funcionamento, 

incluindo tutores presenciais preparados para atenderem às demandas dos alunos, bem como com 

bibliotecas que disponibilizão a bibliografia sugerida. Além do material didático impresso, os 

alunos também poderão baixar arquivos diretamente do Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

 O curso de Licenciatura em Pedagogia a distância da UFJF, começou suas atividades 

desde o início de funcionamento do Sistema UAB, organizado em oito períodos, com duração de 

quatro anos. É voltado para a formação de profissionais que possam atuar na gestão, pesquisa 

educacional e/ou docência. Funciona em 10 (dez) cidades: Bicas, Boa Esperança, Coromandel, 

Durandé, Ilicínia, Ipanema, Pescador, Salinas, Santa Rita de Caldas e Tiradentes. 

 O pedagogo “poderá atuar em espaços escolares e não escolares, desenvolvendo, 

acompanhando, participando e propondo formas de gestão educacional a partir dos princípios da 

gestão democrática” (UFJF, 2012, p. 4). Na gestão educacional e na docência poderá atuar na 

investigação dos processos educativos, ou seja, na investigação o pedagogo pode ser o produtor e 

difusor do conhecimento construído. 

 O curso tem como proposta pedagógica “formar profissionais que contribuam para a 

melhoria do processo de ensino e aprendizagem das crianças atendidas pela rede pública, 

garantindo assim eficácia do seu direito à educação” (UFJF, 2011, s/p.). Esse curso realizado a 

distância amplia as alternativas de formação de professores e cria novas práticas pedagógicas, 

atendendo aos “alunos que estudam à noite, ou que trabalham em atividades não discentes, de 
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forma a facilitar seu desempenho na etapa do estágio supervisionado obrigatório” (UFJF, 2011, 

s/p.). 

 Para a professora Teixeira (2010), do curso de Licenciatura em Pedagogia UAB/UFJF, a 

participação no programa UAB foi um desafio para os docentes da UFJF. A implantação da 

primeira turma de Pedagogia ofertou 350 vagas, distribuídas em 7 (sete) polos: Bicas, Boa 

Esperança, Coromandel, Ilicínia, Santa Rita de Caldas, Pescador e Salinas (esse é o polo mais 

distante, fica a mais de 900 km de Juiz de Fora). Para a segunda turma, foram destinadas 400 

vagas e implantados três novos polos: Durandé, Ipanema e Tiradentes, saindo Pescador. Cada 

polo tem um coordenador e um tutor presencial (auxiliam o aprendizado de informática e nos 

esclarecimentos sobre os procedimentos dos cursos, não tratam de conteúdos das disciplinas) para 

cada 25 alunos. Segundo a professora, Beatriz Teixeira, esse curso teve 12 (doze) professores e 

84 (oitenta e quatro) tutores a distância para as duas ofertas (UAB I e UAB II). Existe também, 

uma coordenação colegiada formada por sete professores pesquisadores que se dedicam a cuidar 

do funcionamento do curso e a investigar a temática EaD. Cada disciplina tem um professor e um 

tutor a distância e não há apostila. Está ancorado na utilização da plataforma MOODLE, onde 

todo curso está construído com materiais de domínio público (textos, vídeos e artigos de 

periódicos) que são fontes de estudo e de debates para os alunos, também são utilizados textos e 

materiais construídos pelos professores e tutores para as suas disciplinas. 

 Teixeira (2010), ao analisar três autores: Arnold (2003), Malvestiti (2004) e Pachoalino 

(2006), verificou a existência de um traço comum na atividade de tutoria em EaD: o contato 

direto com os alunos; o acompanhamento das atividades discentes; a mediação pedagógica; a não 

participação na produção do material didático e do planejamento da disciplina. Contudo, ela 

identifica no curso de Pedagogia um forte aspecto inovador em relação ao tutor a distância: o 

engajamento chamado, convencionalmente pelos docentes desse curso, de “produção coletiva das 

disciplinas” (TEIXEIRA, 2010, p. 19), ou seja, os tutores participarem juntos com os professores 

na seleção dos materiais didáticos e dando a sua própria marca às salas de aula na disciplina sob 

sua responsabilidade, no respectivo polo. 

 Os tutores a distância participam de reuniões semanais de planejamento e 

acompanhamento do curso. Para a professora Teixeira, essa é uma inovação que precisa ser 

acompanhada de perto, pois o sucesso do curso depende de uma orquestração, em que os tutores 

têm um papel decisivo. 
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 De acordo com o Projeto Político Pedagógico da Licenciatura em Pedagogia (UFJF, 

2012), a criação desse curso, visou a criação de condições de acesso para os professores em 

exercício nas regiões sem oferta de cursos presenciais, favorecendo assim a formação de novos 

profissionais devidamente capacitados. A criação desse curso na modalidade a distância não teve 

o objetivo de substituir ou sobrepor ao curso presencial, mas contribuir eficazmente para a 

promoçao da democratização e acessibilidade à educação pública de qualidade na formação 

docente. 

 A grade curricular é organizada em trê eixos: Educação Infantil e Ensino Fundamental; 

Conhecimentos Pedagógicos e Transversal. 

Eixo 1: Educação Infantil e Ensino Fundamental 

• Prática Textuais I 

• Fund. Teor. Metod. E Prática Escolar em Língua Portuguesa I e II 

• Fund. Teor. Metod. E Prática Escolar em Língua Portuguesa II 

• Fund. Teor. Metod. e Prática Escolar em História I 

• Fund. Teor. Metod. e Prática Escolar em História II 

• Libras 

• Fund. Teor. Metod. e Prática Escolar em Ciências I 

• Fund. Teor. Metod. e Prática Escolar em Ciências II 

• Fund. Teor. Metod. e Prática Escolar em Geografia I 

• Fund. Teor. Metod. e Prática Escolar em Geografia II 

• Ação docente e sala de aula 

• Arte e Educação I 

• Arte e Educação II 

• Fund. Teor. Metod. e Prática Escolar em Matemática I 

• Fund. Teor. Metod. e Prática Escolar em Matemática II 

• Fund. Teor. Metod. e Prática Escolar em Educ. Inf. I 

• Fund. Teor. Metod. e Prática Escolar em Educ. Inf. II 

• Corporeidade e Cultura de Movimento 

• Literaturas e Educação 
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Eixo 2: Conhecimentos Pedagógicos 

• Sociologia da Educação 

• Filosofia da Educação 

• História da Educação 

• Educação e Diversidade 

• Políticas Públicas Educacionais 

• Educação Brasileira: legislação e sistema 

• Gestão e Organização dos Sistemas Escolares 

• Psicologia da Educação II 

• Curriculo e Organização da Prática Pedagógica 

• Antropologia e Educação 

• O Lúdico e a Educação 

• Avaliação e Medidas Educacionais 

• Planejamento da Educação: Sistemas e Unidades Escolares 

• Eletiva I 

• Fundamentos Teóricos Metodológicos E Prática Escolar em EJA 

Eixo 3: Tranversal 

• Memórias e Saberes Escolares 

• Educação Online: reflexões e práticas 

• Fundamentos da Educação: os caminhos da pesquisa 

• Pesquisa I – Introdução à Pesquisa 

• Pesquisa II – Elaboração de Projeto de Pesquisa 

• Trabalho de Conclusão de Curso I 

• Trabalho de Conclusão de Curso II 

• Eletiva II 

• Tecnologia da Informação e Comunicação 

• Estágio Supervisionado I – Alfabetização 

• Estágio Supervisionado II - Anos Iniciais 

• Estágio Supervisionado III - Anos Iniciais EJA 

• Estágio Supervisionado IV - Educação Infantil 
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• Estágio Supervisionado V - Gestão Educacional 

• Eletiva III 

 De acordo com o Projeto Político Pedagógico (2012) do curso de Pedagogia da Faculdade 

de Educação da UFJF, a equipe de profissionais desse cursos é composta de professores, 

professor tutor e equipe de coordenação. Os professores (ativos ou aposentados da UFJF) são 

caracterizados como gestores orientadores atuam no planejamento e gestão da disciplina, 

desenvolvendo junto aos professores-tutores as ações pedagógicas do curso. Eles devem 

 
 
orientar os trabalhos desenvolvidos, produzir ou selecionar materiais didáticos e 
estratégias para a aprendizagem no ambiente Moodle e orientar e acompanhar os 
professores tutores em suas ações junto aos alunos. Este educador acompanha as 
ações desenvolvidas pelos alunos e pode, com um olhar atento e de observador, 
auxiliar nos redimensionamentos da ação docente do professor tutor, a partir das 
emergências advindas do contexto (UFJF, 2012, p. 6). 

 
 
 O professor tutor atua nas disciplinas específicas como mediador pedagógico devendo ter 

aderência à área de conhecimento de sua atuação, domínio dos recursos tecnológicos, 

disponibilidade de participar de cursos de formação, reuniões semanais e  para viagens aos polos. 

 Ainda de acordo com o PPP (UFJF, 2012), embora a legislação não seja clara no sentido 

de que o tutor seja professor, ela dá elementos para essa compreensão, citando o disposto no Art. 

2º da Portaria 4059/2004, do MEC, que prescreve: 

 
 
§ Único. Para os fins desta Portaria, entende-se que a tutoria das disciplinas 
ofertadas na modalidade semi-presencial implica na existência de docentes 
qualificados em nível compatível ao previsto no projeto pedagógico do 
curso, com carga horária específica para os momentos presenciais e os 
momentos a distância. 
 
 

 O tutor é concebido como um professor com atuação colegiada e como corresponsável 

pela mediação no curso, de acordo com o Projeto Político Pedagógico (PPP de 2012). Nesse 

curso, eles são percebidos como professores tutores, ou seja, como responsáveis pela mediação 

pedagógica que tem como características: 

 
 

dialogar permanentemente de acordo com o que acontece no momento; trocar 
experiências; debater dúvidas, questões ou problemas; apresentar perguntas 
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orientadoras; orientar nas carências e dificuldades técnicas ou de conhecimento 
quando o aprendiz não consegue encaminhá-las sozinho; garantir a dinâmica do 
processo [...] criar intercâmbio entre a aprendizagem e a sociedade real onde nos 
encontramos, nos mais diferentes aspectos. Ao discutir o potencial da educação 
a distância para subverter o atual paradigma educacional prevalente, que situa o 
aluno como receptor de conhecimento (UFJF, 2012, p. 10). 
 
 

 O professor tutor, para desenvolver a mediação pedagógica, deve ter afinidade com o 

conteúdo da(s) disciplina(s) na qual realizará seu trabalho. Além disso, contribuir para que o 

aluno deixe de ser passivo, receptor de informações, constituindo-se em um sujeito que produz 

conhecimento. O desenho didático do curso é desenvolvido com a sua participação. No curso de 

Pedagogia da UFJF existe a relação de um tutor para cada 50 alunos, em uma só disciplina e por 

polo. 

 A Coordenação de Professores é responsavel por propiciar um espaço para troca de 

experiências, para o desenvolvimento de ações conjuntas entre a equipe de professores, tanto das 

discussões teórico-metodológicas quanto da educação online, suas ações são: 

 
 

• participar do trabalho colegiado feito pela equipe de coordenação do curso; 
• participar da reunião semanal da equipe de coordenação do curso; 
• participar das deliberações das demais coordenações; 
• promover reuniões com os tutores, quando necessário; 
• elaborar, junto com a coordenação geral, o calendário do semestre letivo; 
• elaborar, junto com os professores, o calendário das oficinas do semestre 
letivo; 
• coordenar as reuniões periódicas dos professores UAB, estimulando a troca 
de experiência e o desenvolvimento de ações conjuntas; 
• fazer atendimentos individuais aos professores UAB para resolução de 
demandas específicas; 
• promover oficinas relativas a recursos online; 
• promover espaços de interlocução com a coordenação de tutoria a distância; 
• participar das aulas inaugurais do Curso; 
• representar o curso em reuniões junto ao MEC e ao CEAD, quando 
necessário; 
• articular a integração do trabalho dos professores com as demais atividades 
do curso; 
• fazer a ligação entre o trabalho dos professores e as coordenações e secretaria 
de curso; 
• orientar e acompanhar o trabalho dos professores em relação ao domínio de 
recursos da educação online (UFJF, 2012, p. 7). 
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 São realizadas reuniões periódicas (quinzenais) com todos os professores do curso para 

planejamento conjunto, troca de ideias, articulação dos conteúdos e atividades das disciplinas em 

cada semestre, bem como os critérios de avaliação de aprendizagem. 

 Existe uma Equipe de Coordenação pedagógica que é formada por professores e 

pesquisadores da UFJF com funções específicas, tais como: gestão e formação continuada dos 

tutores, desenvolvimento pedagógico, desenvolvimento de materiais didáticos, gestão 

administrativa e avaliação. 

 A Coordenação de Tutoria a Distância é responsável por auxiliar, apoiar e estimular o 

trabalho dos tutores a distância, bem com desenvolver ações que propiciem a melhoria do seu 

trabalho e sua formação continuada na área da educação online. As ações desse coordenação são: 

 
 
• participa das reuniões de coordenação; 
• participa das deliberações das demais coordenações; 
• participa das aulas inaugurais do Curso; 
• representa o curso em reuniões junto ao MEC, quando necessário; 
• articula ações, com as demais coordenações, de modo a integrar o trabalho do 
tutor a distância com as demais atividades do curso; 
• faz a ponte entre as demandas dos tutores e as demais coordenações de curso; 
• orienta o trabalho dos tutores a distância no que diz respeito à Educação 
online; 
• organiza e promove reuniões mensais com os tutores a distância; 
• promove formação continuada aos tutores a distância, estendendo aos demais 
educadores do curso, acerca dos aspectos afeitos a Educação online; 
• promove oficinas presenciais e online de instrumentalização de recursos da 
Plataforma Moodle e da Web 2.0; 
• estimula a participação no Espaço (online) de formação continuada de 
tutores; 
• cria espaços de interação online para os tutores das diversas disciplinas; 
• estimula a interação entre os tutores a distância das diversas disciplinas por 
meio do Espaço de tutores no Moodle; 
• promove a troca de experiências entre os tutores a distância; 
• cria espaços para que os tutores possam sanar dúvidas tecnológicas; 
• promove, aos tutores, grupo de estudos mensais sobre Educação online; 
• debate com os tutores sobre questões afeitas à tutoria em espaços online; 
• coordena as ações dos tutores auxiliares (de apoio) junto a coordenação de 
tutoria; 
• participa da seleção de tutores a distância; 
• avalia o trabalho de tutoria dos tutores a distância frente às ações promovidas 
por esta coordenação; 
• estimula os tutores a distância no que diz respeito a produção de materiais e 
utilização de recursos diversos disponíveis no curso; 
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• orienta a mediação pedagógica dos tutores no que diz respeito à Educação e 
docência online (UFJF, 2012, p. 8, 9). 

 
 
 A Coordenação de Tutoria realiza reuniões mensais pela Plataforma Moodle, por grupos 

de estudos via webconferências ou presenciais, visando a capacitação técnica-tecnológica, bem 

como para estudar  temas relacionados com a docência online. 

 Em relação ao material didático, o curso de Pedagogia se fundamenta no uso das novas 

tecnologias, em que o planejamento e a realização das disciplinas é realizado pelos professores e 

os professores/turores a distância usando materiais que busquem a máxima interação entre os 

professores, professores/tutores e estudantes. Esse material deve ter como objetivo orientar os 

alunos em seus estudos, auxiliá-los na construção do conhecimento, incentivar o hábito de 

pesquisa, levá-los a uma compreensão crítica dos conteúdos e a promoção da avaliação do 

processo de aprendizagem. O material didático deve ser elaborado ou selecionado pela equipe 

docente, com: textos de autoria dos professores; livros em geral; artigos acadêmicos, videos e 

filmes e conteúdos de sites específicos, pertinentes às disciplinas. Esses materiais são 

disponibilizados, principalmente, para acesso online, ou ainda, por distribuição de material 

impresso ou consulta na biblioteca; destacando que, em tempos de internet e digitalização de 

imagens e textos, o meio priorizado para disponibilizar os materiais didáticos para os alunos deve 

ser via redes digitais (UFJF, 2012). 

 

3.2 EDUCAÇÃO SUPERIOR EM PORTUGAL 

 

 Em Portugal, o acesso ao ensino é um direito que está explícito na Constituição, cabendo 

ao Estado não restringir nem colocar obstáculos para o acesso à escola pública, bem como criar 

escolas em número suficiente para garantir esse direito. Em relação ao Ensino Superior, está 

garantida a igualdade de oportunidades, a democratização do sistema de ensino e a autonomia 

universitária. 

 Destacamos dois artigos da Constituição da República Portuguesa, relacionados com a 

educação:  

 
 
Artigo 74º Todos têm direito ao ensino com garantia do direito à igualdade de 
oportunidades de acesso e êxito escolar. 
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Artigo 76º – Universidade e acesso ao ensino superior – 1- O regime de acesso à 
Universidade e às demais instituições de ensino superior garante a igualdade de 
oportunidades e a democratização do sistema de ensino, devendo ter em conta as 
necessidades em quadros qualificados e a elevação do nível educativo, cultural e 
científico do país. 2- As universidades gozam, nos termos da lei, de autonomia 
estatutária, científica, pedagógica, administrativa e financeira, sem prejuízo de 
adequada avaliação da qualidade do ensino (PORTUGAL, 2005, p. 4654/4655). 
 
 

 Vejamos a evolução da taxa de escolarização em Portugal, ou seja, a relação percentual 

entre o número de alunos matriculados num ciclo de estudos, em idade normal de frequência 

deste ciclo, e a população residente dos mesmos níveis etários (taxa real de escolarização) entre 

os anos de 1978 e 2005, de acordo com dados do Ministério da Educação: 

 

Tabela 11 - Evolução da taxa de escolarização em Portugal  

 

 1978 1985 1995 2005 
Pré-primária 12,6% 22,9% 53,8% 77,4% 
Primária – 1º Ciclo (1º, 2º, 3º e 4º anos) 96,3% 100,0% 100,0% 100,0% 
Básico – 2º Ciclo (5º e 6º anos) 34,4% 56,6% 85,2% 86,4% 
Básico – 3º Ciclo (7º, 8º, 9º anos) 27,0% 37,6% 77,9% 82,5% 
Secundário (10º, 11º e 12º anos) 8,9% 15,8% 51,5% 59,8% 
Ensino Superior  5,4% 6,6% 18,8% 27,2% 

Fontes: GIASE-ME17, Séries cronológicas.  

 

 A Tabela 11 mostra que taxa de escolarização é decrescente à medida em que se avança no 

nível de ensino, de 1978 a 2005. No primeiro ciclo do ensino (primário), o atendimento era 

100%, e diminui para pouco mais da metade na conclusão do ensino secundário e para 27,2% o 

número dos que concluem o Ensino Superior – praticamente um quarto dos estudantes que 

ingressam no primeiro ciclo de ensino. 

 O ingresso na Educação Superior a distância é por meio de provas especificamente para 

essa universidade, não integrando o concurso nacional de acesso ao Ensino Superior. Não há 

limite do número de vagas oferecidas nas licenciaturas, ou seja, forma-se o número de turmas de 

acordo com a aprovação no exame seletivo, contratando-se tantos tutores quanto forem 

necessários para acompanhar os docentes e as turmas formadas. É necessário ter 21 anos de idade 

(ou 18 e vinculado ao estatuto de trabalhador-estudante desde os 16 anos). Essa característica 

                                                 
17 GIASE: Gabinete de Informação e Avaliação do Sistema Educativo. ME: Ministério da Educação.  
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difere do Brasil, onde os alunos que concluem o ensino médio podem concorrer a uma vaga da 

UAB. 

 A seguir, na Tabela 12, apresentamos dados sobre a evolução do número de matrículas do 

nível superior em Portugal de 1960 até 2010. 

Tabela 12 – Evolução do número de estudantes do Ensino Superior, universitário e politécnico,  
público e privado, no período 1960/61-2009/10 

 

Ano letivo Público  Privado Total  Ano letivo Público Privado Total 
1960/61 24.149 - 24.149  2000/01 273.530 114.173 387.703 
1965/66 33.972 - 33.972  2001/02 284.789 111.812 396.601 
1970/71 49.461 - 49.461  2002/03 290.532 110.299 400.831 
1975/76 70.912 - 70.912  2003/04 288.309 106.754 395.063 
1980/81 82.428 - 82.428  2004/05 282.273 98.664 380.937 
1986/87 116.291 - 116.291  2005/06 275.521 91.791 367.312 
1995/96 198.774 114.641 313.415  2006/07 275.321 91.048 366.729 
1996/97 212.726 121.399 334.125  2007/08 284.333 92.584 376.917 
1998/99 238.857 117.933 356.790  2008/09 282.438 90.564 373.002 
1999/00 255.008 118.737 373.745  2009/10 293.828 89.799 383.627 

∆ (%) 
1960/61 
1999/00 

 
956,0 

 
3,6 

 
1447,7 

 ∆ (%) 
2000/01 
2009/10 

 
7,4 

 
-21,3 

 
-1,1 

Fonte: Zejine; Chaves e Cabrito (2011, p. 228) 

 

De acordo com a Tabela 12, em Portugal, a expansão do número de estudantes 

matriculados no Ensino Superior público é crescente de 1960/61 a 2002/2003, ano com o maior 

número de matrículas. Entre 1986/87 e 1995/96 a quantidade de matrículas quase triplicou, 

aumentou na esfera pública e nesse período houve a autorização de funcionamento da iniciativa 

privada no ensino. Nas duas últimas décadas, ocorreram pequenas variações, sendo que a menor 

oferta ocorreu no ano letivo 2006/07. O setor público, no ano letivo de 2009/10, apresentava o 

maior número de estudantes - 76,6%, enquanto no setor privado havia 23,4% de estudantes 

matriculados. Desde o ano 1999/2000, ocorreu uma diminuição do número de matriculados no 

ensino privado, dessa data até o ano letivo de 2009/10 houve uma diminuição das matrículas no 

setor privado de 21,3% e no setor público de 1,1%. É importante destacar que, apesar desse 

decréscimo, a taxa real de escolarização dos jovens de 18 a 22 anos no ensino superior, cresceu 

dos 6-7% em 1973/74, para mais de 25% em 2009/10, de acordo com Zejine, Chaves e Cabrito 

(2011). 
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 O crescimento das matrículas no Ensino Superior foi possível, dentre outros fatores, pelo 

aumento do número de instituições, tanto públicas como privadas, até 1974, existiam as seguintes 

Universidades públicas: Coimbra, Évora, Lisboa, Porto, Nova de Lisboa e Minho e o Instituto 

Universitário de Lisboa, e privada a Universidade Católica. Todavia, em 1986, o governo 

português, seguindo aconselhamentos de organizações internacionais (FMI, Banco Mundial e 

OCDE), autorizou o funcionamento das instituições privadas no país que detém desde a década 

de 1990, cerca de um terço do total de matriculados nesse nível de ensino. 

 Além das instituições públicas, existem 99 instituições privadas de Ensino Superior, 

sendo: 35 escolas superiores, uma Academia Nacional Superior de Orquestra, um conservatório 

superior de música, 49 institutos superiores e 13 universidades. A instituição privada mais antiga 

é a Universidade Católica, que está localizada em quatro grandes centros: Centro Regional das 

Beiras, Centro Regional do Porto, Centro Regional de Braga e Centro Regional de Lisboa, onde 

está localizada a Sede. Conta também com um Instituto em Macau. (No Apêndice B estão listadas 

as instituições públicas portuguesas). 

  As instituições públicas de Ensino Superior gozam de autonomia estatutária, acadêmica, 

cultural, científica, pedagógica, disciplinar, gestão, patrimonial, administrativa e financeira. Na 

Lei de Bases do Sistema Educativo português, de 14 de outubro de 1986, a educação a distância 

está incluída no Artigo 16º que trata das modalidades especiais de ensino que devem ser regidas 

por disposições especiais, mas ainda não existe essa regulamentação. O Artigo 21.º referencia o 

ensino a distância: 

 
 
1- O ensino a distância, mediante o recurso aos multimédia e às novas 
tecnologias da informação, constitui não só uma forma complementar do ensino 
regular, mas pode constituir também uma modalidade alternativa da educação 
escolar. 
2- O ensino a distância terá particular incidência na educação recorrente e na 
formação contínua de professores. 
3- Dentro da modalidade de ensino a distância situa-se a universidade aberta 
(PORTUGAL, 1986, p. 3074). 

 
 
 Embora nesse artigo esteja citada a educação a distância na Universidade Aberta nesse 

período ela ainda não estava funcionamento, sua criação ocorreu em 1988, após a publicação 

dessa Lei. De acordo com Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, Artigo 47, o 

quadro docente das universidades públicas portuguesas deve satisfazer os seguintes requisitos: 
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a) Preencher, para cada ciclo de estudos, os requisitos fixados, em lei especial, 
para a sua acreditação; 
b) Dispor, no conjunto dos docentes e investigadores que desenvolvam 
actividade docente ou de investigação, a qualquer título, na instituição, no 
mínimo, um doutor por cada 30 estudantes; 
c) Pelo menos metade dos doutores a que se refere a alínea anterior estarem em 
regime de tempo integral (PORTUGAL, 2007, p. 6.367). 
 
 

 A carreira docente universitária portuguesa é regida pelo Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 

de agosto de 2009, que alterou o antigo estatuto que vigorou por 30 anos. Nessa revisão da 

carreira, destacam-se: o doutoramento é o grau de entrada na carreira; a categoria inicial é 

professor auxiliar, o número de professores convidados não pode ultrapassar um terço de cada 

categoria e o quadro de professores catedráticos e auxiliares deve representar de 50% a 70% dos 

professores. O regime de trabalho deve ser de dedicação exclusiva, sendo possível também o 

regime de tempo integral, com estabilidade no emprego para os professores catedráticos e 

associados. A seguir, a Tabela 13, refere-se ao salário dos docentes universitários (tabela 

resumida): 

 

Tabela 13 - Tabela salarial universitária  

 

Categoria Escalão 1 Escalão 4 
Professor Catedrático 4.664,97€ 5.401,54€ 
Professor Associado com agregação 4.010,23€ 4.664,97€ 
Professor Associado sem agregação 
Professor Auxiliar com agregação 

3.601,03€ 
3.601,03€ 

4.255,76€ 
4.255,76€ 

Professor Auxiliar sem agregação 3.191,82€ 4.010,23€ 
Fonte: Portugal (2010) 

 

 Apresentamos esse quadro com a remuneração dos professores das instituições públicas 

de Ensino Superior português para vermos a diferença paga para esses profissionais e os valores 

pagos aos tutores que, como veremos, posteriormente, têm uma remuneração entre 680€ e 

1.400€. 

 Em relação ao financiamento das instituições públicas de ensino, o Estado vem se 

desresponsabilizando. Até a década de 1990, sua participação ficava próxima de 100%, 

decrescendo paulatinamente e chegando em 2008 a apenas 65% sendo o restante (35%) captado 

pelas instituições com receitas próprias. O aumento da captação das receitas próprias aumentou 
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desde a publicação, em 1989, da Lei de Autonomia das Universidades. Cerdeira (2011, p. 66) 

destaca que a “tendência para a diminuição da importância do esforço do financiamento público 

no Ensino Superior tem vindo a progredir em todo o mundo, com poucas excepções, quaisquer 

que sejam os continentes e as orientações políticas seguidas nos diferentes países”. O governo 

português antes do Tratado de Bolonha18 financiava seis anos de Ensino Superior, sendo um 

primeiro ciclo de cinco anos da graduação mais um ano do segundo ciclo – mestrado. Após o 

Tratado, houve redução no tempo de formação da graduação para três anos, o financiamento 

passou a ser de cinco anos, três da graduação e dois do mestrado, diminuindo um ano nos seus 

gastos. 

 O Ensino Superior público em Portugal nunca foi gratuito. O valor da anuidade 

(denominada propina) que vigorava de 1941 a 1992, era de 6 €. Em 1992 foi atualizado para 220€ 

e, depois, foi atualizado anualmente. De 1995/96 a 2003/04, foi fixado em valor igual ao do 

salário mínimo e, desde 2004/05, é variável, sendo fixado pelas instituições de Ensino Superior, 

para um valor em torno 1,3 salários mínimos. O valor atualizado dos 6€ fixados em 1941 era 

equivalente aos 1.000€ em 2010/2011 (CABRITO, 2011). 

 Baseando-se em outros estudos, Cerdeira (2011) constatou que os estudantes que 

frequentam o Ensino Superior em Portugal são fundamentalmente das classes média e alta. 

Apesar do alargamento da base social nas instituições de Ensino Superior nos últimos 30 anos, a 

maior representação ainda está na população com rendimentos mais elevados. Em 2005, as 

classes menos favorecidas representavam cerca de 25% dos estudantes desse nível de ensino, tal 

fato desagrada a muitos analistas que pensam que os contribuintes portugueses não devam 

continuar custeando a manutenção de uma elite no país. 

 

3.2.1 Universidade Aberta – origens 

 

 A única instituição pública para o Ensino Superior a distância em Portugal é a 

Universidade Aberta (UAb), fundada em 1988. Sua criação resultou da junção do antigo Instituto 

de Tecnologia Educativa (ITE) e do Instituto Português de Ensino a Distância (IPED), cujas 

                                                 
18 Tratado de Bolonha: “movimento de reforma e integração da Educação Superior na Europa […] com vistas a 
harmonizar os sistemas universitários, currículos acadêmicos, e adotar programas de formação contínua 
reconhecíveis por todos os Estados membros da União Européia” (AZEVEDO, 2006, p. 1). 
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atividades se iniciaram nos anos de 1989/199019. Existiram outras tentativas com o objetivo de 

instaurar o ensino a distância nesse país, na iniciativa privada e na pública. 

 A fase inicial da Universidade Aberta se deu em 1984 com o projeto de sua criação ao 

Ministro José Augusto Seabra que, por sua vez, encaminhou-o ao Conselho de Reitores 

(CARMO, 199720). Este Conselho deliberou negativamente pela sua criação, declarando haver 

receio de concorrência desleal com as outras escolas de Ensino Superior. Sua criação efetiva foi 

anunciada no dia 2 de julho de 1988, pelo Ministro da Educação Roberto Carneiro, durante a 

sessão de encerramento do Seminário “Desenvolvimento a Longo Prazo do Ensino a Distância na 

Europa” realizado em Lisboa. Na fase que antecedeu sua criação, coube ao IPED duas tarefas 

imediatas: recrutamento, seleção e formação de quadros e aquisição de instalações e 

equipamentos. Ao pessoal selecionado era proporcionado um conjunto de ações de formação com 

os conhecimentos e técnicas necessárias para um bom desempenho da futura Universidade 

Aberta. Esse foi um período de elevada rotatividade nos postos de trabalho, por não haver 

vinculação funcional segura. Em relação às instalações, depois de um período sem sede, foi 

realizada a aquisição do Palácio da Ceia, que ainda faz parte do patrimônio dessa Universidade. 

Nessa época, ele se encontrava em fase de elevado estado de degradação, passou por um período 

de recuperação e adequação às necessidades físicas de uma universidade de ensino a distância. 

 Sua criação, através da publicação do Decreto-Lei nº 444/88, foi motivada pela 

necessidade de aumentar os conhecimentos de um elevado número de portugueses e assim 

acelerar o desenvolvimento do país ao promover ações de formação inicial e continuada. 

Contribui também para a divulgação e a expansão da língua e da cultura portuguesas, 

especialmente nos países e comunidades lusófonos. Atua em 40 países, além de Portugal, sendo 

Angola o segundo país com o maior número de alunos. Tal aceleração obedece a quatro vertentes 

de intervenção: ensino a distância, investigação, difusão cultural e prestação de serviços à 

comunidade. 

 Seu primeiro Reitor foi o professor Armando Rocha Trindade que tomou posse em 1989. 

Desde o início até 2006, essa instituição funcionou segundo um modelo pedagógico de auto-

aprendizagem. Para Trindade (2004), a EaD era caracterizada, na Europa, como um processo de 

                                                 
19 O ano letivo em Portugal tem início no mês de setembro, diferente do Brasil, que inicia em fevereiro, por isso o 
ano letivo é citado em dois anos, como exemplo: 2011/2012. 
20 As informações relacionadas com a implantação da Universidade Aberta nos próximos parágrafos estão 
fundamentadas nesse autor. 
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auto-aprendizagem baseada em materiais de aprendizagem de qualidade e em um distanciamento 

dos estudantes entre si e  entre estudantes e professor. 

 A Universidade Aberta foi concebida utilizando-se de experiências da Open University 

(Inglaterra), da Universidad Nacional de Educación a Distancia (Espanha) e da Open 

Universiteit da Holanda, mas, optou, principalmente, pelo modelo dessa última. Nesse modelo, 

respeitava-se a autonomia do estudante, considerando-o um adulto maduro, deixando ao seu 

critério a escolha de frequentar ou não os centros de apoio (polo), de contactar ou não o tutor, etc. 

O modelo implementado, na UAb, tinha as seguintes características: materiais educativos 

impressos e audiovisual direcionados para a situação de auto-aprendizagem; emissões regulares 

pela televisão e pela radiodifusão; rede de apoio aos estudantes e formandos; sistema de 

avaliação dos estudantes e avaliação de qualidade institucional (CARMO, 2009). 

 De acordo com Carmo (2009), do modelo holandês, a UAb herdou a ideia de autonomia 

do estudante; do modelo britânico, o uso da televisão e do rádio e, do modelo espanhol, a rede de 

centros de apoio. Em relação aos três modelos, esse autor identificou as seguintes diferenças: do 

holandês, por não ter sido criada na rede de ensino superior existente, mas como uma instituição 

autônoma; do britânico, por criar uma produção de audiovisual própria que não resultou de 

parceria com a estação pública, e os centros de apoio não chegaram a funcionar como no 

espanhol por serem de frequência facultativa. 

 Segundo esse mesmo autor, o período de 1994 a 2006 foi de consolidação institucional, 

sendo que o modelo de EaD testado nos primeiros anos passou a ser utilizado em uma escala cada 

vez maior. Nessa fase, em decorrência do desenvolvimento tecnológico, ocorreram diversas 

alterações: consolidou-se a utilização do correio eletrônico, digitalizou-se uma quantidade 

considerável de material educativo, utilizaram-se as primeiras páginas Web, criou-se o primeiro 

site da UAb. Existiram tentativas de agilizar os serviços acadêmicos e, a partir da investigação 

dos seus docentes, começaram os testes de eficiência das plataformas e-learning existentes e a 

criação de uma plataforma própria, a Odisséia. 

 Os estudantes eram orientados sobre a necessidade de adquirir o material didático da 

disciplina e organizar uma rotina de estudo, destinando tempo para: estudar o manual; trabalhar 

sobre as informações disponíveis (audio, vídeo e/ou suporte informático); consultar o(s) 

docente(s) para tirar dúvidas; responder aos testes formativos (três para as disciplinas anuais e 
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duas para as semestrais) nos períodos determinados; consultar bibliografia recomendada e 

participar das atividades programadas, presenciais ou por videoconferência (CARMO, 2009). 

 O primeiro curso implantado foi o de formação teórica em Ciências da Educação para 

3500 professores e o de Licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas (Português e Francês), 

em regime de complementação de habilitações. Posteriormente, em fevereiro de 1990, iniciaram 

as emissões televisivas e radiofônicas. Nessa fase, o quadro de alunos era predominantemente 

feminino, em torno de 75%, sendo que a faixa etária de 25 a 29 anos representava apenas 12%, os 

outros 88% eram de faixa etária superior. 

 Em relação aos recursos humanos, havia previsão da criação de 414 postos de trabalho. 

Em março de 1993, estavam vinculados à instituição 468 colaboradores, ou seja, acima do 

previsto; posteriormente, com o vínculo definitivo essa quantidade se reduziu para 224. O quadro 

docente era composto por 95 professores, sendo 17 com doutorado e 78 não doutores. 

 De acordo com Carmo (1997), o aumento dos recursos humanos deveria respeitar uma 

base de cálculo bem clara: um docente para cada cem alunos, um docente para cada 1,5 

funcionário técnico administrativo e um docente doutor para cada três não doutores. 

 Até dezembro de 2010, a UAb formou 11.500 estudantes na graduação em 33 países dos 

cinco continentes, 1450 mestres e cento e setenta de doutores. Seus docentes e pesquisadores têm 

desenvolvido pesquisas científicas em tecnologias da informação e comunicação, criando e 

produzindo materiais pedagógicos nas áreas de tecnologia do ensino e da formação a distância e 

da comunicação educacional multimídia. Já foram editados mais de 400 títulos, produzidas 3500 

horas de audiovisuais e 6000 horas de emissões televisivas, produzidas nos seus estúdios. 

 Atuando na educação de grandes massas populacionais geograficamente dispersas, sua 

missão fundamental é a formação de estudantes que não puderam realizar seus estudos 

universitários no tempo próprio. Desta forma, incentiva a apropriação e autoconstrução de 

saberes, concebendo e lecionando cursos, formando técnicos e docentes, de acordo com uma 

filosofia de prestação de serviço público. Procura atender também a alunos que já tenham 

realizado formação superior e desejam reconvertê-la ou atualizá-la, o que significa um público 

mais adulto, com experiência de vida e que, normalmente, já está exercendo uma profissão. Para 

isso, além do Ensino Superior, disponibiliza cursos denominados de “Aprendizagem ao Longo da 

Vida”. 
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 O ingresso no Ensino Superior a distância é por meio de provas especificamente para essa 

universidade, não integrando o concurso nacional de acesso ao Ensino Superior. Não há limite do 

número de vagas oferecidas nas licenciaturas, ou seja, forma-se o número de turmas de acordo 

com a aprovação no exame seletivo, contratando-se tantos tutores quanto forem necessários para 

acompanhar os docentes e as turmas formadas. É necessário ter 21 anos de idade (ou 18 e 

vinculado ao estatuto de trabalhador-estudante desde os 16 anos). Essa situação difere do Brasil, 

onde os alunos que concluem o ensino médio podem concorrer a uma vaga da UAB. 

  No ano letivo de 2008/2009, seu know-how permitiu-lhe ter a maior oferta de cursos 

online, tornando-se a primeira e única universidade pública em Portugal a lecionar todas as 

licenciaturas e mestrados via internet, em regime de e-learning, graças ao Modelo Pedagógico 

Virtual desenvolvido por seus docentes. 

 O Ministério da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior, ao qual se vinculava a UAb, 

nessa época, encomendou um estudo independente sobre o Ensino Superior a distância em 

Portugal. O resultado foi a classificação da UAb como instituição de referência sobre o e-

learning em Portugal. Em 2010, o Ensino a Distância praticado pela UAb foi distinguido com o 

Prêmio da EFQUEL - European Foundation for Quality in E-Learning e com a certificação da 

UNIQUe - The Quality Label for the use of ICT in Higher Education Universities and Institutes). 

E, mais recentemente, foi distinguida com o 1º Nível de Excelência da European Foundation for 

Quality Management (EFQM). 

 O “Modelo Pedagógico Virtual da Universidade Aberta: para uma universidade do 

futuro”, de acordo com o Plano Estratégico da Universidade Aberta, foi elaborado e encaminhado 

à 51ª Sessão do Senado Universitário21, no dia 16 de outubro de 1996. Inicialmente, o Reitor 

nomeou um Grupo de Trabalho para elaboração de um Plano Estratégico da Universidade sob sua 

coordenação, pois, a seu ver a instituição estava passando por movimentos de deriva e 

indefinição institucional. Para resolver tal situação, no Plano Estratégico estavam descritas quatro 

prioridades estratégicas: re-identificação institucional, desenvolvimento e inovação, abertura e 

cooperação. Nele, foram apresentadas 25 ações estratégicas para o mandato desse Reitor, no 

                                                 
21 Senado Universitário: suas competências são: aprovar as linhas gerais de orientação da universidade; aprovar os 
planos de desenvolvimento e o relatório anula das atividades da universidade; aprovar a criação, integração, 
modificação, suspensão ou extinção de cursos, de estabelecimentos ou estruturas da universidade; definir as medidas 
adequadas ao funcionamento das unidades orgânicas e serviços da universidade; pronunciar-se sobre a concessão de 
graus acadêmicos honoríficos; instituir prêmios escolares; exercer o poder disciplinar nos limites da autonomia 
universitária; fixar o valor das propinas; ocupar-se de outros assuntos que lhe foram cometidos por lei, pelos 
estatutos ou apresentados pelo reitor. 
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período 2006-2010. A primeira ação era o estabelecimento de um modelo pedagógico dando 

especial atenção ao potencial das redes de comunicação, à crescente relevância da educação 

online e de outras formas de e-learning. 

 Um novo Plano Estratégico foi apresentado e aprovado pelo Conselho Geral, para o 

período 2010-2014, segundo mandato do professor Carlos Reis, como Reitor da Universidade 

Aberta. Nesse Plano, estão descritas três prioridades: abertura, flexibilidade e organização em 

rede. Abertura como característica fundante da EaD, orientada para públicos fora do horizonte de 

frequência do Ensino Superior. Flexibilidade relacionada com o primado da flexibilidade do 

Modelo Pedagógico Virtual, em que se ensina e aprende em termos assíncronos. Organização em 

Rede relaciona-se com a natureza das ferramentas tecnológicas e a organização em rede 

configurando teias de construção e disseminação dos saberes. Para efetivação dessas prioridades, 

foram apresentados os objetivos e ações. Os objetivos são: rearticular a oferta pedagógica; 

ampliação da oferta pedagógica em Aprendizagem ao Longo da Vida (ALV); reforço da 

intervenção a nível local; ampliar a cooperação e aprofundar a inovação em EaD. Foram 

apresentadas 12 ações, com a ressalva de que elas encontram-se articuladas entre si e divididas 

basicamente em três domínios de atuação: oferta pedagógica, investigação aplicada e cooperação. 

 Essas 12 ações são: revisão crítica da oferta pedagógica da UAb; lançamento de novos 

programas de ALV; criação de oferta pedagógica para comunidades portuguesas e de luso-

descendentes; avaliação do modelo pedagógico virtual; ativação de instrumentos para garantia da 

qualidade; consolidação da investigação em EaD; relançamento da política editorial; 

relançamento da produção audiovisual; lançamento de um programa de recursos educativos 

abertos; estabelecimentos de parcerias extra-universitárias; acordos com instituições de Ensino 

Superior e alargamento da rede de Centros Locais de Aprendizagem. 

 No Plano Estratégico consta que o financiamento público da UAb não obedece aos 

critérios que são aplicados às outras universidades públicas, destacando quatro situações 

específicas para que ocorra um tratamento adequado para o seu financiamento: exigências do 

apoio tutorial, complexa logística requerida pela EaD, estrutura tecnológica e o perfil sócio-

econômico dos seus estudantes. 

 Nas considerações finais do Plano, o Reitor Carlos Reis (2010) assinalou que o Ensino 

Superior a distância era considerado há cerca de duas décadas atrás como se o acesso fosse pela 

porta traseira e o olhar sobre ele era “turvado” por preconceitos e suspeições. Para afirmação da 
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eficácia social e qualidade acadêmica da UAb, ele apontou a necessidade da promoção da 

garantia da qualidade, o dinamismo e o sentido crítico, colocando na berlinda as ofertas 

pedagógicas repetidas ou desajustadas das expectativas da sociedade. Esclareceu ainda, que foi 

realizado nesse período um ajustamento terminológico alterando a expressão “aprendizagem 

aberta e a distância” pela expressão “aprendizagem aberta e flexível ao longo da vida”, mais 

adequado ao contexto do Plano Estratégico de Ação e à conjuntura da atualidade. 

 O Reitor Carlos Reis renunciou ao cargo no segundo mandado, em julho de 2011, depois 

de cinco anos de trabalho. Após sua saída, assumiu interinamente a professora Carla Maria Bispo 

Padrel de Oliveira. No dia 03 de novembro de 2011 foi eleito para Reitor o professor da 

Universidade do Minho, Paulo Maria Bastos da Silva Dias, para o mandato de 2011-2015. No seu 

discurso de posse, dia 16 de dezembro de 2011, destacou quatro compromissos para a 

concretização e desenvolvimento da UAb, visando transformá-la em uma Universidade Virtual de 

referência nacional e internacionalmente. O primeiro  compromisso é a inovação, a qualidade e a 

sustentabilidade; o segundo, com a comunidade acadêmica, estudantes, docentes e trabalhadores 

não docentes; o terceiro é a cooperação e o desenvolvimento do princípio da universidade virtual 

e o quarto é o compromisso com a língua e a cultura portuguesas. Destacou a criação de um 

Observatório da Qualidade no Ensino a Distância e E-learning, para cooperação com outras 

instituições de Ensino Superior português, promoção da reflexão e iniciativas que conduzam ao 

desenvolvimento da qualidade no e-learning. 

 A UAb tem estatuto próprio, publicado no dia 22 de dezembro de 2008; é também regida 

pela Lei nº 62/2007, de 10 de setembro, Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, da 

qual fizemos algumas referências quando tratamos do Ensino Superior em Portugal. Em 30 de 

setembro de 2009, foi publicado no Diário da República o Regulamento da Estrutura Orgânica da 

Universidade Aberta, em que estão descritas as atribuições dos seus administradores. Ela está 

organizada em quatro unidades acadêmicas, são os departamentos: de Ciências e Tecnologia, de 

Ciências Sociais e Gestão, de Educação e Ensino a Distância e de Humanidades.  

Essa Universidade tem oferta diversificada de cursos superiores desde a graduação 

(primeiro ciclo) até o doutoramento (terceiro ciclo), como apresentados no Quadro 04, a seguir. 
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Quadro 04 – Graduações e Pós-Graduações da UAb 

 

Departamento de 
Ciências e 

Tecnologias 

Licenciaturas 
Ciências do Ambiente 
Informática 
Matemática e Aplicações 

Mestrados 

Bioestatistica e Biometria 
Cidadania Ambiental e Participação 
Ciência do Consumo Alimentar 
Estatística, Matemática e Computação 
Expressão Gráfica e Audiovisual 
Tecnologia e Sistemas Informáticos na Web 

Doutorados Media-Arte Digital 
Sustentabilidade Social e Desenvolvimento 

Departamento de 
Ciências 
Sociais e 
Gestão 

Licenciaturas 
Ciências Sociais 
Gestão  
História 

Pós-Graduações 

Políticas de Igualdade e Inclusão 
Gestão Autárquica e Modernização: os novos desafios do poder local 
Estudos Juvenis e Comunitários 
História, Espaçõs, Mobilidade e Culturas 

Mestrados 

Comércio Eletrônico e Internet 
Estudos do Patrimônio 
Estudos sobre as Mulheres 
Gestão/MBA 
Relações Interculturais 

Doutorados 
História 
Sustentabilidade Social e Desnvolvimento 

Departamento de 
Educação e 

Ensino a Distância 

Licenciatura Ciências da Educação 

Mestrados 

Administração e Gestão Educacional 
Arte e Educação 
Comunicação Educacional e Multimédia 
Gestão da Informação e Bibliotecas Escolares 
Pedagogia do E-Learning 
Supervisão Pedagógica 

Doutorado Educação 

Departamento de 
Humanidades 

Licenciaturas 

Ciências da Informação e da Documentação 
Estudos Artísticos 
Estudos Europeus 
Estudos Portugueses e Lusófonos 
Humanidades 
Línguas Aplicadas 
Línguas, Literaturas e Culturas – Estudos Portugueses 
Línguas, Literaturas e Culturas – Variante de Línguas Estrangeiras 

Pós-Graduação Ciências da Informação e Documentação 

Mestrados 

Estudos Comparados – Literatura e Outras Artes 
Estudos Portugueses Multidisciplinares 
Português Língua Não-Materna 
Estudos sobre a Europa 
Estudos de Língua Portuguesa – Investigação e Ensino 

Doutorado Estudos Portugueses 
Fonte: UAb (2011) 
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 Existe um órgão independente, sem poderes executivos, denominado “Provedor do 

Estudante da Universidade Aberta”, seus objetivos são: assegurar os direitos, liberdades e 

garantias dos estudantes, propor soluções no âmbito letivo ou administrativo entre a Universidade 

e os estudantes e e emitir reflexões sobre assuntos de sua competência, em espaço próprio do 

Provedor. Nesse seu espaço estão disponíveis para preenchimento online formulários de 

sugestões e reclamações. 

 

3.2.2 Universidade Aberta e o Modelo Pedagógico Virtual 

 

 Sediada em Lisboa, a UAb fica no “Palácio da Ceia”, onde estão localizados seus 

Serviços Centrais: Serviços de Apoio ao Reitor; Serviços de Informática e Serviços de 

Documentação; e Serviços sob coordenação, superintendência e orientação da administração.  

 A partir de 2011, inciou a implantação de outra sede fora do centro de Lisboa, o campus 

Tagus Park localizado no Porto Salvo, em Oeiras – alguns dos Serviços Centrais foram 

transferidos para esse campus. Os “Serviços Desconcentrados” fazem parte estrutura 

administrativa da Universidade, onde são desenvolvidas as ações de gestão de recursos humanos 

e materiais com a finalidade de atender às necessidades dos estudantes fora da sede central. Deles 

fazem parte as Delegações Regionais, localizadas nas cidades de Porto e Coimbra (em parceria 

com a sociedade civil e local) e os Centros Locais de Aprendizagem, localizados em: Abrantes, 

Cantanhede, Coruche, Grândola, Mêda, Peso da Régua, Ponde de Lima, Praia da Vitória, 

Reguengos de Monsaraz, Ribeira Grande, Sabugal, São João da Madeira e Silves. 

 Os Centros Locais de Aprendizagem são estruturas de apoio aos estudantes. Neles, são 

desenvolvidas atividades culturais e educativas e ações no âmbito da Aprendizagem ao Longo da 

Vida para identificar e satisfazer as necessidades específicas de cada região. Estes servem para: 

divulgação da oferta dos cursos da Universidade Aberta; facilitar o suporte logístico e 

instrumental aos estudantes; vender materiais (livros produzidos na UAb, por exemplo); 

aumentar a prestação de serviços e as parcerias colaborativas. Dentre suas atividades, estão: 

publicidade em jornal regional; realização de eventos culturais e científicos; presença em feiras; 

realização de pesquisas de satisfação e formação de recursos humanos. 

 O “Modelo Pedagógico Virtual da Universidade Aberta: para uma universidade do futuro” 

(MPV) foi elaborado em 2006 e apresentado pelo seu Reitor como um plano estratégico para 
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modernização e inovação da UAb, ajustado às circunstâncias e às orientações do ensino a 

distância da época, recorrendo aos recursos infotecnológicos e à possibilidade de comunicação 

em rede. Para ele, o  MPV deve ser entendido como um quadro geral de referência das atividades 

educativas e como um instrumento organizador das práticas de ensino e de aprendizagem na 

Universidade Aberta. A equipe multidisciplinar que o elaborou foi composta por cinco docentes, 

pesquisadores da própria universidade, articulados com o Pró-Reitor de Inovação, integrando o 

Programa de Inovação em Ensino a Distância. 

 Os autores do MPV apresentaram um artigo no 1º Colóquio Luso-Brasileiro: “Ensino a 

Distância e Comunidades Virtuais de Aprendizagem”, realizado na Universidade Estadual da 

Bahia, em 2006: “Um Modelo Pedagógico para o Ensino Graduado Online (e-grad)”. Nele, 

verificamos considerações relacionadas com a implantação desse Modelo. Para eles, o modelo 

pedagógico é entendido como uma “construção que traduz uma organização da situação 

pedagógica, em função de objectivos que integram um quadro teórico, que justifica essa 

construção e lhe confere uma dimensão prescritiva” (PEREIRA et al., 2006, p. 2). A dimensão 

prescritiva caracteriza-se por ser orientadora das ações, um conjunto de traços metodológicos 

(elementos do modelo) e um conjunto de pressupostos educacionais e princípios pedagógicos. 

 Na apresentação dos princípios pedagógicos do modelo, os autores destacaram três: 

flexibilidade, aprendizagem centrada no estudante e visibilidade22. No artigo, encontram-se 

esclarecimentos sobre o papel do professor e o modo de sua participação no ambiente de 

aprendizagem. Para eles, essa “participação tem sido tem sido frequentemente reduzida apenas ao 

feedback do professor depois da realização das actividades formativas. A elaboração 

individualizada do feedback é actualmente facilitada pela existência de dispositivos informáticos 

de feedback automático” (PEREIRA et al., 2006, p. 5). O professor deve orientar a auto-

aprendizagem, deve ser ativo, assumindo um papel de orientador e facilitador do processo de 

aprendizagem, auxiliando os estudantes, organizando a colaboração e estimulando a interação de 

uma comunidade de aprendizagem. O princípio da visibilidade aplica-se também aos estudantes, 

cujas atividades, ao serem colocadas online ficam acessíveis ao professor e aos seus colegas.  

 O sistema de ensino a distância da UAb, antes da implantação do MPV, tinha como base a 

autoaprendizagem, com a utilização de materiais impressos em manuais e textos básicos. De 

acordo com Graves-Rezende e Nunes (2005, p.5), “os alunos utilizavam videogramas ou 

                                                 
22 Esse princípio não consta do Modelo Pedagógico Virtual implantado na UAb. 
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audiogramas que reforçam especificidades das disciplinas ou clarificam, em áreas de maior 

complexidade, os conteúdos das mesmas”. Também eram utilizados a televisão e o rádio. 

 Esse modelo pedagógico foi elaborado para funcionar em e-learning com a  utilização 

intensiva das novas ferramentas de comunicação online (interação entre estudantes e docentes), 

reorientando as atividades de educação e de formação dessa Universidade, que passou de um 

modelo de ensino a distância centrado na distribuição de pacotes de materiais de aprendizagem 

aos estudantes, para um modelo de desenvolvimento de competências com a utilização dos novos 

instrumentos de informação e comunicação. 

 A comunicação e a interação ocorrem de acordo com a disponibilidade do estudante, 

partilhando recursos e conhecimentos nas atividades com seus pares, permitindo flexibilidade 

para a aprendizagem. A avaliação dos conhecimentos e competências é contínua, com soluções 

diversificadas. Nos cursos de graduação, o estudante possui um cartão virtual de aprendizagem, 

em que e-valores são creditados ao longo do seu percurso na realização dos e-folios, efetuam 

também provas presenciais. Na pós-graduação, a avaliação pode ser realizada por portfólios, 

blogs, projetos, ensaios, resolução de problemas, participação em discussões, relatórios e testes. 

 O MPV é baseado, segundo denominação dos seus autores, em quatro grandes linhas de 

força: a aprendizagem centrada no estudante, o primado da flexibilidade, o primado da interação 

e o princípio da inclusão digital. Essas linhas de força norteiam a organização do ensino; o papel 

do estudante e do professor; o planejamento, concepção e gestão das atividades de aprendizagem 

a serem propostas aos estudantes; os tipos de materiais a serem utilizados e a natureza das 

avaliações das competências adquiridas. O estudante se situa como indivíduo ativo, construtor do 

seu conhecimento, integrado em uma comunidade de aprendizagem, empenhando-se e 

comprometendo-se com o seu processo de aprendizagem. Vejamos, a seguir, quais as 

características de cada primado: 

 O primeiro: Aprendizagem Centrada no Estudante. As atividades de ensino são 

organizadas em função do estudante, em um percurso de aprendizagem que deverá conduzir o 

desenvolvimento de competências específicas dentro da área de saber escolhida pelos estudantes 

e ao desenvolvimento de competências transversais, necessárias na sociedade do conhecimento. 

O planejamento das atividades não é baseado em objetivos instrucionais, mas em um 

planejamento rigoroso das unidades curriculares em função do esperado desenvolvimento de 

competências. A aprendizagem independente é realizada nas atividades, materiais, bibliografia e 
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pelas orientações dadas pelos professores. A aprendizagem colaborativa emerge do trabalho 

desenvolvido em conjunto, partilhando experiências, perspectivas  baseadas no trabalho em grupo 

e através do diálogo e da interação com seus companheiros de turma. Essa forma de trabalho 

minimiza o sentimento de isolamento e desmotivação inerente aos modelos tradicionais de EaD e 

se baseia na visão de que o conhecimento é socialmente contextualizado. Emerge, assim, a 

pedagogia online na qual o papel do professor deve ser o de facilitador do processo de 

aprendizagem; aquele que auxilia o aluno a desenvolver suas capacidades metacognitivas; o que 

organiza atividades colaborativas capazes de estimular a interatividade e a colaboração junto a 

comunidade de aprendizagem. 

 O segundo, o que sustenta as atividades educacionais no MPV, é o Primado da 

Flexibilidade; princípio compatível com o perfil dos estudantes típicos dessa Universidade, que 

são adultos com responsabilidades profissionais, familiares, cívicas, enfim, cidadãos ativos na 

sociedade, para os quais o ensino a distância possibilita o acesso aos conteúdos, às atividades de 

aprendizagem e a solução das tarefas a elas relacionadas independentemente do tempo e espaço. 

A natureza assíncrona da EaD permite ao estudante gerir seu tempo de acesso online. 

 O terceiro é o Primado da Interação. Nas primeiras gerações de EaD a interação era, 

fundamentalmente, estudante-conteúdo e estudante-professor; a interação dos professores com os 

estudantes se reduzia ao feedback após as atividades formativas. De acordo com o  modelo UAb, 

devem estar planejados momentos previamente definidos para que ocorra a interação direta 

professor-estudante nas salas virtuais. A implantação do MPV possibilita a interação estudante-

estudante, e a criação de grupos de discussão nas turmas virtuais. O planejamento e as estratégias 

devem estimular o envolvimento dos estudantes, garantindo o seu empenho e orientando a 

natureza do seu trabalho.  

 O quarto e último é o Princípio da Inclusão Digital, entendido como o facilitador do 

acesso para os estudantes adultos que pretendam frequentar um curso em uma instituição de 

Ensino Superior, mas que ainda não têm conhecimento e/ou desenvoltura na utilização das 

tecnologias da informação e comunicação. 

 Os cursos23 de primeiro ciclo são totalmente online, baseados na concepção e organização 

prévia por parte do professor Neles, existe um percurso formativo de ensino-aprendizagem em 

                                                 
23 Embora o Modelo Pedadagógico Virtual seja organizado para nortear o trabalho nos três ciclos: graduação, 
mestrado e doutorado, as informações, a seguir, são de aplicação específica nos cursos de licenciatura (1º ciclo). Não 
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que se adota um conjunto de elementos estruturantes para a organização das classes virtuais, de 

no máximo 50 alunos. Esses elementos estruturantes são: o Plano da Unidade Curricular, o Plano 

de Atividades Formativas e o Cartão de Aprendizagem. 

 Na primeira fase desses cursos, assume-se uma vertente didática que é mais dependente 

da orientação do professor, cabendo aos estudantes empenharem-se nas atividades propostas pelo 

professor e se responsabilizarem pela autoaprendizagem. Ao se preconizar programas de ensino 

previamente estruturados, não se impede a existência de momentos de colaboração, em uma 

abordagem mais construtivista. Para esse ciclo, as atividades pedagógicas fundamentam-se em 

dois pilares: a autoaprendizagem e a aprendizagem colaborativa. 

 O professor é o responsável pela programação da unidade curricular24, ele seleciona os 

recursos que serão disponibilizados, as estratégias de ensino-aprendizagem, a elaboração e gestão 

das atividades a serem realizadas pelos estudantes e a definição e divulgação das orientações 

referentes às avaliações. O Plano de Unidade Curricular (PUC – ANEXO C) norteará todo o 

processo de aprendizagem, permitindo aos estudantes conhecerem as temáticas, os objetivos da 

unidade curricular, as competências que serão desenvolvidas, os recursos de aprendizagens, o 

calendário a ser cumprido, a apresentação da forma como o estudante será avaliado e as 

expectativas dos professor quanto à sua participação. 

 Segundo o MPV, as Atividades Formativas (ANEXO D) têm como objetivo fornecer aos 

estudantes uma base para trabalharem e adquirirem os conhecimentos da unidade curricular. Para 

isso, o professor deve elaborar, organizar e disponibilizar um conjunto de atividades de caráter 

formativo, denominado “Plano de Atividades Formativas”, cujo objetivo é fornecer aos 

estudantes uma base para adquirir conceitos e o desenvolvimento de competências. Também são 

disponibilizadas as indicações para que o estudante realize a sua autoavaliação25. Essas atividades 

podem ser em vários formatos, dentre eles:  resolução de problemas; preparação de mapas 

conceituais; elaboração de relatórios, comentários ou resumos; realização de testes objetivos etc. 

                                                                                                                                                              
apresentaremos a aplicação do Modelo para os cursos segundo e terceiro ciclo (mestrado e doutorado) por não ser 
esse o foco da nossa investigação. 
24 Unidade Curricular (UC) é a designação de disciplina. No primeiro ano letivo do primeiro ciclo o estudante pode 
realizar até 60 ECTS, o que corresponde até 10 unidades curriculares, nos anos seguintes pode efetuar até 72 ECTS, 
o que equivale a 12 UC. Cada ECTS corresponde a 26 horas de estudo. 
ECTS é a sigla de European Credit Transfer System, ou seja, é um sistema de créditos, que é a unidade de medida do 
trabalho do estudante sobre todas as suas formas. 
25 Autoavaliação não é para ser entregue ao professor. Ela é pessoal e serve para que o estudante perceba se está 
aprendendo ou não o conteúdo. 
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 O Cartão de Aprendizagem é uma metáfora do “cartão de crédito”, trata-se de um 

dispositivo eletrônico personalizado onde serão registrados os trabalhos realizados pelos 

estudantes. Esse cartão tem agregado o conceito de e-fólio que é um instrumento de avaliação 

continua baseado em uma folha (folium) adaptada ao modo virtual. O e-fólio é, portanto, um 

documento digital elaborado pelo estudante e colocado online, para que seja visualizado pelo 

professor como uma demonstração do desenvolvimento de suas competências. 

 O aluno no início do semestre, pode fazer a opção pela avaliação contínua. Nesse caso, ele 

realizará duas ou três avaliações online durante o semestre e outra presencial ao final. O 

estudante que opta pela avaliação no final do semestre fará uma prova semestral presencial mais 

ampla que a dos alunos da avaliação contínua. 

 Na classe virtual são desenvolvidas todas as atividades com a utilização das interfaces que 

estão disponíveis nas plataformas de ensino. Essas interfaces permitem a interação, a distribuição 

de informações e a gestão dos espaços de aprendizagem. O professor criará novos espaços de 

trabalho à medida em que o percurso de aprendizagem vai se desenvolvendo; organizando os 

estudante em grupos, por exemplo. A criação dos fóruns possibilitará que os estudantes se 

encontrem e discutam suas leituras, troquem ideias sobre as atividades formativas e possam 

socializar os resultados das pesquisas que realizaram individualmente. 

 Cada turma virtual tem no máximo 50 estudantes. Quando esse número é ultrapassado, 

novas turmas são formadas, sendo que o professor responsável pela unidade curricular ficará com 

uma turma e as outras serão acompanhadas por tutores. Os tutores trabalham em regime de 

colaboração na UAb e são selecionadas para essa função, ou seja, não fazem parte do quadro 

institucional. Os professores devem elaborar um Plano de Tutoria que servirá de orientação para o 

trabalho dos tutores. Ele contém as indicações sobre as comunicações com os estudantes; a 

organização das atividades formativas; a criação dos fóruns; as indicações sobre datas 

(calendário); orientações de trabalhos; critérios de correção das avaliações etc. 

 Os cursos têm uma equipe formada por coordenador, vice-coordenador (mais de um se 

necessário), secretário, professores e por um profissional responsável pela Unidade de Multimídia 

e Telemáticas Educativas (UMTE). 

 O ambiente virtual de aprendizagem utilizado é o MOODLE, que foi customizado e 

adaptado ao modelo pedagógico, onde estão disponíveis diversas ferramentas de comunicação e 

de conteúdo. É nesta plataforma que funcionam as “salas de aula virtuais” e onde estão 
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informações como: bibliografias, textos, instrumentos de avaliação etc., para que o aluno possa 

participar das unidades curriculares em que está inscrito. É também nesse ambiente que são 

realizados os contatos com os professores, com os colegas de turma e curso, e têm acesso às 

“salas de aula” das unidades curriculares em que estão inscritos. Além das atividades “oficiais” 

dos cursos, podem também ocorrer interações espontâneas e informais nas quais são 

estabelecidos laços afetivos e um sentimento de pertença ao grupo. 

 Antes do MPV, os recursos de aprendizagem utilizados eram baseados em manuais 

especialmente elaborados para a aprendizagem independente, complementados por documentos 

em áudio e vídeo, ou seja, um modelo centrado na interação do estudante com o conteúdo 

(material didático). Atualmente, é possível e desejável que haja uma maior diversidade de 

recursos disponibilizados. 

 No Modelo Pedagógico Virtual encontra-se um esquema de funcionamento da sala de aula 

virtual, Figura 03, onde são desenvolvidas todas as atividades, sendo o professor presença 

indispensável, para orientar, facilitar e monitorar as atividades e o estudante como agente do 

processo de aprendizagem. 

 

Figura 03 – Exemplo de visibilidade do professor no percurso semestral 
 

 

 

Fonte: Pereira et al., 2006 
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 É possível identificarmos uma linearidade no modelo, iniciando com o planejamento e 

elaboração e a execução do PUC que deve conter as atividades formativas que deverão ser feitas 

após a leitura referente ao tema apresentado (nos livros, textos etc.), participação opcional nos 

fóruns para esclarecimento de dúvidas; posteriormente deverão participar dos e-fólios se optarem 

pelas avaliações formativas. A criação de fóruns, segundo o Modelo, “possibilitará que os 

estudantes se encontrem e discutam suas leituras, que troquem ideias sobre as actividades 

formativas entretanto colocadas online pelo professor” (PEREIRA et al., 2006, p. 21), podendo, 

também, disponibilizar os resultados de suas pesquisas, inclusive as atividades formativas 

realizadas. 

 Os Fóruns de Trabalho são abertos com títulos semelhantes aos temas abordados e não 

são moderados pelos docentes, mas pelos próprios estudantes, criando um sentido de 

autonomia, iniciativa e interatividade, segundo Pereira et al. (2006). São fóruns livres destinados 

às trocas de informações entre os estudantes, onde podem partilhar suas ideias sobre as atividades 

formativas, comparar suas respostas, trocar ideias sobre as leituras feitas etc.; organizar e 

sistematizar suas dúvidas e colocá-las para os docentes nos fóruns de dúvidas. 

 Os Fóruns de Dúvidas, moderados pelos docentes, são abertos em cada tema, com 

duração fixa de uma semana, de acordo com o calendário divulgado no início do semestre letivo, 

para o esclarecimento de dúvidas dos alunos. 

 O modelo privilegia a assincronia, a flexibilidade e a possibilidade de uma interação mais 

rica e refletida, no qual todos têm a mesma possibilidade de participação. Nas discussões 

assíncronas, os estudantes têm possibilidade de analisar as intervenções dos seus pares, 

complementá-las e aprofundar as discussões que em tempo real limitaria o aprofundamento do 

diálogo que a rapidez da sincronia induz. 

 O tempo total de trabalho estimado para o conjunto de tarefas da UC é de 156 horas, nesse 

tempo estão incluídos: acesso regular a sala de aula virtual, leitura de textos, realização das 

atividades propostas,  e-fólios etc. O estudante, com base nesta estimativa de horas, deve avaliar, 

previamente, a sua disponibilidade para inscrever-se no número de unidades curriculares que terá 

possibilidade de acompanhar ao longo do semestre. Ele deverá ainda levar em consideração os 

seguintes aspectos: competências de leitura e de escrita, motivação e autodisciplina, 

estabelecimento de prioridades e avaliação do seu progresso. 
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 Estão listados como requisitos tecnológicos para frequentar os cursos dessa universidade 

o acesso a um computador com ligação estável à internet e conta de correio eletrônico ativa de 

uso estritamente pessoal que servirá de acesso às salas de aula e de contato com os serviços da 

UAb. 

 Os cursos da Universidade Aberta são pagos, como em todas as universidades públicas 

portuguesas. Esse pagamento normalmente é realizado em duas parcelas por semestre, mas existe 

a possibilidade de empréstimo para financiamento do curso e também de subsídio – na forma de 

redução ou isenção das taxas. Os estudantes que se candidatarem ao subsídio deverão ser do 

primeiro ou segundo ciclo, desde que preencham os seguintes requisitos: residir em Portugal, não 

ter o título de licenciado ou equivalente, preencher outros requisitos financeiros. 

 Todos os programas de formação da UAb incluem um módulo prévio de duas semanas, 

gratuito e obrigatório a todos os estudantes que fazem um primeiro curso na Universidade: o 

“Módulo de Ambientação Online”. Ele serve para que os novos estudantes possam adquirir as 

competências necessárias na utilização das tecnologias da informação e comunicação nos cursos 

ou programas que se inscreveram. Esse módulo serve para que conheçam o AVA e se 

familiarizarem com as ferramentas e a forma comunicação em um ambiente online. Ele antecede 

o início formal do curso e é orientado por monitores (estudantes que frequentam ou frequentaram 

cursos de pós-graduação online na Universidade Aberta), supervisionados pelo coordenador de 

curso. Através dele, espera-se que os estudantes desenvolvam uma série de competências de 

navegação e comunicação nos AVAs, bem como conheçam o modelo pedagógico da UAb, 

entendendo assim como será estudar nessa Universidade. 

 Seus estudantes podem se vincular à Associação Acadêmica da Universidade Aberta que 

é uma organização representativa dos estudantes. Seus objetivos são: representar os estudantes da 

UAb defendendo seus interesses; promover formação cívica, física, cultural e científica de seus 

membros; estabelecer ligação da comunidade universitária à realidade socio-econômica e política 

do país; discussões dos problemas educativos; cooperação com organismos estudantis; garantir o 

direito de participação dos seus estudantes e promover a relação dos seus estudantes. Seu estatuto 

foi publicado no Diário da República em 22 de outubro de 2004. Está disponível no site da 

Associação um link para discussões com a utilização de fórum. 
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 Em novembro de 2011, foi divulgada uma pesquisa realizada com os ex-alunos: “Por que 

motivo escolheu estudar na UAb”, com o objetivo de identificar os pontos fortes a UAb e do 

ensino online. Foram identificados cinco principais motivos: 

 
 

Flexibilidade – Permite otimizar o tempo livre, visto que não há requisitos de 
espaço (onde estudar?), de tempo (quando estudar?) e de ritmo (a que velocidade 
aprender?); 
Auto-aprendizagem – Possibilita mais autonomia no método de estudo, 
resultando de um desenvolvimento pessoal; 
Aquisição de conhecimentos – Permite rever a matéria sempre que necessário, 
promovendo a aquisição contínua dos conhecimentos;  
Abertura – Cria a oportunidade de formação adaptada às exigências atuais, 
profissionais e/ou familiares; 
Acessibilidade – Promove a adaptação contínua do seu portal, para eliminar 
barreira de comunicação com os seus estudantes (UAb, 2011, p. 6). 

 
 
 Essa pesquisa foi enviada para 638 diplomados do primeiro e segundo ciclos tendo 65% 

de taxa de resposta, os motivos acima foram citados por cerca de 67% dos respondentes.  

 Apresentamos, a seguir, alguns dados numéricos dessa universidade, inicialmente, na 

Tabela 14, está a evolução do  quantidade de estudantes. 

 
Tabela 14 – Evolução do número de estudantes da UAb, no período 2008/09-2010/11 

 

Nível ou tipo de estudos 2008/09 2009/10 2010/11 
Bacharelado 161 0 0 
Licenciatura (1º Ciclo) 6631 7745 8003 
Complemento de Formação 205 0 0 
Mestrado (2º ciclo) 523 543 583 
Doutoramento (3º ciclo) 126 136 194 
Curso de ALV (jan 2011) 1354 3131 3305 
TOTAL 9000 11555 12085 

Fonte: UAb (2012) 

 

 A maior parcela de matriculados está nos cursos de Licenciatura, representando 66,2% do 

total, os cursos de Aprendizagem ao Longo da Vida vem aumentando o número de matriculados, 

em 2008/09 representava 15,0% do total de matrículas, e em 2010/11 aumentou  para 27,3%. 
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 O acesso ao ensino superior dessa Universidade é acima dos 23 anos, sendo a faixa etária 

média dos seus alunos é superior aos trinta anos, sendo que na Licenciatura em Estudos 

Portugueses e Lusófonos a média se aproxima dos quarenta anos. Vejamos agora, Tabela 15, 

dados relacionados com os recursos humanos. 

 

Tabela 15 - Mapa de pessoal 2011 

 

Unidades Organizacionais Gestão 
Ensino, Investigação 

e Prestação de 
Serviços 

Suporte 
Administrativo e 

Logístico 
Reitor 1 - - 
Vice Reitor 2 - - 
Administrador 1 - - 
Dirigentes Intermediários de 1º grau 4 - - 
Dirigentes Intermediários de 2º grau 9 - - 
Docentes - 147 - 
Técnicos superiores - 48 45 
Especialistas de informática - 1 3 
Técnico de informática - - 7 
Coordenadores técnicos - - 6 
Assistentes técnicos - 15 80 
Assistentes operacionais - 2 25 
Total de postos de trabalho 17 213 166 

Fonte: UAb (2011) 

 

 O quadro de pessoal está muito próximo do que estava previsto na época da sua criação, 

414 colaboradores, nesse demonstrativo encontra-se 396. Os quadros, a seguir, têm os dados do 

Balanço Social de 2010 como referência,  não estava disponível os dados de 2011, vejamos, na 

Tabela 16, o perfil do quadro docente da UAb. 

 

Tabela 16 – Mapa de pessoal docente em 2010 por sexo 

 

Idade 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 
Gênero M F M F M F M F M F M F M F M F M F 

Quantidade - 1 1 3 9 6 21 20 10 16 9 18 4 7 5 4 - 2 
Fonte: UAb (2011) 
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 A faixa etária que concentra o maior número de docentes é entre 35 e 54 anos, 

representando uma parcela de 80,1%. Somente cinco professores estão abaixo dos 35 anos, 

representando, 3,67%. Vejamos, na Tabela 17, o tempo de serviço dos seus docentes. 

 

Tabela 17 – Tempo de serviço dos docentes 

 

Tempo de serviço < 5 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40 ou + 
Gênero M F M F M F M F M F M F M F M F M F 

Quantidade 11 6 13 5 18 20 2 12 6 12 4 9 2 7 3 4 - 2 
Fonte: UAb (2011) 

 

 Observa-se que existem docentes que foram recentemente contratados e outros com  40  

anos, ou mais, de tempo de serviço, sendo que mais da metade dos seus docentes tem menos de 

15 anos de serviço. Somente 17 professores foram contratados no período de implantação do 

Modelo Pedagógico Virtual, ou posteriormente, portanto, 87,5% dos seus docentes trabalham na 

Instituição antes da sua implantação. Seus docentes são titulados conforme a Tabela 18, a seguir. 

 

Tabela 18 – Docentes com mestrado e doutorado 
 

Gênero 
Mestrado Doutorado 

Masc. Fem. Masc. Fem. 
Nº docentes 8 7 51 70 

Fonte: UAb (2011) 

 

 O número de docentes do sexo masculino era de 59 e feminino 77, sendo que o número de 

professores com doutorado representa uma parcela significativa do quadro, mas ainda não é a 

totalidade, 88,9%. O horário de trabalho da Universidade Aberta pode ser exercido das seguintes 

formas: rígido, flexível, defasado, jornada contínua, trabalho por turnos, específico e isenção de 

horário. Os docentes trabalham em modalidade de isenção de horário, com carga horária de 

tempo completo é de 35 horas/semanais (133 docentes) e com tempo parcial de 25 

horas/semanais (3 docentes); não existem docentes trabalhando nos outros regimes de trabalho. O 

Balanço Social de onde extraímos esses dados tem como referência o período de 01 de janeiro a 

31 de dezembro de 2010. 
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 Os tutores não fazem parte do quadro de funcionários da UAb, eles fazem parte de um 

banco de tutores onde ficam cadastrados e são contratados sempre que existe necessidade, antes 

devem passar por uma capacitação. Suas contratrações são realizadas semestralmente, tendo seu 

pagamento ajustado proporcionalmente ao trabalho que realizam; destaca-se que esse pagamento 

é realizado de uma só vez e após o término do trabalho, ao findar o semestre. Eles podem residir 

em qualquer lugar, realizando suas comunicações com o professor responsável pela unidade 

curricular a qual estão vinculados eletronicamente. Existem quatro patamares de remuneração 

mensal dos tutores, designados por escalões: 

 Escalão 1: remuneração de 680€, até 25 alunos e em que a maioria da turma opta pela 

realização do exame final. 

Escalão 2: remuneração de 880€, entre 25 e 50 alunos e a maioria da turma opta pela 

realização do exame final. 

 Escalão 3: remuneração 1.200€, entre 25 e 50 alunos e aproximadamente 50% da turma 

opta pela avaliação contínua. Alternativa de turma com 25 alunos e todos selecionam avaliação 

contínua. 

 Escalão 4: remuneração 1.400€, entre 25 e 50 alunos e maioria significativa opta pela 

avaliação contínua. 

 São atribuições dos tutores: acompanhamento dos estudantes na plataforma Moodle; 

correção dos e-fólios e do p-fólio da turma sob sua responsabilidade, de acordo com as 

orientações do professor e correção dos exames finais sob orientação e critérios estabelecidos 

pelo professor. As suas atividades são desenvolvidas de acordo com as instruções do plano de 

tutoria elaborado pelos professores. 

 

3.2.2 Licenciatura em Ciências da Educação 

 
 O curso de licenciatura em Educação está vinculado ao Departamento de Educação e 

Ensino a Distância (DEED), seu regulamento foi homologado pelo Senado Universitário, em 31 

de maio de 2007. Ele é organizado em 180 créditos ECTS, sendo composto por um Maior em 

Educação, que se refere à formação geral, com 120 créditos ECTS, e um Minor em Pedagogia 

Social e da Formação ou Minor em Educação e Leitura, com 60 créditos. O aluno deverá optar 

por um dos minores. 
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 O Maior em Educação é obrigatório para todos os alunos desse curso, e visa uma 

formação geral, de “espectro largo, através da qual pretende-se que o estudante se aproprie de um 

sólido repertório científico, decorrente de uma abordagem transversal e estruturante aos domínios 

nucleares das ciências da educação” (ANDRADE; AMANTE, 2006, p. 12). A existência de dois 

Minores destina-se a uma formação mais específica e complementar no processo formativo, 

 
 
Entende-se que a possibilidade conferida ao estudante de concluir o seu percurso 
recorrendo à oferta de formação noutras áreas científicas, constitui opção 
coerente com o espírito do Processo de Bolonha, nomeadamente, no que 
concerne ao incremento de vias que favoreçam, quer a mobilidade institucional, 
quer o desenho de trajectos de formação que aproveitem e potenciem a 
complementaridade entre os saberes (ANDRADE; AMANTE, 2006, p. 13). 

 
 
 Os profissionais são formados para atuarem como “Técnicos em Educação em organismos 

e organizações sociais com responsabilidades educacionais em diferentes sectores da sociedade” 

(ANDRADE; AMANTE, 2006, p. 10). Esse curso tem como objetivo também dar oportunidade 

aos sujeitos que já estejam exercendo funções nas áreas administrativas e necessitem dessa 

habilitação acadêmica. 

 A estrutura do curso tem como objetivos: a) capacitar o indivíduo para o exercício 

reflexivo e autônomo no desempenho das suas funções; b) qualificação de responsáveis pelo 

desenho, implementação de ações e programas de educação e formação e c) proporcionar 

ambientes e metodologias de formação que estimulem dinâmicas de autoformação. 

 Vejamos, a seguir, as Unidades Curriculares desse curso 

 
Quadro 05 - Maior em Educação – 1º ano 

 

Unidades Curriculares Semestre 
Educação e Diversidade Cultural 1º 
Educação e Equidade na Sociedade Contemporânea 1º 
Ferramentas de Comunicação Educacional Multimédia 1º 
Os Média na Educação 1º 
Ética e Educação 1º 
Psicopedagogia de Grupos 2º 
Princípios de Didática 2º 
Psicologia do Desenvolvimento 2º  
Políticas e Problemáticas Educativas na Sociedade Contemporânea 2º 
Conhecimento do Mundo Social e da Vida 2º 
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Quadro 06 -Maior em Educação – 2º ano 
 

Unidades Curriculares Semestre 
Iniciação à Investigação Educacional 1º 
Educação Aberta e a Distância 1º 
Jogo e Aprendizagem 1º 
Pedagogia do Ócio e dos Tempos Livres 1º 
Projetos Educacionais 1º 
Educação e Literacias 2º 
Estatística para as Ciências Sociais 2º 
Educação e Internet 2º 
Pedagogia da Formação de Adultos 2º 
Seminário de Investigação 2º 

 

Quadro 07 - “Minor” em Pedagogia Social e da Formação – 3ºano 

 

Unidades Curriculares Semestre 
A Criança na Sociedade Contemporânea 1º 
Problemáticas na Adolescência e na Juventude 1º 
Psicopedagogia Social 1º 
Avaliação das Necessidades de Formação 1º 
Análise de Casos de Formação para a Integração Sócio-Laboral 1º 
Psicologia do Desenvolvimento Sócio-Moral 2º 
Intervenção Educativa em Grupos Específicos 2º 
Animação e Expressão Artísticas 2º 
Avaliação das Aprendizagens 2º 
Concepção e Desenvolvimento de Programas de Formação 2º 

 

Quadro 08 - “Minor” em Educação e Leitura – 3º ano 

 

Unidades Curriculares Semestre 
A Criança na Sociedade Contemporânea 1º 
Psicopedagogia da Leitura e da Escrita 1º 
Educação Intercultural 1º 
Bibliotecas e Educação 1º 
Voz e Dicção 1º 
A Leitura na Adolescência e na Juventude 2º 
Literatura Infantil e Juvenil 2º 
Animação e Expressões Artísticas 2º 
Leitura e Formação de Leitores 2º 
Programas de Intervenção em Educação e Leitura 2º 



106 
 

 O funcionamento do curso é realizado com as atividades de ensino-aprendizagem 

relativas às unidades curriculares em regime a distância, completamente online utilizando-se de 

uma plataforma de e-learning – Plataforma MOODLE. O primeiro semestre é precedido, como 

descrevemos anteriormente, por uma ambientação online, com duração de duas semanas. 

 A Licenciatura em Educação é coordenada por três docentes, eles são responsáveis por 

acompanhar o desenvolvimento do ano letivo e também efetuar sua avaliação. A essa equipe 

compete: a coordenação, organização e funcionamento das diferentes unidades curriculares, 

articular a atuação pedagógica da equipe do curso; a criação de uma secretaria online, para apoio 

administrativo; a garantia de um espaço de comunicação online com os estudantes e a 

disponibilização de um espaço informal de interação online – o Café da Educação. 
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4 METODOLOGIA 

Todo argumento é universal  no seu domínio de validade: 
 todo argumento especifica o seu domínio de validade e,  
portanto, especifica também o universo no qual é válido. 

Humberto Maturana 

 

 Visamos nesse trabalho conhecer a mediação docente em duas instituições de Ensino 

Superior, Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e Universidade Aberta (UAb – sediada em 

Portugal) e para desenvolvermos nossa investigação utilizamos uma perspectiva de pesquisa 

quantiqualitativa. Nas instituições pesquisadas, nossa atenção se focou nos cursos de Licenciatura 

em Pedagogia a distância da UFJF/UAB e Licenciatura em Ciências da Educação da UAb. 

Demos especial destaque ao fórum de discussão, por ser o principal instrumento de comunicação 

entre docentes (professores e tutores) e estudantes em cursos realizados online. 

 Essa pesquisa se fundamenta na tradição compreensiva e interpretativa, utilizando-se de 

pressupostos teóricos dos autores Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2000). Segundo esses 

autores, a pesquisa qualitativa apresenta três características: visão holística, abordagem indutiva e 

investigação naturalística. Partindo dessas três visões, procuramos uma compreensão do 

funcionamento dos cursos que foram objetos do estudo (visão holística), com as observações de 

nossa coleta de dados, construímos nossas categorias de interesses e a análise dos dados 

(abordagem indutiva) e, finalmente,  como observadores não interferimos no contexto observado 

(investigação naturalistica). 

 Bogdan e Biklen (1994), apontam que a pesquisa qualitativa tem as seguintes 

características: 

1) A fonte direta de dados é o ambiente natural, sendo o pesquisador o intrumento chave. 

2) A pesquisa qualitativa é predominantemente descritiva, na qual o pesquisador tenta 

analisar os dados em toda sua riqueza. 

3) A preocupação é maior com o processo do que simplesmente pelos resultados ou 

produtos, conhecer e reconhecer aquilo que é descritivo e analisado de forma a contemplar o 

processo todo e não apenas o resultado do que foi feito. 

4) O investigador analisa os dados de forma indutiva. O pesquisador não recolhe dados com 

finalidade de confirmar hipóteses pré-concebidas. 
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 Foi com esses princípios norteadores que realizamos o presente estudo. Para Ludke e 

André (1986, p. 18) a abordagem qualitativa “se desenvolve numa sitação natural, é rica em 

dados descritivos e tem um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma complexa e 

contextualizada”. 

 Nossa pesquisa também é fundamentada no paradigma do construtivismo social que 

focaliza a interpretação das ações dos sujeitos no mundo, e como estes dão significados aos 

fenômenos sociais. Para Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2000, p. 133), “o construtivismo 

enfatiza a intencionalidade dos atos humanos e o 'mundo vivido' pelos sujeitos, privilegiando as 

percepções dos atores”. De acordo com esses mesmos autores, “os construtivistas sociais, que 

trabalham no 'contexto da descoberta', buscam formular indutivamente suas teorias com base na 

análise dos dados” (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER p. 179). 

 Os sujeitos da pesquisa foram os docentes (professores ou tutores) que atuaram nos 

ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) dos cursos objeto de nosso estudo. O acesso ao campo 

de pesquisa foi em setembro de 2011 a fevereiro de 2012. 

 No curso de Licenciatura em Pedagogia a distância da UFJF, nossa autorização de acesso 

ao AVA, como visitante, foi realizada após aprovação do Colegiado desse curso, para as seguintes 

disciplinas: Ciências da Natureza II, Estágio Supervisionado IV, Fundamentos Teóricos e 

Metodológicos da Educação Infantil I, História II, Planejamento e Avaliação da Educação, 

Psicologia da Educação I, Sociologia da Educação e Tecnologia da Informação e Comunicação, 

todas em um mesmo Polo de Apoio Presencial. Dessas, selecionamos quatro para realizar a 

investigação nos três eixos da matriz curricular26, sendo duas da segunda turma e duas da terceira, 

portanto com entradas em períodos diferentes. O critério de escolha foi da segunda turma: uma 

disciplina do “Eixo de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental” – História II – 

e uma disciplina do “Eixo de Conhecimentos Pedagógicos” – Fundamentos Teórico-

Metodológicos da Educação Infantil I. Da terceira turma: uma disciplina do “Eixo de 

Conhecimentos Pedagógicos” – Psicologia da Educação I – e uma disciplina do “Eixo 

Integração” – Tecnologia da Informação e Comunicação. 

 A mediação da Licenciatura em Pedagogia da UFJF foi realizada pelos tutores a distância, 

os professores das disciplinas não tiveram papel direto nesse ambiente, eles desempenharam a 

                                                 
26 “As disciplinas e atividades acadêmicas que integram o currículo partem de três eixos articuladores: educação 
infantil e anos iniciais do ensino fundamental, conhecimentos pedagógicos e integração” (SILVA et al., 2009, p. 13). 
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função de elaboração e supervisão ativa da disciplina. Os tutores sujeitos da pesquisa tem a 

seguinte formação: 

 

Quadro 09 – Formação dos tutores – Pedagogia – UFJF 
 

Tutor Formação 
Tutora G Graduação em Letras: mestrado em Letras 
Tutora M Graduação em Pedagogia; especialização em Alfabetização e Linguagem; 

Mestranda em Educação 
Tutora O Graduação em Estudos Sociais, Geografia, Pedagogia; Especialização em Avaliação 

e Políticas Públicas e Supervisão Escola; Mestranda em Educação 
Tutor V Graduação em Educação Física, especialização em Educação e Diversidade 

 

 No curso de Licenciatura em Educação da UAb, os dados foram coletados na Unidade 

Curricular (disciplina): Os Média na Educação. Essa Unidade Curricular (UC) teve seis turmas 

acompanhadas por uma professora (coordenadora da UC) e três tutoras. 

 

Quadro 10 – Formação dos tutores – Ciências da Educação – UAb 
 

Tutor Formação 
Tutora RP Licenciada em Ensino de Física e Química, Mestre em Pedagogia do E-learning 
Tutora LC Licenciada no Ensino de Francês/Português, Mestre em Didática das Línguas 
Tutora RC Psicóloga, Mestre em Psicologia e Doutoranda em Psicologia 

 

 O acesso ao AVA foi autorizado pela professora Daniela Melaré Vieira Barros, nossa co-

orientadora no estágio de doutoramento realizado em Lisboa. 

 Os fóruns de discussão realizados nos cursos objeto de nossa investigação tornaram-se as 

principais fontes de dados; foi neles que as comunicações da equipe docente com os estudantes se 

realizaram, e, a partir  deles, realizamos as análises de conteúdo. 

 A análise de conteúdo (BARDIN, 1977) é um método que reúne um conjunto de técnicas 

de análise das comunicações e procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

das mensagens. As fases desse método são a pré-análise, a exploração do material e o tratamento 

dos resultados (pela inferência e interpretação). A pré-análise iniciou-se com a exploração do  

material coletado. Realizamos, nessa fase, uma leitura flutante, a partir daí separamos todos os 

posts da equipe docente (professores e tutores) e em seguida uma nova leitura investigativa. 
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Posterior a isso, identificamos e classificamos os diferentes elementos neles contidos, de forma 

que ao sistematizá-los, fomos elencando as categorias encontradas na presença docente e social 

(ANDERSON, 2004). O Quadro 11, a seguir, foi construído a partir dos posts realizados pela 

equipe docente. 

 

Quadro 11 – Categorias de análise nos posts realizados pelos docentes nos fóruns 
 

PRESENÇA DE ENSINO 
Considerações 
Considerações individualizadas 
Coordenando a discussão 
Estimular a auto-reflexão 
Incentivo/motivação 
Orientações 
Pergunta para 1 aluno 
Problema técnico 
Questionamentos 
Referências extras 
Síntese/conclusões 
Solicita participação/interação 

PRESENÇA SOCIAL 
Congratulações 
Social 

 

 Descrição das categorias de análise encontradas: 

 Considerações: a equipe docente realiza comentários às respostas dos estudantes ou aos 

questionamentos realizados. Nessa categoria estão os feedbacks formativos, com o objetivo de 

auxiliá-los em um melhor entendimento e aprofundamento dos conteúdos em discussão. Visam, 

também, esclarecer dificuldades encontradas no entendimento de questões tratadas no fórum. 

Normalmente fazem sugestões de melhoria estimulando o estudante avançar no seu 

entendimento. São mensagens que contêm raciocínios, explicações, fatos, afirmações e 

conclusões. Exemplos: “Observei que na narrativa de vocês a TV aparece como companheira das 

crianças, inspirando brincadeiras […]”; “Lendo as participações de vocês neste fórum, percebi 

que vocês estão tendo interpretações diferentes sobre a teoria inatista. Sendo assim […]” e 

“Diante das proposições realizadas por vocês é necessário apontar algumas observações”. 

 Considerações individualizadas: igual ao item anterior, mas realizado diretamente para 

um estudante. Exemplos: “Vejam por exemplo as intervenções destacadas: MM E refletindo 
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sobre o papel […]” e “G. A linguagem dos programas infantis ficou pouco para ela e isso me 

preocupa”. 

 Coordenando a discussão: são tentativas de manter a discussão focalizada. Quando os 

estudantes divagam sobre assuntos diferentes do que está sendo discutido a equipe docente 

solicita que seja retomado o foco da discussão ou quando ocorre alguma falha organizacional. 

Exemplos: “Estou repetindo aqui minha última intervenção e peço a vocês que nas próximas 

postagens tentem interagir com os colegas e responder as questões propostas”; “Turma, este 

fórum tem como objetivo principal estabelecer um diálogo referente ao texto lido na semana 2, é 

uma oportunidade para aprofundarmos nossas reflexões sobre o texto” e “Turma as participações 

nos fóruns estão muito pautadas em receitas dizendo muitas das vezes o que devemos fazer para 

que os alunos tenham uma noção […]”. 

 Estimular a auto-reflexão: ocorre quando a equipe docente ao verificar o post de um 

estudante sugere que ele reflita sobre alguma questão. Exemplos: “Pense um pouco a esse 

respeito, ok”; “Fica essa questão para pensar…” e “Como vocês se posicionam em relação à 

afirmação? Boa reflexão!”. 

 Incentivo/motivação: encorajar a participação, frases de incentivo à permanência no 

curso, dar apoio ou conselhos aos estudantes. São todas as tentativas de oferecer assistência aos 

estudantes. Exemplos: “Ânimos nos estudos, fico contente de ver a dedicação, com certeza o 

conteúdo será facilmente estudado.”; “ânimos para os estudos, estou aqui para o que necessitar” e 

“estas mais orientada, por favor me diga algo para poder colaborar no seu aprendizado”. 

 Orientações: ato de fala diretivo que visa orientar os estudantes na realização das 

atividades realizadas nos fóruns e esclarecê-los ou informá-los de questões de ordem geral. 

Exemplos: “Nesta semana você precisam ler o texto ‘a criança e o tempo’ e assistir dois vídeos 

disponibilizados […]”; “Neste espaço, vocês deverão postar suas considerações sobre o texto 

para que possamos juntos construir um conhecimento coletivo” e “Quero que percebam e vejam 

determinadas afirmações que pensam ser verdade […]”. 

 Pergunta para 1 (um) aluno: perguntas da equipe docente relacionadas com o tema em 

discussão realizadas diretamente para um estudante, para esclarecimentos ou aprofundamento de 

alguma questão. Exemplos: “Você destacou um trecho do texto […]. Qual a sua intenção ao 

destacar este trecho?”; “Você sabe se elas são atendidas por profissionais da educação ou essas 
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creches possuem um cunho mais assistencialista?” e “[…] a V. acredita que outros media também 

podem ser utilizados?”. 

 Problema técnico: falhas na abertura de arquivos de texto, vídeos etc. Exemplos: “Postei 

novamento os links do vídeo e texto”; “[…] instalei os links de acesso às imagens e charge para 

serem analisadas juntamente com o texto” e “Qualquer problema seguem os links”. 

 Questionamentos: atos de fala interrogativos que visam obter comentários dos estudantes 

e promover a reflexão sobre o conteúdo em discussão no fórum. São, também, realizadas 

perguntas para esclarecimentos ou aprofundamento alguma ideia ou opinião dos estudantes. 

Exemplos: “O que pensam sobre estas questões?”; “É possível aprender sem a intervenção da 

escola?” e “Quais são as sua principais ideias?”. 

 Referências extras: sugestão de uma nova fonte de pesquisa para aprofundamento das 

questões em discussão, tais como: livros, artigos, sitios da internet etc. Exemplos: “Aproveitando 

o envolvimento e o comprometimento da turma a leitura dos textos e analises com possíveis 

observações estou sugerindo como fonte de pesquisa o site […]”; “Aluna(o)s sugiro a leitura 

destes materiais publicados pelo parecer do MEC […]” e “Que tal disponibilizar o link aqui 

nosso fórum?”. 

 Síntese/conclusões: a equipe docente faz uma síntese ou conclusão sobre a discussão que 

foi realizada nos fóruns. Exemplos: “Encerro este fórum com a intervenção de uma ex-aluna que 

fez um bom resumo das ideias principais do texto […]” e “Segue uma breve síntese dos primeiros 

[…]”.  

 Solicita participação/interação: solicitação de participação (postagens de mensagens), 

diálogos entre os estudantes nas discussões dos fóruns. Exemplos: “Aguardo vocês e bons 

estudos!”; “Aguardo participações!!!” e “Vamos lá, continuem esta conversa com os colegas, 

encontre parceiros para com você dividir reflexões, dúvidas e prazeres”. 

 Congratulações: referem-se aos agradecimentos, saudações, cumprimentos e felicitações 

de forma geral. Exemplos: “Parabéns, gostei muito das últimas intervenções e interatividade de 

vocês”; “C, obrigada pela postagem do link, contribuições assim são sempre bem vindas” e 

“Muito obrigado pela participação de vocês”. 

 Social: mensagens relacionadas com as relações sociais, demonstração de afetividade. 

Exemplos: “Um carinho”; “Abraços” e “R. e demais aluna(o)s bom dia!”. 
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 Após a elaboração do Quadro 11 com as categorias de análise temática encontradas, 

realizamos o levantamento em cada uma das disciplinas agregando e quantificando as ocorrências 

das categorias de análise.  
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5 MEDIAÇÃO DOCENTE: BRASIL E PORTUGAL 
 
 Nesse capítulo, são apresentados e discutidos os dados coletados nos fóruns do curso de 

Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal de Juiz de Fora e do curso de Licenciatura 

em Ciências da Educação da Universidade Aberta. Encontram-se, também dados do “Modelo 

Pedagógico Virtual da Universidade Aberta: para uma universidade do Futuro” e do Projeto 

Político Pedagógico (Pedagogia – UFJF). 

 
5.1 MEDIAÇÃO DOCENTE NO CURSO DE LICENCIATURA A DISTÂNCIA NA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
 

 A seguir, apresentamos, separadamente, as disciplinas selecionadas para nossa 

investigação, as interfaces de conteúdo e de comunicação que fizeram parte do desenho didático, 

os dados levantados nos fóruns de comunicação e suas análises. 

 
Fundamentos Teóricos Metodológicos da Educação Infantil I 
 

O desenho didático dessa disciplina foi constituído de textos, fóruns, escolha, wiki, vídeos 

(porta-curtas e da professora – produzido no CEAD), slides (ppt), fotos, links, áudio (poadcast), 

tarefas. A organização foi semanal, composta por unidades (temas) que foram divididas em partes 

trabalhadas em uma ou mais semanas. 

 
Figura 04 - Apresentação da disciplina “Fundamentos Teórico-Metodológicos em 

Educação Infantil I” 
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  Nessa disciplina foram abertos 12 fóruns, cada um com apenas um tema. Os estudantes 

não tinham a possibilidade de abertura de novos temas. No Quadro 28, a seguir, apresentamos  o 

número de postagens dos tutores e dos estudantes nos fóruns. 

 

Tabela 19 – Fóruns abertos na disciplina: Fundamentos 
Teórico-Metodológicos da Educação Infantil I 

 

Fórum 
Nº alunos que 
participaram 

Nº posts 
dos alunos 

Nº posts 
do tutor 

Conversando sobre o texto... 24 60 10 
Continuando nossa conversa 18 32 6 
Conversando sobre o vídeo: a invenção da infância 23 36 4 
Conversando sobre o texto 18 23 7 
Conversando sobre as políticas de Ed. Infantil 18 30 16 
Conversando sobre as  pol. de Ed. Infantil e entrevistas 21 33 7 
Conversando sobre a família e a escola 14 23 8 
Conversando sobre o espaço 20 24 5 
Espaço para discussão do vídeo e texto 18 29 8 
Conversando sobre o tempo na educação infantil 14 23 8 
 

 Nem todos os estudantes participaram de todos os fóruns, o primeiro fórum com maior 

participação, teve a “presença” de 24 estudantes, enquanto o de menor participação teve 14. Pelo 

número de posts do tutor em relação ao número de posts dos estudantes verificamos a constância 

da sua participação. Essa turma cursava o sexto período e tinha 33 estudantes matriculados, sendo 

que nem todos continuaram ativos. 

 O primeiro fórum  intitulado: “Para nos conhecermos melhor”, foi destinado a 

apresentação dos participantes. Nele, apresentaram-se a professora, 25 alunos e a tutora. Foi 

aberto também, um fórum para discussão do trabalho realizado em grupo (não consta do Quadro 

28). 

 Vejamos, na Tabela 20, a seguir, a apresentação das categorias de análise encontradas nos 

posts dos tutores: 

 Esclarecermos que em um post podemos encontrar mais de uma categoria, pois o tutor 

pode, por exemplo, parabenizar o estudante, comentar seu post, realizar novos questionamentos e 

saudá-lo. 
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Tabela 20 – Categorias de análise dos posts realizados pelos tutores nos fóruns 
 

PRESENÇA DE ENSINO 2F27 4F 5F 6F 7F 8F 9F 10F 11F 12F 
Considerações 2 1 2 3 3 4 3 4 6 4 
Considerações individualizadas 2 0 0 0 11 0 3 1 0 0 
Coordenando a discussão 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Estimular a auto-reflexão 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
Incentivo/motivação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Orientações 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
Pergunta p/1 aluno 2 0 0 0 8 1 1 0 0 0 
Problema técnico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Questionamentos 5 4 3 1 2 5 3 3 4 3 
Referências extras 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Síntese/conclusões 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 
Solicita participação/interação 3 1 1 1 3 3  1 4 3 

PRESENÇA SOCIAL           
Congratulações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Social 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Total de Posts 10 6 4 7 16 7 8 5 8 8 

 

 As intervenções da tutora ocorreram em praticamente todos os fóruns, sendo a maior parte 

delas para realizar considerações, questionamentos e solicitar a participação dos estudantes. Na 

presença de ensino, os posts realizados para: considerações, considerações individualizadas, 

questionamentos, pergunta para um aluno e solicitação de participação/interação representaram 

88,3%. 

 Na apresentação da disciplina observamos que os estudantes foram convidados à 

participação ativa nas atividades: “Convidamos a todos e todas para discutir, refletir e conhecer 

[...]. Contamos com uma grande participação de vocês neste espaço, com a disposição para 

compartilhar conosco […]”. 

 Destacamos, a seguir, outros comentários da tutora relacionados com a solicitação de 

participação dos estudantes. No 2º fórum: 

 
 
1) Olá, turma: 
Tenho certeza de que será um prazer estar trabalhando com vocês neste semestre. 
Iremos construir muitas aprendizagens a respeito da Educação Infantil e de seus 
principais estudiosos. 

                                                 
27 2 F, 3F: segundo fórum, terceiro fórum e assim sucessivamente. 
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Espero que a participação seja efetiva em nossos fóruns para que possam 
explorar ao máximo a aprendizagem e para que possam compreender os 
conceitos que serão apresentados. 
Estarei à disposição de todos para esclarecimentos de dúvidas e para o 
estabelecimento de discussões a respeito de nossa disciplina. Sejam bem-vindos 
e aproveitem ao máximo a oportunidade! 
Um abraço (MP); 
2) Aguardo vocês no espaço de conversa sobre o texto.. (MP); 
3) Fiquem atentos(as). Leiam e releiam os textos, discutam, perguntem e tragam 
as dúvidas no novo espaço de conversa sobre os textos (MP); 
4) A participação de todos é fundamental para que o grupo se constitua como um 
espaço de aprendizagem (MP); 
5) Olá querido (as) […] Estas questões iniciais para conversarmos. Participem! 
(MP); 
6) A leitura do texto é importante porque discute questões que podem nos 
auxiliar muito nesse debate. Aguardo vocês! (MP). 
 
 

 No Fórum “para nos conhecermos melhor”, esse post da tutora pode ser relacionado com 

a proposta de Paulo Freire, que nos ensinou que os professores devem considerar o conhecimento 

prévio dos estudantes, solicitando-lhes que falassem sobre suas experiências: 

 
 

Olá, pessoal: 
Está sendo muito interessante conhecer um pouquinho de vocês! Ainda que as 
participações ainda encontram-se muito tímidas.  
Esse espaço é fundamental para obtermos informações a respeito de suas 
atuações na educação ou em outro campo de trabalho de modo a possibilitar o 
entendimento a respeito dos assuntos que serão discutidos no decorrer do curso. 
Participem! 
Até mais (MP). 

 
 
 Inicialmente, as participações ficaram restritas às respostas das perguntas feitas pela 

tutora. Posteriormente, ainda na fase inicial do semestre, observamos a ocorrência de tímidos 

diálogos entre os estudantes. Por exemplo: “Ola R, em sua colocação você diz...”. 

 Uma estudante depois de fazer suas considerações postou: “E vocês o que pensam?” 

 Os posts dos estudantes foram lidos regularmente por seus colegas, mas eles nem sempre 

dialogaram (exemplos): 

 
 
– Como já foi colocado pela colega […] (A); 
– Como a colega M registrou […] (B); 
– A Merci e a M C já falaram um pouco [...] (C);  
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– De acordo com as colocações postadas no fórum [...] (D);  
– Oi colegas, L concordo com você trabalhar […] (E). 
 
 

 A tutora realizou um esclarecimento de como os estudantes deveriam organizar as suas 

participações: 

 
 
Olá, pessoal: 
É importante nos remeter ao texto quando o lemos para que possamos iniciar 
nossas contribuições em nossos fóruns, mas é necessário nos expressar dizendo 
se estamos de acordo ou não com as ideias do texto apresentadas pelo autor. Não 
devemos apenas expor as palavras do autor sem expor nossas considerações é 
preciso criar o hábito de reflexão sobre o que lemos, seja para concordar ou 
refutar as informações de acordo com nossa leitura de mundo. Prestem atenção a 
estas observações pois a formação consiste em tentarmos explorar o texto ao 
máximo na pretensão de superar as discussões nele estabelecidas. Não 
disponibilizamos textos apenas com a intenção de que contenham uma verdade 
absoluta e universal, quando selecionamos esses textos é para criar um 
incômodo em vocês para que possam aparecer e discutir (MP). 

 
 
 A tutora chamou a atenção pela ocorrência do copiar e colar: “As concepções estão 

corretas mas senti falta de um texto mais autoral, vamos tentar resolver isso nas participações?”. 

E também para a falta de leitura de alguns alunos: “Eu esclareci estas questões no fórum, leia a 

mensagem postada lá no início [...]”. 

 Ela demonstrou que estava atenta à ausência dos estudantes, e quando eles retornavam ou 

iniciavam suas participações, ela realizava comentários como os exemplificados, a seguir: 

 
 
–  Olá S, Obrigada pelo retorno ao fórum (MP); 
–  Oi, N: Que bom vê-lo por aqui! (MP); 
–  Oi, M, S e turma: É muito bom vê-lo novamente nesse espaço (MP). 
 
 

 O reconhecimento pela participação dos estudantes também foi destacado, como podemos 

observar nesses posts: 

 
 
– Caros alunos: Nosso primeiro fórum foi muito proveitoso e a participação de 
vocês, excelente. Espero que continuem assim no decorrer do curso (MP); 
– Olá, M e Me. Que bom ter vocês iniciando as participações do nosso fórum 
esta semana! Sejam bem-vindos (MP); 
– Olá, turma: 
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É muito bom ver como vocês estão ampliando as discussões em nosso fórum 
com os textos trabalhados em outras disciplinas […] Achei bem interessante as 
observações postadas nesses últimos dias, pois a discussão não se esgotou e nem 
se esgotará nesse espaço […] Ficam essas questões para refletirmos ao fim do 
nosso fórum (MP).  

 
 
 Um estudante realizou o seguinte post por estar com uma dúvida: “M não entendi muito 

bem esta parte de continuidade e descontinuidade, você poderia me explicar melhor estes 

pontos?”. A resposta da tutora foi: “Claro que posso explicar! Uma das funções por aqui é 

esclarecer dúvidas e pode ter certeza de que se eu não souber procuro a resposta para esclarecer!” 

 Vejamos, a seguir, os posts realizados pela tutora durante a primeira semana do segundo 

fórum: 

 
 

1) Conversando sobre o texto... por M - terça, 9 agosto 2011, 16:00 
Olá, turma: 
Tenho certeza de que será um prazer estar trabalhando com vocês neste 
semestre. Iremos construir muitas aprendizagens a respeito da Educação Infantil 
e de seus principais estudiosos.  
Espero que a participação seja efetiva em nossos fóruns para que possam 
explorar ao máximo a aprendizagem e para que possam compreender os 
conceitos que serão apresentados.  
Estarei à disposição de todos para esclarecimentos de dúvidas e para o 
estabelecimento de discussões a respeito de nossa disciplina. Sejam bem-vindos 
e aproveitem ao máximo a oportunidade! 
Um abraço,  
M 
2) Re: Conversando sobre o texto... por M - terça, 9 agosto 2011, 16:01 
Olá, pessoal:  
Em nosso fórum iniciaremos nossa conversa sobre a influência dos pensadores 
clássicos iniciando por Comenius e passando por Rosseau, Pestalozzi e Froebel. 
A partir da leitura dessas duas primeiras partes do texto podemos pensar ... 
• Qual foi a contribuição de cada pensador acerca da infância? 
• Quais são suas prinicpais idéias? 
• Como eles consideravam o meio familiar? 
• Como eles pensavam a educação para a infância? 
Aguardo participações!!! 
3) Re: Conversando sobre o texto... por M - quinta, 11 agosto 2011, 18:05 
Olá N, K, S e turma: 
Algumas colegas trouxeram contribuições muito importantes acerca das 
concepções dos diversos autores.  
As concepções estão corretas mas senti falta de um texto mais autoral, vamos 
tentar desenvolver isso nas participações?  
A partir dessa leitura inicial, vocês destacaram que as crianças possuem 
especificidades. A que tipo de especificidades vocês acreditam que Comenius 
estava se referindo? Ele destaca também a importância do meio familiar para a 
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educação dos filhos, por quê ele considera essa educação familiar como base? 
Como propor uma educação familiar voltada para a aprendizagem utilizando os 
elementos da natureza? 
O que significa para Rousseau reconhecer a infância como idade distinta? "Ele 
nos diz que a infância tem maneiras de ver, de pensar, de sentir, que lhe 
são  próprias" e que a persnalidade das criaças resulta das inter-relações 
estabelecidas no meio... comentem a respeito desse trecho. 
Tanto Rousseau quanto Comenius se preocupavam com a formação das crianças 
de forma natural, mas que tipos de atividades poderiam ser desenvolvidas se 
pensarmos nesse tipo de educação? Como os pais devem realizar esse 
direcionamento, se pensarmos que a educação deve ser natural, mas sem deixar 
de utilizar aspectos racionais e divinos? 
Até.. 
4) Re: Conversando sobre o texto... por M - sábado, 13 agosto 2011, 20:59 
Olá, F: 
Você escreveu que Rousseau combatia a educação dada às crianças de sua época 
instituindo o formalismo religioso, social e intelectual. O que você compreende 
como ser um professor natural para Rousseau? Como podemos despertar a 
educação naturalmente nas crianças? 
Escreva mais um pouco a respeito de como ele propôs essas mudanças naquela 
época. Utilize os sites da Anped e do Scielo para auxiliar essa pesquisa. 
Você expõe um questão bem interessante a respeito da escola e do ensino, será 
que para escola, assim como para a criança o ensino é significativo, já que hoje a 
ênfase encontra-se especialmente em atividades voltadas para a alfabetização? 
Isso sim é para refletir... 
5) Re: Conversando sobre o texto... por M - sexta, 26 agosto 2011, 11:33 
Oi, F: 
Bem interessante seu resumo. O objetivo de estudarmos esses autores é de que 
conheçamos um pouco sobre como se iniciaram os primeiros estudos acerca da 
Educação Infantil e seus principais pensadores que ainda hoje influenciam nossa 
forma de atuar nas salas de aula com as crianças pequenas , no que concerne às 
concepções adotadas que sequer sabemos a quem pertencem. 
Até mais!!! 
6) Re: Conversando sobre o texto... por M - sábado, 13 agosto 2011, 21:07 
Olá, M:  
Quais foram as experiências pedagógicas que Pestalozzi implementou? Como 
Pestalozzi considerava a educação das crianças pequenas? Você pode realizar 
essa busca nos sites Anped e Scielo.  
Até... 
7) Re: Conversando sobre o texto... por M - terça, 16 agosto 2011, 07:53 
Olá, pessoal: 
As reflexões e contribuições realizadas a respeito dos primeiros autores 
estudados foram muito importantes para iniciarmos nossa discussão. Ainda hoje, 
tecerei alguns comentários importantes a respeito de cada um deles. 
No entanto, precisamos avançar em nossa discussão. Vamos realizar proponho 
que sigamos adiante com o estudo teórico do texto e que vocês teçam 
contribuições acerca dos autores que ainda faltam para estudarmos.  
Aguardo as participações! 
Até... 
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 Foi constante essa forma de participação da tutora: questionando (provocando) os 

estudantes, comentando as suas respostas, esclarecendo o assunto que estava sendo discutido, 

solicitando participação de todos e tirando dúvidas; e também indicando novas fontes de estudo 

e/ou pesquisa. 

 

 História II 

 

O desenho didático dessa disciplina foi constituído de: textos, biblioteca, fóruns, escolha, 

wiki, slides (ppt e prezi), links, áudio (poadcast), tarefas, vídeo (youtube), google earth e 

wikipedia. 

 

Figura 05: Apresentação da disciplina “História II” 
 

 

 

Nessa disciplina foram abertos nove fóruns, cada um com apenas um tema. Os estudantes 

não tinham a possibilidade de abrirem novos temas. Na Tabela 21, a seguir, apresentamos o 

número de posts do tutor e dos estudantes nos fóruns. 
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Tabela 21 - Fóruns abertos na disciplina: História II 
 

Fórum 
Nº alunos que 
participaram 

Nº posts dos 
alunos 

Nº posts do 
tutor 

Notícias 0 0 0 
Memórias: quem sou eu e qual a minha relação com a 
minha cidade? 

 
36 

 
89 

 
9 

Tempo e espaço. Vamos discutir! 30 115 32 
A verdade histórica 21 35 3 
Diversidade étnico racial. Vamos discutir! 24 64 16 
História local. Vamos discutir! 19 33 6 
História local e oficina 10 17 4 
O que ensinar nos anos iniciais na disciplina de História 0 0 1 
Tire suas dúvidas 12 38 17 

 

 Foram abertos também dois fóruns para a realização de trabalhos em grupo. Não houve 

participações no fórum: “O que ensinar nos anos iniciais na disciplina de História”. O Fórum 

“Memórias: quem sou eu e qual a minha relação com a minha cidade?”, destinou-se à 

apresentações pessoais dos estudantes. Essa turma também cursava o sexto período e tinha 36 

estudantes matriculados, sendo que nem todos continuaram ativos. 

 Vejamos, Tabela 22, as categorias de análise encontradas nos posts do tutor: 

 
Tabela 22 – Categorias de análise dos posts realizados pelos docentes nos fóruns 

 

PRESENÇA DE ENSINO 4F 5F 6F 7F 9F 
Considerações 12 0 3 3 0 
Coordenando a discussão 4 0 1 0 0 
Estimular a auto-reflexão 1 0 0 0 0 
Incentivo/motivação 0 0 0 0 0 
Orientações 3 2 1 0 1 
Pergunta p/1 aluno 3 0 0 0 0 
Problema técnico 0 1 0 0 0 
Questionamentos 12 1 5 3 2 
Referências extras 1 0 4 0 0 
Síntese/conclusões 1 0 0 0 0 
Solicita participação/interação 8 1 4 1 1 

PRESENÇA SOCIAL      
Congratulações 2 0 2 0 0 
Social 12 0 1 2 1 
TOTAL DE POSTS 32 3 16 6 4 



123 
 

 A maior quantidade de intervenções do tutor foi para realizar considerações, 

questionamentos e solicitar a participação dos estudantes. Na presença de ensino, os posts para: 

considerações, considerações individualizadas, questionamentos, pergunta para um aluno e 

solicitação de participação/interação representaram 81,2%. 

 A apresentação da disciplina foi realizada pela professora e pelo tutor. O tutor, ao se 

apresentar, fez a primeira solicitação de participação aos estudantes: “E para iniciarmos nossos 

trabalhos organizamos um fórum de memórias. Participem dele e fiquem atentos às postagens dos 

seus colegas, esse fórum será retomado em outros momentos durante o semestre” (VAS). No 

segundo fórum, os alunos foram novamente convidados à participação: 

 
 
Estou muito orgulhoso de estar tutoriando com vocês na intenção de mediar 
nossas construções perante os vários conhecimentos que nos serão apresentados 
pela professora M ao longo deste semestre. 
Convido toda(o)s vocês para trabalharmos com esse desafio e por isso mesmo 
conto conto, desde já, com a participação efetiva de toda(o)s! Aguardo suas 
apresentações e espero que vocês me surpreendam ao construírem neste fórum 
suas relações e experiências que vocês têm com as suas cidades! Um forte 
abraço e desde já contem comigo! (VAS). 

 
 
 O tutor realizou chamadas frequentes para solicitar a participação dos estudantes, como as 

destacadas, a seguir: 

 
 
– Por favor, não deixem de dialogar entre vocês e as postagens! (VAS); 
– [...] agora precisamos dialogar com nosso(a)s colegas para [...] (VAS); 
– Aguardo vocês por aqui para nossos diálogos sobre os textos e sobre as 
questões por aqui levantadas (VAS); 
– Aguardo novas reflexões! Bons estudos! (VAS); 
– Estou aguardando vocês para continuarmos nossas discussões de estudo 
(espaço e tempo)! É necessário que vocês postem suas reflexões geradas pelo 
estudo do texto da aula da 6ª semana, além dos vídeos assistidos! Uma boa 
semana (VAS) ; 
– R, D, N e M vejamos algumas ponderações sobre as suas postagens […]. 
Poderiam a turma discutir sobre isso comigo, lembrando a toda(o)s vocês que o 
texto aula ajudará e muito nessa questão! (VAS). 
 
 

 Os estudantes liam os posts dos colegas, comentavam, mas nem sempre dialogavam: 

 
 
– Fiquei emocionada e maravilhada com as maravilhas apresentadas pelos 
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colegas [...] (A); 
– Pude observar nos relatos feitos pela colega M […] (B); 
– Conforme nossa colega J mencionou muito bem [...] (C); 
– Concordo com a colega M que em suas considerações afirma […]. O colega A 
menciona muito bem [...] (D); 
– Assim como alguns colegas já mencionaram [...] (D). 
 
 

 A seguir, apresentamos dois tópicos: diálogos entre os estudantes e felicitações do tutor 

pelas participações dos estudantes: 

 Diálogos: 

 
 
1) Re: A verdade histórica. por EC - quinta, 6 outubro 2011, 18:49 
Olá LA concordo com você quando menciona .... 
“Nós como professores devemos […] a criação da nação e construindo sua 
própria noção de cidadania.” 
Acho que o professor deve despertar no aluno um caráter investigador, para que 
ele possa compreender que a verdade só é verdadeira até que se prove o 
contrário. 
Por essa […], pois acreditam apenas no que traz os livros e no destaque de 
alguns sujeitos. 
2) Re: A verdade histórica. por SM - quinta, 6 outubro 2011, 21:18 
De acordo com as leituras dos textos […] A atuação do professor é fundamental, 
pois é ele que levará o aluno a refletir, interpretar as verdades históricas e assim 
participar ativamente da construção do conhecimento. 
3) Re: A verdade histórica. por RP - sexta, 7 outubro 2011, 18:01 
Olá SM, gostei da sua colocação "é possível perceber que nossa História é uma 
especulação". De fato, é isto aí. Existe um […]. Professores como nós, assim eu 
entendo, devem preparar os alunos no meandro do estudo de história, a saber 
que certas posições, tidas como verdades absolutas, podem e devem ser 
questionadas com o propósito de compreender melhor os acontecimentos 
históricos. 
4) Re: A verdade histórica. por MC - domingo, 9 outubro 2011, 21:57 
Boa noite à todos... 
Podemos perceber que as verdades históricas foram construídas no decorrer do 
tempo, com a intenção de atender e fortalecer os interesses de quem estava no 
poder. 
A modernidade […] a história do Brasil (repleta de "verdades" criadas pelos 
governantes autoritários, ditadores civis e militares, presidentes).  
Com mencionou muito bem nosso colega A, Cabe discutir que tal fato ocorreu e 
que envolveu "N" pessoas, "N" situações, levando os alunos a questionar e 
refletir. 
5) Re: A verdade histórica. por H - segunda, 10 outubro 2011, 16:47 
[…] Concordo com a colega MC, que em suas considerações […]m que os 
alunos necessitam de uma nova consciência do sentido histórico.  
            O colega A menciona muito bem que […] como quebrar paradigmas já 
impostos e sustentados por uma “verdade- falsa”?  
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            Em concordância com A, também acredito que como futuros professores 
temos a obrigação de não somente impor o conhecimento já pré-estabelecido, e 
sim instigarmos seus benéficos e prejuízos em torno da formação da sociedade 
como toda. 
6) Re: A verdade histórica. por MN - segunda, 10 outubro 2011, 21:17 
oi colegas boa noite! 
Verdade S, que independência é esta que comemoramos? […]. Onde o povo não 
participa das decisões políticas e pagam altos impostos e só são lembrados em 
tempos de eleições. Onde está nossa independência? 
abraços... 
7) Re: A verdade histórica. por MN - segunda, 10 outubro 2011, 21:44 
Concordo com você P, não nos deram chance de contestar o que nos eram dito, 
lembro[…]. E cabe a nós educadores estarmos abertos ao diálogo com os alunos 
e também nos questionar sobre o que estamos ensinando. 
ABRAÇOS... 
8) Re: A verdade histórica. por R - quarta, 12 outubro 2011, 17:19 
Boa tarde V e colegas.  
Realmente S a charge é muito interessante e verdadeira, que nos faz refletir 
melhor sobre a verdadeira "Indepêndencia " proclamada no dia 7 de 
Setembro.[…] A Charge é bem clara, somente aqueles aristocratas gritavam 
independência enquanto o filho pergunta a mãe o que era aquilo e a mãe 
responde que poderia ser mais um produto inglês, algo distante a sua realidade. 
ABS... 
9) Re: A verdade histórica. por KC - sexta, 14 outubro 2011, 00:43 
Olá M concordo com você e a S,que independência é essa que 
comemoramos?Se temos dependência em várias coisas na sociedade,as vezes 
penso que não somos donos de nada,pois tudo que vamos fazer,temos que pagar, 
você disse bem,quando disse que vivemos num país capitalista,nem se tem 
liberdade e nem segurança,do qual não participamos das decisões 
políticas,porque eles decidem por nós,tudo que fazemos ou tentamos fazer tem o 
seu preço,já se sabe que nosso país é um dos países que mais paga 
impostos,assim como diz o ditado popular, "brasileiro paga pra nascer,paga pra 
viver e paga pra morrer." 
 
 

 Felicitações: 

 
 
– Parabéns pelas participações e continuemos os estudos! (VAS); 
– Bom dia para toda(o)s! Fico feliz a cada acesso neste fórum. […] Continuem 
com os diálogos e suas construções e até a próxima postagem! (VAS); 
– Boa noite e novamente venho agradecer a participação efetiva da maioria de 
vocês nos nossos debates e nossas explanações sobre o conteúdo (VAS); 
– A C e o P fizeram um ótimo trabalho [...] (VAS); 
– Um abraço para toda(o)s e confesso que estou satisfeito com as nossas 
participações neste fórum. Bons estudos (VAS). 
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 Dois dias após o início de um determinado fórum, o tutor realizou uma intervenção no 

sentido de orientar os alunos em relação ao trabalho que deveria ser realizado por eles: 

 
 
Boa tarde turma de Ilicínia e região. Vocês iniciaram seus pareceres sobre suas 
leituras pertinentes ao tempo e lendo algumas informações postadas resolvi fazer 
algumas considerações e trazer questionamentos para a turma. […] Por favor, 
apresentem atividades que poderiam esboçar seus argumentos neste fórum. Vão 
ajudar a toda(o)s nos estudos. Aguardo mais informações de aprofundamento 
[...] (VAS). 

 
 
 Ao observar fuga na discussão do assunto em pauta, o tutor buscou coordenar a discussão: 

“Precisamos avançar nas discussões […]. Por favor, voltem aos estudos dos textos e revejam as 

postagens neste espaço e retomemos nossos estudos”.  

 Chamou a atenção para a qualidade e a necessidade das participações:  

 
 
– Turma as participações nos fóruns estão muito pautadas em receitas [...] 
(VAS);  
– Apesar de a discussão não ter rendido o esperado, já que tivemos poucas 
participações, espero que a mesma tenha ajudado vocês a refletir sobre dois 
conceitos fundamentais [...] (VAS); 
– S T obrigado pelo material … espero que toda(o)s a(o)s aluna (o)s estejam 
pelo menos acompanhando as questões postadas no fórum. Bons estudos! 
(VAS). 

 
 
 Vejamos, a seguir, os posts realizados pelo tutor durante uma semana no quarto fórum (os 

posts foram resumidos, as partes excluidas substituidas pelos colchetes), sendo esse o primeiro 

fórum destinado às discussões da turma relacionados com o conteúdo da disciplina (o primeiro 

fórum destinou-se às notícias – informações - dadas pelo tutor, o segundo às apresentações dos 

estudantes e à história de suas regiões e o terceiro ao trabalho em grupo): 

  
 

1) Re: "O tempo"! por V - segunda, 22 agosto 2011, 16:48 
Boa tarde turma de Ilicínea e região!  
Vocês iniciaram seus pareceres sobre suas leituras pertientes ao tempo e lendo 
algumas informações postadas resolvi fazer algumas consideraçõs e trazer 
questionamentos para a turma. 
[…] Baseado nessas apresentações do tempo pergunto: vocês seriam capazes de 
me postar informações mais aprofundadas sobre essas formas variadas de 
entender e trabalhar o tempo? […] Uma vez que nossas leituras proporcione um 
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entendimento da história de forma relativa ao tempo a(o)s nossa(o) aluna(o)s, 
seríamos capazes de promover um estudo da história com atividades mais 
prazeirozas? 
Por favor, apresente atividades que poderiam esboçadar seus argumentos neste 
fórum. Vão ajudar a toda(o)s nos estudos. Aguardo mais informações de 
aprofundamento sobre o "tempo", respostas aos meus questionamentos postos 
aqui e possíveis dúvidas. 
Bons estudos  (VAS) 
2) Re: "O tempo"! por V - terça, 23 agosto 2011, 10:03 
E eu gostei muito dessas suas afirmações: […] 
No entanto questiono: Como podemos trabalhar o tempo histórico de forma 
"aleatória" uma vez que a construção cronológica entendemos e executamos 
muito bem? […] Como podemos partir de nossas memórias, individuais e 
coletivas?  
Lembro toda(o)s vocês que na semana passada fizemos um recolhimento das sas 
memórias e dos seus conhecimentos sobre suas cidades para depois partirmos 
para outras informações.  
Vamos começar a conectar os conhecimentos para caminharmos com a 
disciplina. 
bons estudos! (VAS) 
3) Re: "O tempo"! por V - quarta, 24 agosto 2011, 14:49 
Interessante R, e o que podemos tirar deste imediatismo que a globalização de 
informções com o advento da internet vem causando sobre todos os meios de 
comunicação? […] Queria ouvir mais de vocês, bons estudos e excelente 
questão! (VAS) 
4) Re: "O tempo"! por V - terça, 23 agosto 2011, 11:42 
A eu aguardava de vocês essa reflexão. […] 
A e demais aluna(o)s, quando trabalho com questões como o "tempo histórico" a 
ser trabalhado em sala de aula na disciplina de história e seus conteúdos penso 
como "Paulo Freire" quando nos diz […] o conhecimento oficial da autoridade 
social (representado na escola pelo currículo passivo e por aulas expositivas). 
Pensem e falem a respeito, bons estudos (VAS). 
5) Re: "O tempo"! por V - quarta, 24 agosto 2011, 14:56 
Gostei da sua sugestão sobre a linha do tempo A, pois ao executá-la desdobra em 
várias abordagens do tempo. Desta forma podemos desenvolver linhas do tempo 
com temas relevantes aos alunos em determinados assuntos discutidos em sala 
de aula (VAS). 
6) Re: "O tempo"! por V - terça, 30 agosto 2011, 19:12 
F, muito bem pela lembrança deste poema...me pergunto o que podemos tirar de 
seus versos que nos aproximaria dos conhecimentos abordados nos textos? 
Vamos ver quem me responde a esse desafio! Bons estudos (VAS). 
7) Re: "O tempo"! por V - quarta, 24 agosto 2011, 14:59 
H certíssimo, "a rotina proporciona à criança maior facilidade de organização 
espaço-temporal, a professora com a participação dos alunos estabelece essa 
rotina, especificando as atividades a serem realizadas e sua ordem"! Vejamos 
agora outras formas de trabalhar o tempo nas sérieis iniciais (VAS). 
8) Re: "O tempo"! por V - quarta, 24 agosto 2011, 15:05 
M, fiz um recorte da sua sugestão de como trabalhar o tempo nas aulas 
onde:[…] 
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J e demais aluna(o)s, temos que ter cuidado com […] A história é uma disciplina 
de fundamental importância para as crianças não se prenderem apenas ao tempo 
cronológico. Pensemos mais sobre o assunto! (VAS). 
9) Re: "O tempo"! por V - quarta, 24 agosto 2011, 15:17 
Boa tarde turma de Ilicínea e região. O diálogo em conjunto enriquece o 
conhecimento do tema neste fórum. Muito obrigado pela partcipação de vocês.  
Vejo que muita(o)s de vocês fizeram recortes teóricos dos textos estudados e de 
pesquisas na internet ou em outras fontes de pesquisa. Vejo que o tocante ao 
tempo cronológico dispertou maior interesse nas suas falas e peço que atentem 
aos recortes que fiz no decorrer das suas postagens. Peço também para refletirem 
sobre as questões que foram postas por aqui para podermos aprofundar nos 
estudos e faço esse último recorte da aluna L: 
"Ensinar História […]conhecimento".  
Bons estudos e continuemos as discursões (VAS). 
10) Re: "O tempo"! por V - quinta, 25 agosto 2011, 11:43 
Eu, V, questiono vocês se é "apenas uma questão maturacional" o aprendizado 
não só do tempo, mas de todo o conhecimento na educação humana! […] 
Precisamos avançar nas discussões […] na intenção de caminhar com a 
maturação do indivíduo, elegendo em qual conteúdo se adequa à fase que o 
indivíduo se encontra? 
Por favor, voltem aos estudos dos textos e revejam as postagens neste espaço e 
retomemos nossos estudos (VAS).  
11) Re: "O tempo"! por V - quinta, 25 agosto 2011, 15:39 
A. excelente! Você apresentou uma dinâmica de trabalho que desenvolve 
conceitos que se orientam a favor do conhecimento "tempo" na história. […] 
É necessário mediarmos o patrimônio cultural ministrando aulas através de 
meios e métodos que possibilitem nossas crianças interagirem enquanto sujeitos 
autônomos de suas construções.  
Um abraço para toda(o)s e confesso que estou satisfeito com as nossas 
participações neste fórum. Bons estudos, (VAS). 
12) Re: "O tempo"! por V - domingo, 28 agosto 2011, 15:38 
Boa tade aluna(o)s de Ilicínea e região! Hoje ao visitar as últimas postagens 
feitas por vocês percebi que algum(a)s delas ainda se prendem […] 
"Desta forma, questiono a O e a(o)s demais aluna(o)s […] disponibilizados 
para os estudos"? 
Não só a O, mas muita(o)s de vocês estruturaram seus posicionamentos 
baseando em recortes dos textos estudados ligando o tempo à questões de ordem 
cronológica, assim como suas características a serem trabalhadas como 
ordenação; sequencia;apropriaçao numérica... 
..."mas como ficam as questões ligadas à interação do tempo e as relações 
interpessoais das crianças com o meio e com o patrimônio cultural? […] Os 
textos estudados não nos oferecem mais nada além de questões ligadas ao 
tempo cronológico?  
Podemos ir além das afirmações apresentadas no texto partindo de exemplos e 
apontamentos feitos por mim e por muita(o)s de vocês aqui no fórum! Desta 
forma aguardo elaborações a respeito desta crise que acabei de instaurar em 
torno do tempo cronológico e linear!  
Bons estudos! (VAS). 
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 Nessa disciplina também foi constante essa a participação do tutor: questionando 

(provocando) os estudantes, comentando as suas respostas, esclarecendo o assunto que estava 

sendo discutido, solicitando participação de todos e tirando dúvidas; e também indicando novas 

fontes de estudo e/ou pesquisa. 

 

 Psicologia da Educação I 

 

 O desenho didático dessa disciplina foi constituído de textos, fóruns, vídeos (Youtube), 

tarefas e slides (ppt). 

 

Figura 06 - Apresentação da disciplina: Psicologia da Educação I 
 

 

 

 Nessa disciplina foram abertos nove fóruns, cada um com apenas um tema. Os estudantes 

não tinham a possibilidade de abrirem novos temas. Na Tabela 23, a seguir, apresentamos, o 

número de postagens dos professores e dos estudantes nos fóruns. Os três últimos destinaram-se 

ao esclarecimento de dúvidas que ainda não havia sido devidamente esclarecidas no decorrer do 

semestre. 
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Tabela 23 - Fóruns abertos na disciplina: Psicologia da Educação I 
 

Fórum 
Nº alunos que 
participaram 

Nº posts 
dos alunos 

Nº posts do 
tutor 

Iniciando o percurso 48 57 1 
Temático 41 71 9 
Conversa sobre inatismo e educação 38 79 9 
Conversa sobre behaviorismo 35 100 9 
Conversa sobre Carl Rogers 33 87 9 
A relação entre psicanálise e educação 34 112 7 
Gestalt e educação 32 107 9 
Revisão momento I 16 27 6 
Revisão momento II 10 16 4 
Revisão final 3 8 3 

 

 As participações dos estudantes e do tutor se mantiveram constante durante todo semestre. 

Inciaram o semestre 48 estudantes e manteve uma média de 35 estudantes participando. Houve 

desistência, por isso ocorreu diminuição da participação dos estudantes do segundo para o 

terceiro fórum. A participação da tutora em todos os fóruns também se manteve constante. Esta 

turma estava no primeiro período e tinha 35 alunos matriculados. 

 Na apresentação da disciplina “Psicologia da Educação I” constavam as seguintes 

orientações para os estudantes: 

 
 
Observe que você estará acompanhado por seu/sua tutor/tutora e por mim, a 
professora responsável por esta disciplina. Isso nos faz crer que você pode e 
deve contar conosco para qualquer dificuldade que possivelmente encontrar 
neste percurso. 
A cada semana, haverá um Fórum de Discussão sobre o texto indicado. Isto 
significa que, além de realizar a leitura do material, será necessário participar, 
debater e refletir sobre determinado assunto, com prazo específico.  
Esperamos sinceramente que esta disciplina lhe provoque e que os pontos de 
discussão sirvam como ponte para o debate e a articulação da sua prática. Isso 
porque acreditamos que, a partir das inquietações, algumas respostas surjam e, 
possivelmente, outras perguntas se materializem (NS). 
 
 

 Nos critérios de avaliação da disciplina apresentados os estudantes novamente foram 

chamdados à participação:  

 
 

A participação nos fóruns é fundamental. Os fóruns são as ferramentas de 
interatividade que objetivam a confrontação e a depuração de ideias, e nunca 
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justificam qualquer postura indelicada. Um ambiente de confiança, acolhimento 
e respeito é, por excelência, um ambiente de aprendizagem.  
A participação efetiva se traduz na apresentação de contribuições relevantes, de 
exemplos, de material pesquisado por iniciativa individual que extrapola o 
conteúdo dado, mas a ele relacionado. Trata-se de compartilhar dúvidas e 
certezas e colaborar com a aprendizagem do colega. É, gentilmente, convergir e 
divergir (NS). 

 
 

 A tutora esclareceu que a postura na participação dos alunos deveria ser realizada com o 

fim de 

 
 
auxiliar os seus colegas com observações positivas, construtivas. A participação 
é a troca de algo relevante. O que você acha de mensagens do tipo “ eu 
concordo”, “ OK” , e outras parecidas? Não agregam muito, não é mesmo? 
Assim, procure contribuir com análises e reflexões que ajudem na construção do 
conhecimento (GS). 
 
 

 Vejamos, Tabela 24, as categorias de análise encontradas nos posts da tutora: 

 

Tabela 24 – Categorias de análise dos posts realizados pelos docentes nos fóruns 

 

PRESENÇA DE ENSINO 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 F 
Considerações 3 2 1 1 5 1 
Considerações 
individualizadas 

3 5 3 2 1 3 

Coordenando a discussão 3 2 1 0 0 2 
Estimular a auto-reflexão 0 0 1 1 1 0 
Incentivo/motivação 0 0 0 0 0 0 
Orientações 1 1 2 0 0 0 
Pergunta p/1 aluno 0 1 1 0 0 3 
Problema técnico 0 0 0 1 0 0 
Questionamentos 3 6 5 6 6 4 
Referências extras 0 0 0 0 0 0 
Síntese/conclusões 0 0 0 1 0 0 
Solicita participação/interação 3 0 0 1 1 0 

PRESENÇA SOCIAL       
Congratulações 3 0 0 0 0 0 
Social 5 5 6 7 6 6 
TOTAL DE POSTS 9 9 9 9 7 9 
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 A maior quantidade de intervenções da tutora foi para realizar: considerações, 

questionamentos e solicitar a participação dos estudantes. Na presença de ensino os posts 

realizados para: considerações, considerações individualizadas, questionamentos, pergunta para 

um aluno e solicitação de participação/interação representaram 80,4%. 

 A equipe docente colocou a seguinte orientação para os estudantes no início da primeira 

semana, no fórum denominado “Iniciando o percurso”: “Iniciaremos as nossas atividades a partir 

deste fórum. Antes de apresentarmos qualquer conteúdo queremos ouví-los sobre o que pensam 

ou sabem da disciplina de Psicologia da Educação I. [...] Interessa-nos iniciar um diálogo sobre o 

assunto”. Nesse fórum não houve mais nenhuma participação da tutora, mas como podemos 

verificar na Tabela 24, nos outros fóruns a sua participação foi constante.  Observamos que a 

solicitação de participação foi constante, tanto nesse fórum como em outros, vejamos: 

 
 
– Este é o momento de compartilhar ideias e estabelecer o debate. Esperamos 
que vocês façam isso com base nos argumentos do texto lido e de outros 
materiais que, por ventura, tenham consultado (GS); 
– Prezados e Prezadas […]. Você tem um fórum para debater, discordar, 
concordar, questionar, criticar, enfim, participar, porque isso é o que nos 
interessa! Boas participações! (GS); 
– Espero que tenham lido e degustado o material sobre a relação entre a 
psicanálise e a educação. […] esperamos de vocês nada diferente daquilo que já 
acontece em nossa disciplina: uma boa conversa! [...] Vamos ao nosso habitual 
diálogo, ali, no fórum! (GS); 
– Olá, turma! Este será o nosso primeiro fórum temático. Vamos juntos 
estabelecer um debate sobre o texto[...]. Aguardo a participação de vocês. 
Abraços, (GS); 
– Turma, este fórum tem como objetivo principal estabelecer um diálogo 
referente ao texto lido na semana 2, é uma oportunidade para aprofundarmos 
nossas reflexões sobre o texto (GS); 
– Olá, turma! O debate continua ótimo. Vou pegar carona nos comentários [...]. 
Vamos pensar um pouco sobre isso!”, após um questionamento (GS). 
 
 

 Os estudantes, quando iniciavam suas considerações, muitas vezes colocavam  expressão 

“concordo com você”, sendo assim, podemos inferir que eles liam os posts dos colegas. E 

também colocavam suas observações, exemplificando: 

 
 
– Concordo com você R, e quero acrescentar [...] (A); 
– Respondendo algumas questões do nosso colega [...] (B); 
– Estudante questiona: Colegas, porque vocês acham que isso acontece? (C); 
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– Olá ML! Concordo com você e vejo também [...] (D). 
 
 

 Os estudantes respondiam aos questionamentos e debatiam com os colegas: “Boa noite, R, 

Tudo bem? Li o seu depoimento neste fórum e achei muito interessante suas questões, vou 

atrever-me a responder algumas”. A tutora também fez considerações: 

 
 
Este fórum está tendo um início muito estimulante. Sem dúvida, o R apresentou 
uma série de questões que podem enriquecer nosso debate, mas devemos 
lembrar que este fórum também um espaço para vocês colocarem suas reflexões 
ou impressões sobre o texto lido, porém não vejo nada de errado em 
aproveitarmos as questões levantadas pelo nosso colega R. Aguardo mais 
participações. 

 
 
 Destacamos, a seguir, alguns posts em que a tutora parabenizou aos estudantes: 

 
 
– R, seu comentário está perfeito, você conseguiu mostrar a diferença de ideia 
que há [...] (GS); 
– Olá, turma! K, gostei muito das suas considerações neste fórum (GS); 
– Olá, turma! Vocês participaram bem deste fórum, tentando articular 
informações com suas experiências [...] (GS). 
 
 

 Três dias depois do início do fórum e uma significativa participação:  

 
 
Este fórum está ficando muito interessante. Antes de qualquer coisa, gostaria de 
destacar o bom andamento deste fórum, vocês estão discutindo o tema sem 
minha interferência com muita propriedade. Vocês estão dialogando com os 
colegas, concordando com suas palavras, voltando várias vezes no fórum. E isso 
me deixa muito feliz, pois essa é a dinâmica de um bom fórum. Parabéns então a 
turma por esse entendimento. […] Continuem dialogando sobre o tema. Abraços 
(GS). 

 
 
 Houve dez fóruns no semestre letivo. Nos primeiros, a participação dos estudantes se 

restringiu às respostas das questões levantadas pela tutora, mas na metade do semestre 

começaram os diálogos entre os estudantes, sendo que em um dos fóruns a tutora parabenizou aos 

estudantes devido a grande participação, conforme a citação, anteriormente, transcrita. A tutora se 

mostrou atenta às dúvidas/dificuldades dos estudantes: “Continuem perguntando! Espero por 

vocês.” E “Olá, turma! Estou vendo que vocês estão tentando fechar as lacunas que ainda não 
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foram preenchidas. E isso é muito importante neste momento de revisão e também de 

encerramento do curso.” 

 Apresentamos, a seguir, os posts realizados pela tutora durante uma semana, no primeiro 

fórum: 

 
 
1) Re: Fórum temático (20/08 a 02/09) por G - segunda, 22 agosto 2011, 22:14 
Olá, turma! 
Este fórum está tendo um início muito estimulante. Sem dúvida, o R apresentou 
uma série de questões que podem enriquecer o nosso debate, mas devemos 
lembrar que este fórum também um espaço para vocês colocarem suas reflexões 
ou impressões sobre o texto lido, porém não vejo nada de errado em 
aproveitarmos as questões levantadas pelo nosso colega R. 
Aguardo mais participações. 
Abraços, (GS) 
2) Re: Fórum temático (20/08 a 02/09) por G - terça, 23 agosto 2011, 14:41 
Olá, turma! 
Que bom saber que vocês estão gostando dos vídeos. Turma, este fórum tem 
como objetivo principal estabelecer um diálogo referente ao texto lido na 
semana 2, é uma oportunidade para aprofundarmos nossas reflexões sobre o 
texto. Para manter o texto como foco principal de nosso debate, vou postar duas 
questões para serem refletidas por vocês. 
1) Quais são os principais argumentos trazidos pelo texto? 
2) Será que a psicologia tem o "poder" de resolver os históricos problemas da 
escola, entre eles: as dificuldades de aprendizagem, a evasão, a repetência e a 
violência? 
Abraços (GS). 
3) Re: Fórum temático (20/08 a 02/09) por G - quinta, 25 agosto 2011, 15:16 
Olá, turma! 
As participações estão legais, mas precisamos organizar de forma clara as nossas 
considerações para tentarmos chegar a um denominador comum[…] E se 
mudaram de opinião, expliquem os motivos dessa mudança. E se não mudaram 
também justifiquem essa resposta. 
Turma, vocês podem colocar suas opiniões com liberdade, mas vamos tentar 
manter o rumo da conversa, pois caso contrário não chegaremos a nenhum lugar. 
Abraços (GS).  
 
 

 Da mesma forma que nas disciplinas apresentadas anteriormente foi constante a 

participação da tutora: questionando (provocando) os estudantes, comentando as suas respostas, 

esclarecendo o assunto que estava sendo discutido, solicitando participação de todos e tirando 

dúvidas; e também indicando novas fontes de estudo e/ou pesquisa. 
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Tecnologia da Informação e Comunicação 

 

 O desenho didático dessa disciplina foi constituído de: fóruns, escolhas, vídeos (porta-

curtas e youtube), textos, tarefas, slides (ppt e prezi), links e wiki.  

 

Figura 07: Apresentação da disciplina: Tecnologia da Informação e Comunicação 
 

 

 

 Nessa disciplina foram abertos oito fóruns, com apenas um tema, não sendo possível a 

abertura de temas pelos estudantes. Esta turma também estava no primeiro período e tinha 51 

alunos matriculados. A seguir, na Tabela 25, apresentamos o número de postagens do tutor  e dos 

estudantes. 

 

Tabela 25 – Participação dos fóruns na disciplina: Tecnologia da Informação e Comunicação 

 

Fórum 
Nº alunos que 
participaram 

Nº posts 
dos alunos 

Nº posts 
do tutor 

As mídias da minha infância 42 72 6 
As TIC e a escola 43 154 14 
Discussão do texto da profª Gilka Girardello 38 114 9 
Discussão sobre o texto de Babin 32 100 7 
Vamos ler a fotografia? 36 64 2 
Permanente: Na dúvida, não fique com dúvida, pergunte 38 201 63 
Roda de conversa 36 114 5 
Festa virtual 27 32 2 
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 Além desses, foram abertos fóruns para apresentação dos alunos, denominado “quem sou 

eu?” e outro fórum para o trabalho dos grupos. 

 A equipe docente elaborou um cronograma das atividades, no qual constava que a 

participação nos fóruns seria avaliada segundo os critérios abaixo: 

1. Pertinência ao tema em discussão, 

2.  Interação com os colegas, 

3.  Contribuições significativas para a ampliação do conhecimento. 

Vejamos, Tabela 26, as categorias de análise encontradas nos posts da tutora: 

 
Tabela 26 – Categorias de análise dos posts realizados pela tutora nos fóruns 

 

PRESENÇA DE ENSINO 2 F 3 F 4 F 6 F 7 F 
Considerações 0 5 3 1 0 
Considerações individualizadas 1 6 3 3 1 
Coordenando a discussão 0 2 2 2 0 
Estimular a auto-reflexão 0 0 0 0 0 
Incentivo/motivação 0 0 0 0 0 
Orientações 2 7 1 2 1 
Pergunta p/1 aluno 0 0 2 0 0 
Problema técnico 0 0 0 0 0 
Questionamentos 2 9 4 5 2 
Referências extras 1 0 0 0 0 
Síntese/conclusões 1 1 1 1 0 
Solicita participação/interação 5 9 5 5 0 

PRESENÇA SOCIAL      
Congratulações 1 1 1 0 0 
Social 2 2 1 0 0 
Total de posts 6 14 9 7 2 

 

 A maior quantidade de intervenções do tutor foi para realizar: considerações, 

questionamentos e solicitar a participação dos estudantes. Na presença de ensino, os posts 

realizados para: considerações, considerações individualizadas, questionamentos, pergunta para 

um aluno e solicitação de participação/interação, eles representaram 74,7%. 

 Vejamos agora um trecho do agradecimento realizdo pela tutora após a realização do 2º 

fórum: “Agradeço a participação de vocês no nosso espaço de construção, como vocês podem 
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perceber é aqui que juntos vamos aprendendo. Foram várias as contribuições que levantaram 

algumas questões que iremos tratar na sequência da disciplina”. 

 Nos fóruns de discussão dos grupos, observamos que ocorreram diálogos entre os 

participantes para elaboração das atividades. O tutor acompanhava os fóruns tirando as dúvidas, 

sugerindo diretrizes, destacando partes importantes dos posts dos estudantes, nominando-os, 

seguido de questionamentos e chamando a atenção para a participação nas discussões, nos 

diálogos. Vejamos alguns desses posts: 

 
 
– Por isto é importante 'ler' as contribuições dos colegas e interagir, questionar, 
buscar novas soluções, apontar alternativas, fazer uma leitura diferente etc... (O); 
– Aproveitem este espaço para 'trocar figurinhas' com os colegas, este é um dos 
objetivos do fórum, possibilitar uma interação entre um grande número de 
pessoas. Vamos lá, continuem esta conversa com os colegas, encontre parceiros 
para com você dividir reflexões, dúvidas e prazeres. Um carinho (O); 
– Vamos lá, o texto é muito interessante e agradável, espero que vocês façam 
uma boa leitura. PARTICIPEM! (O); 
– Lembrem-se que este espaço de discussão é um momento de interação entre 
todos, o diálogo deve ser compartilhado não somente com o tutor, mas também 
com os colegas. A opinião de vocês é tão importante quando a interação com o 
grupo (O); 
– Façam uma reflexão com os colegas a respeito das questões levantadas. Vocês 
estão no caminho certo, continuem esta conversa. Aguardo vocês! (O); 
– “O que pensam sobre essas questões? Vamos caminhar (O); 
“Aguardo por vocês no nosso próximo trabalho. Um carinho (O). 
 
 

 A tutora parabenizou a participação dos estudantes, podemos verificar nos exemplos, a 

seguir: 

 
 
– Olá turma! Estou muito feliz com a participação e interação de vocês, vejo que 
alguns já começaram a entender quais os objetivos do trabalho com o fórum, é 
neste espaço de convivência que iremos 'todos' aprender e ensinar (O); 
– Vamos caminhando, estou gostando muito das intervenções, busquem fazer 
uma interação com as participações dos colegas. Caminhamos... (O); 
– Lendo as contribuições de vocês vejo que avançamos bastante em nossas 
reflexões sobre o texto […] Vamos caminhar! Parabéns, gostei muito das últimas 
intervenções e interatividade de vocês (O); 
– Querid@s alun@s, Primeiramente quero agradecer a participação de vocês 
neste espaço de convivência, o trabalho foi muito proveitoso, as participações 
em geral foram construtivas para o entendimento do texto trabalhado. Alguns 
não conseguiram abordar de maneira pontual todas as questões propostas para a 
discussão, outras não fundamentaram suas intervenções, mas mesmo assim 
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tivemos excelentes participações [...] (O). 
 

 
 Os alunos realizavam a leitura dos posts dos colegas e iniciavam seus comentários 

fazendo referências aos posts dos colegas dizendo: “como já disse meu colega”. 

 A tutora coordenou a discussão quando observou que um assunto não foi devidamente 

explorado, chamando a atenção dos estudantes: “Observei […] um ótimo entendimento das ideias 

mais importantes, mas gostaria de voltar à reflexão para uma questão crucial, que não foi 

contemplada de maneira satisfatória nas intervenções apresentadas até este momento”. 

 Solicitou também que os estudantes realizassem seus trabalhos sem cópias: 

 
 
Procurem colocar as suas ideias, sem fazer cópias ou recortes do texto, mas de 
forma que também demonstrem que vocês fizeram uma leitura e o estudo do 
mesmo. Podem até citar alguma frase ou parte do texto estudado, desde que 
justifiquem com suas palavras a citação e esta esteja dentro do contexto (O). 
 
 

 Situação semelhante ocorreu na disciplina: “Fundamentos Teórico Metodológicos da 

Educação Infantil I”. Em outro post, repetiu o texto acima e acrescentou: 

 
 
Leiam o texto e busquem argumentos para sustentar sua opinião, o senso comum 
deve ser abolido, esqueça 'eu acho'. Cuidado com respostas generalizadas, do 
senso comum, sem fundamentar ou remeter ao texto base da atividade. Procurem 
respostas significativas, dentro do que foi apresentado no texto e discutido no 
fórum, sem fugir ao tema ou extrapolar o mesmo. Este é um exercício que aos 
poucos irá ajudar a vocês na construção de suas respostas, aos poucos vocês vão 
interagindo mais e partilhando as ideias com o grupo, é um processo de 
aprendizagem, fiquem tranquilos. Aguardo a participação de vocês (O). 
 
 

 Em um dos fóruns em que os estudantes participaram ativa e rapidamente, um deles fez o 

seguinte comentário: 

 
 

estou com a impressão que estamos ficando repetitivos neste tema. Eu mesma, às 
vezes, não sei mais o que escrever. […]. Talvez com as suas intervenções e 
perguntas fique mais fácil chegar onde espera que chequemos [...]. Me desculpe 
o comentário, não sei se estou agindo certo, mas, é que essa repetição de ideias 
está me desmotivando um pouco (O). 
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 Não houve outra consideração a esse respeito, mas, no dia seguinte, a tutora fez duas 

postagens, a primeira foi: “Vou procurar deixar para vocês outras questões que ainda não foram 

mencionadas neste espaço para possibilitar a interpretação de todas as seções do texto”. A 

segunda foi feita uma hora depois: 

 
 

Antes de dar início a nossa 'conversa', gostaria de esclarecer que ao fazer 
uma intervenção não necessariamente estou respondendo ao aluno(a) que 
postou antes de minha intervenção, acontece que ao clicar em 'responder' a 
minha resposta irá ser postada exatamente depois da última intervenção. 
Geralmente eu aguardo o 'desenrolar' na nossa 'conversa', vou 
acompanhando as postagens e depois de algumas eu faço minha 
intervenção. Isto não impede que vocês 'conversem' entre si, podem e 
devem, concordar, discordar, solicitar explicação (do colega ou tutor) para 
melhorar o entendimento do que foi postado. Cada um faz uma leitura e às 
vezes precisamos perguntar. Fiquem a vontade, estamos compartilhando 
ideias e aprendemos juntos. Deixei para vocês algumas questões para 
nossa reflexão e tivemos algumas intervenções que podem ajudar a nossa 
interpretação, vejamos: [...] (O). 

 
 
 Como dissemos anteriormente, a tutora destacava os pontos relevantes dos posts dos 

estudantes e realizava novos questionamentos durante todo semestre. 

 No fórum “Vamos ler a fotografia” houve somente duas intervenções da tutora, uma para 

apresentação da atividade e outra para comentar o desenvolvimento do fórum, destacando “falas” 

dos estudantes e fazendo novos questionamentos. Os estudantes participaram respondendo aos 

questionamentos e dialogando. 

 Como podemos observar na Tabela 25, foi no “Fórum Permanente” aberto durante todo 

semestre letivo, que a tutora respondeu a maior quantidade de dúvidas – normalmente essas 

dúvidas não estavam relacionadas com os conteúdos discutidos nos outros fóruns. Desse fórum 

destacamos dois posts: 

 
 
1) Já havia respondido a esta mesma pergunta feita pela J no dia 22/08, é bom 
que você comece a formar o hábito de ler as participações anteriores, antes de 
participar do fórum, talvez sua dúvida já tenha sido esclarecida anteriormente e 
as contribuições dos colegas podem ajudar muito no desenvolvimento e 
construção do conhecimento. Mas respondendo a sua questão [...] (O). 
2) Este início de curso é mesmo um pouco complicado. Estudar a distância é 
uma modalidade que exige do aluno hábitos que ainda devem ser construídos, 
por isto não fiquem preocupados, ao passar do tempo cada um de vocês irá 
encontrar o melhor 'caminho' para estudar. Sei que durante o curso todos nós 
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estaremos sujeitos a passar por momentos delicados em nossa rotina e assim 
como no ensino presencial temos que encontrar a melhor maneira de continuar 
com os estudos e ao mesmo tempo resolver com uma certa tranquilidade 'as 
pedras' que vamos encontrando. 
Aconselho a vocês criar uma 'rotina ', para estudar, a disciplina em relação a um 
horário fixo ajuda muito, sei que não é nada fácil, mas é necessário. Este 'horário' 
de estudo não precisa ser o mesmo todos os dias, vocês podem variar conforme 
disponibilidade de tempo, mas é preciso que 'todos os dias', como no presencial, 
você compareça às aulas e no nosso caso, visite a plataforma. O fórum é o 
espaço mais importante desta nossa 'sala de aula' é neste espaço que você irá 
aprender, através da leitura e interação com os nossos colegas, aqui a 
aprendizagem é construída a cada dia, o professor não tem a sabedoria guardada, 
vocês são também 'professores', cada um ao participar e expressar sua visão, 
interpretação, questionamento, traz para esta 'nossa sala' um novo conhecimento 
que será discutido com o grupo e pode ou não ser aproveitado na construção do 
que estamos buscando. 
Fiquem calmos e procurem organizar as atividades, mas não deixem de acessar a 
plataforma todos os dias, façam uma 'agenda de estudos' e marquem tudo que 
vocês precisam fazer em cada disciplina, ao realizar a atividade marcada, 
risquem. 
Esta simples organização irá ajudar a vocês a não se perderam no meio de tantas 
atividades. Um abraço (O).   

 
 
 Anexado a esse post foi colocado um quadro exemplificando como preenchê-lo. A tutora 

foi elogiada pelos estudantes por essa sugestão. 

 Nessa disciplina, observamos uma certa “dependência dos recursos tecnológicos”; a tutora 

solicitou aos estudantes que realizassem as suas discussões de trabalho em grupo nos fóruns para 

que, assim, ela pudesse acompanhá-los. Vejamos o que os posts, a seguir, realizados pela tutora, 

trazem: 

 
 
– Quanto ao registro da discussão é importante para que eu possa acompanhar o 
entendimento de vocês e também para ao final do trabalho ter como avaliar este 
fórum, se cumpriu com o objetivo proposto. Tentem "conversar" neste espaço 
[…] (O); 
– É neste espaço que vocês devem discutir sobre o tema do grupo, podem até 
marcar encontros presenciais mas as reflexões sobre o tema que o grupo irá 
desenvolver devem ficar registradas aqui, este é o objetivo deste fórum (O); 
– […] chamo a atenção de vocês para o enunciado deste fórum. As discussões 
sobre o tema do grupo precisam ficar registradas aqui neste espaço, caso 
contrário não terei como avaliar o trabalho do grupo (O); 
– Percebi num primeiro momento a discussão ficou por conta de como organizar 
os encontros presenciais o que a princípio já estava definido no enunciado deste 
fórum, a discussão deveria acontecer aqui, online, para que eu tivesse a 
oportunidade de acompanhar o desenvolvimento do trabalho do grupo e se 
necessário fazer algumas interferências. […] No dia 15 fiz uma intervenção e 
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deixei bem claro que como vocês deveria conduzir o trabalho aqui neste espaço, 
o que não aconteceu. O msn até poderia ser utilizado pelo grupo como uma 
alternativa, mas a discussão o tema e todas as reflexões deveria acontecer aqui, 
com a mediação/intervenção/questionamento do coordenador. […]. O que me 
parece é que a grande discussão ficou no encontro presencial e isto não foi 
registrado. A G só fez uma participação e não interagiu com o grupo, como então 
ele ajudou na construção do Wiki? (O) 
 
 

 Como a participação não ocorreu “dentro” do AVA como esperado– seja pela facilidade de 

encontros presenciais e/ou outras formas de comunicação (telefone, msn, skype etc.) –, o 

monitoramento não pode ser realizado, o que fez com que a tutora precisasse repreender alguns 

alunos. 

 Apresentamos, a seguir, os posts realizados pela tutora durante uma semana, no segundo 

fórum, o primeiro fórum destinou-se a apresentação da turma: 

 
 
1) Re: 2º Fórum: "As mídias da minha infância" - até 21/08 - valor 3,0 por O - 
quarta, 17 agosto 2011, 21:44 
Será que vocês sabem por que o desenho da She ra é que abre nossa semana? 
Foi muito interessante observar o resultado da "escolha" que vocês fizeram antes 
deste fórum, o resultado já está disponível para vocês, basta clicar novamente no 
ícone da semana anterior e ver como ficou a votação da turma. 
[…]. O será que ficou da TV para a formação de vocês? 
Já pensaram como seria a vida de vocês sem a TV? O que acham? 
Vamos continuar nossa caminhada. 
Um carinho 
*Aos PAIS, muita alegria neste dia, aproveitem estes momentos junto com 
os "pequenos", eles crescem mais depressa que a gente imagina (O); 
2) Re: 2º Fórum: "As mídias da minha infância" - até 21/08 - valor 3,0 por O - 
quarta, 17 agosto 2011, 21:48 
Olá J! 
Que tal disponibilizar o link  aqui nosso fórum? 
Basta copiar de seu e-mail e colar, assim todos podem ter acesso. 
Muito boa sua dica para o L. 
Continue interagindo (O); 
3) Re: 2º Fórum: "As mídias da minha infância" - até 21/08 - valor 3,0 por O - 

quinta, 18 agosto 2011, 19:42 
Olá turma!  
Estou muito feliz com a participação e interação de vocês, vejo que alguns já 
começaram a entender quais os objetivos do trabalho com o fórum, é neste 
espaço de convivência que iremos "todos" aprender e ensinar. Por isto é 
importante "ler" as contribuições dos colegas e interagir, questionar, buscar 
novas soluções, apontar alternativas, fazer uma leitura diferente etc... 
O colega L  disponibilizou e explicou como utilizar um programa para baixar 
filmes, leiam a intervenção dele. Obrigada, L! 
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A colega G explicou para a S uma brincadeira de infância, também ficou ótima a 
contribuição. 
A J estava […] 
Continuem contribuindo e sempre "leiam"  as postagens anteriores só assim 
vamos crescer juntos. 
Continuamos nossa caminhada... 
* a "Roda de conversa" tem contribuições muito interessantes, poemas, links, 
sugestões etc... É isto mesmo, o espaço é para vocês conversarem livremente, 
sem compromisso. Parabéns!!! (O); 
4) Re: 2º Fórum: "As mídias da minha infância" - até 21/08 - valor 3,0 por O 
- quinta, 18 agosto 2011, 20:34 
Querid@s alun@s! 
 [… ] Vocês perceberam como foi a participação do "cinema" na infância de 
alguns colegas? Pesem sobre esta mídia. 
Aproveitem este espaço para "trocar figurinhas" com os colegas, este é um dos 
objetivos do fórum, possibilitar uma interação entre um grande número de 
pessoas.  
Vamos lá, continuem esta conversa com os colegas, encontre parceiros para com 
você dividir reflexões, dúvidas e prazeres. 
Um carinho (O). 
 
 

 Nessa disciplina, da mesma forma que nas outras, foi constante a participação da tutora: 

questionando (provocando) os estudantes, comentando as suas respostas, esclarecendo o assunto 

que estava sendo discutido, realizando considerações individualizadas, solicitando participação 

de todos e tirando dúvidas; e também indicando novas fontes de estudo e/ou pesquisa. 

 No Guia Geral do Aluno28, produzido por uma equipe de docentes da Faculdade de 

Educação (FACED-UFJF), explicita que “Só o diálogo permanente entre todos os envolvidos 

(professor ou tutor e alunos; alunos e alunos), permite o acompanhamento do desenvolvimento 

do aluno” (SILVA et. al, 2009, p. 19). Na análise realizada nessa investigação, observamos que o 

diálogo foi realizado em todas as disciplinas, no Anexo E apresentamos um fórum completo. A 

maior participação dos estudantes ocorreu nos fóruns da disciplina História II. Apresentamos no 

Apêndice C um quadro com o número de participações dos estudantes nos fóruns em uma das 

disciplinas investigadas. 

 No PPP do curso está descrito que os professores/tutores devem ter “capacidade 

pedagógica de promover, junto aos estudantes, a produção de conhecimentos, conduzindo-os no 

passo a passo do desenvolvimento da disciplina, orientando, provocando, avaliando a 

                                                 
28 Esse guia faz parte de uma coleção de livros produzidos na FACED destinados aos estudantes  para 
esclarecimentos gerais: “Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA): a prática com o moodle”; “Estágio Curricular: 
curso de pedagogia”; “Monografia: redação e estrutura” e “Guia Geral do Aluno”. 
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aprendizagem” (UFJF, 2012, p. 10). É possível afirmar os tutores estão cumprindo suas 

atribuições pedagógicas. Nos quadros que apresentamos as categorias de análise das disciplinas, 

os professores/tutores realizaram considerações para toda turma ou individualizadas; orientaram, 

incentivaram a participação, questionaram a turma e individualmente, sendo que dentre os posts 

havia explanações tão ricas que podiam ser consideradas aulas. Nesse documento ainda está 

descrito que o professor/tutor 

 
 

atua mais diretamente junto aos alunos na plataforma Moodle, ambiente virtual 
de aprendizagem onde se dão, prioritariamente, as ações de ensino e 
aprendizagem do curso. Tem a responsabilidade de, em articulação com o 
professor da disciplina, organizar a apresentação dos conteúdos na plataforma, 
promover a discussão dos conteúdos entre os cursistas, esclarecer dúvidas, 
propor e corrigir atividades. O tutor a distância deve ser aprovado em processo 
de seleção regulamentado por edital e deve ter disponibilidade para dedicar uma 
carga horária semanal de 20 horas às atividades do curso (UFJF, 2012, p. 18/19). 
 
 

 Nesse curso está prevista a necessidade da presencialidade dos estudantes pela sua 

frequência no AVA, nas avaliações, na utilização dos diferentes recursos da plataforma e nos 

encontros presenciais. 

 De acordo com o PPP, em relação aos professores/tutores, está prevista a necessidade de 

que eles tenham “aderência” à disciplina em que atuam, sendo  essa condição de extrema 

relevância para que um curso online seja de qualidade, pois para a manutenção do diálogo 

permanente, esclarecimentos de dúvidas, realização de perguntas orientadoras (provocações), 

acompanhamento dos estudantes e respostas aos seus questionamentos, seria muito difícil ou 

impossível se esse profissional não fosse da área. Para a implementação de cursos de qualidade, a 

participação de profissionais devidamente qualificados é imprescindível. 

 Existe uma contradição terminológica no PPP do curso de Pedagogia a distância, nele se 

estabelece que “cabe ainda ao professor a elaboração dos materiais instrucionais pertinentes a 

cada disciplina” (UFJF; 2012, p. 18, grifo nosso), de acordo com o trabalho realizado e com os 

materiais didáticos disponibilizados no AVA não há como considerá-los instrucionais, no sentido 

reducionista do termo que em geral é relacionado à transmissão de informações. 

 Borges (2010), ao resgatar as origens desse curso, destaca que existia um projeto 

pedagógico anterior à implantação da UAB. Uma equipe multidiciplinar, composta por 

professores atuantes nos cursos de Pedagogia e Licenciaturas, com experiência prática na 
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educação a distância, apontou a necessidade da construção de um curso diferente que priorizasse 

as relações humanas. Esses docentes compreendiam que nesse novo projeto era necessário 

enfatizar a mediação pedagógica, ou seja, as efetivas interações entre professor e alunos. 

Observamos, nessa pesquisa, que essa mediação pedagógia foi efetivada. 

 

5.2 MEDIAÇÃO DOCENTE DOCENTE NO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS 

DA EDUCAÇÃO 

 

 Nossa investigação na Universidade Aberta teve como objeto de pesquisa a “Unidade 

Curricular: Os Média na Educação” do curso de Licenciatura em Ciências da Educação, durante o 

primeiro semestre letivo (2011/2012). Para isso, contamos com a autorização e colaboração da 

professora Daniela Melaré Vieira Barros, professora dessa disciplina que integra a grade 

curricular do curso. 

  Até recentemente, os recursos materiais utilizados antes do MPV eram os manuais 

desenhados para a aprendizagem independente, complementados por áudio e vídeo, ou seja, um 

modelo centrado no interação do estudante com o conteúdo. Nos últimos anos, face à evolução 

das estratégias de aprendizagem à distância, é possível e desejável a diversificação desses 

recursos com a adoção de obras de referência, com a realização de pesquisas bibliográficas na 

Web, com a utilização de materiais multimídia etc. 

 Está assegurada a autonomia dos docentes da Universidade Aberta, eles têm permissões 

de edição no AVA, mas o conjunto de regras do modelo dificulta ou impede modificações. Para 

facilitar o trabalho dos professores, foi criado um template29 inicial, com recursos mínimos 

necessários, a partir do qual devem ser criadas a unidades curriculares. De acordo com Coelho e 

Rocio (2009, p. 2), os docentes da UAb tiveram suas primeiras experiências de ensino online com 

este modelo: 

 
 

A disponibilização de um modelo de unidade curricular online, préconfigurado e 
contendo os dispositivos essenciais ao funcionamento da unidade curricular 
segundo o modelo pedagógico da Universidade Aberta para o 1º ciclo, veio 
possibilitar a criação, pelos docentes, dos espaços online das suas unidades 
curriculares, de forma eficaz e relativamente uniforme.[…].  

 
                                                 
29 Template: padrão, modelo. 
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 O Plano de Unidade Curricular visa orientar o processo de aprendizagem do estudante. 

Nele, estão contidas a sua apresentação, as competências a serem desenvolvidas, o roteiro de 

trabalho, a metodologia, os recursos a serem utilizados, a forma de realização da avaliação, o 

calendário e plano de trabalho. Quanto à metodologia, verificamos que todas as atividades de 

ensino e aprendizagem devem ser realizadas no espaço virtual, com exceção do p-fólio que é 

realizado presencialmente. Toda comunicação dos docentes e dos estudantes deve ser realizada 

nos fóruns. 

 As Atividades Formativas, conforme apresentamos anteriormente, devem ser variadas e 

acompanhadas de indicações para que o estudante realize sua autoavaliação, identifique os pontos 

fortes e fracos nas suas aprendizagens e discuta, inicialmente, com seus colegas e, se necessário, 

com o professor. Citamos, como exemplo, a fala da tutora LC (2011) que se dirigiu aos 

estudantes da seguinte forma: essas atividades “destinam-se a consolidar as aprendizagens e a 

auto-avaliarem os vossos conhecimentos, bem como a monitorarem a evolução no curso”, 

complementou esclarecendo que: “Não é preciso divulgá-las no fórum, a não ser que considere 

alguma reflexão que tenha feito muito importante e a queira partilhar”. Como a divulgação das 

atividades é opcional, podemos caracterizá-las como de autoaprendizagem. 

 Constam do Plano de Atividades Formativas, dessa unidade curricular, duas sugestões 

quanto à forma de realizá-las: concentrar-se em uma questão de cada vez e respondê-las em um 

local onde possa refazê-las sempre que necessitar, podendo ser em um meio físico ou digital. 

 

Figura 08: Apresentação da Unidade Curricular no AVA: Os Média na Educação 
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  Na unidade curricular “Os Média na Educação”, o desenho didático se constituiu de 

textos, fóruns, vídeos (youtube) e link para um tradutor. Os vídeos disponibilizados tiveram como 

objetivo sensibilizar os alunos e os ajudar a refletir sobre o tema. Logo após a reflexão do tema, 

os estudantes deveriam realizar a primeira atividade formativa, preenchendo uma grade de 

observação que poderia ser guardada ou enviada ao Fórum de Trabalho do Tema 1. 

 Foram abertos, nesse unidade curricular, fóruns de notícias30, de ajuda e feedback, de 

apresentação e expectativas pessoais na unidade curricular, de provas presenciais, de cartão de 

aprendizagem, de creditação31, três fóruns de trabalhos (Tema 1, 2 e 3) e três fóruns de dúvidas 

(Tema 1, 2 e 3). O semestre letivo dessa unidade curricular foi organizado em três temas: Os 

Média na Política, Os Média na Educação e Os Novos Média na Sociedade Digital. Dois livros 

foram utilizados como bibliografia obrigatória. 

 As seis turmas totalizavam 288 estudantes, uma média de 48 alunos por turma. Uma das 

turmas ficou sob responsabilidade da professora (coordenadora da unidade curricular) – turma 01 

– e as outras cinco, sob responsabilidade de três tutoras. A Tutora 1 é Licenciada em Ensino de 

Física e Química e Mestre em Pedagogia do E-learning; a Tutora 2 é Licenciada no Ensino de 

Francês/Português e Mestre em Didática das Línguas e a Tutora 3 é Psicóloga, Mestre em 

Psicologia e Doutoranda em Psicologia. 

 Como vimos, o desenho didático das unidades curriculares deve ser organizado 

uniformemente, portanto, todas as seis turmas tiveram a mesma formatação do desenho didático, 

conforme template disponibilidado pela Universidade Aberta. 

 Na Universidade Aberta, existe um banco de tutores por eles capacitados. A medida em 

que são abertas novas turmas, os professores devem solicitar aos coordenadores de curso tantos 

tutores quanto necessitar. A seguir,  na Tabela 27, estão elencados o número de alunos por turma: 

 

 

                                                 
30 Notícias: abertos pelos docentes para colocação de informações gerais destinadas à orientação dos estudantes. 
Ajuda e feedback: foram tratadas dúvidas gerais relacionadas com avaliações, bibliografia, arquivos que não se 
abriram etc. 
Provas presenciais: foram tratados assuntos relacionados às provas presenciais: notas, recursos, guias de estudos e 
indicações de respostas para as provas presenciais. 
Cartão de aprendizagem: foi um espaço destinado aos estudantes que optaram pela avalização contínua, nele foram 
colocadas indicações para a realização dos e-fólios e p-fólios. 
Creditação: destinou-se às informações relacionadas com o aproveitamento dos e-fólios do ano anterior. 
31 O estudante que repetir uma unidade curricular  poderá pedir creditação, ou seja, aproveitamento dos seus e-fólios 
realizados no ano anterior, de acordo com regras específicas. 
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Tabela 27 - Relação docente x aluno 
 

Docente Nº da Turma Nº de alunos 
Professor 1 55 
Tutora 1 2 52 
Tutora 1 3 49 
Tutora 2 4 48 
Tutora 2 5 54 
Tutora 3 6 30 

 

 No Plano de Tutoria (ANEXO F) elaborado pela professora e coordenadora da Unidade 

Curricular, constava como responsabilidade do(s) tutor(es): motivar os estudantes, esclarecer 

dúvidas, moderar fóruns (grifo nosso) e avaliar e classificar os e-fólios, p-fólios e eventuais 

exames. De acordo com tal plano, ao iniciar o “Tema 1” o tutor deveria: “Colocar uma mensagem 

no placard de notícias informando os estudantes da abertura do fórum e salientando que a 

moderação desse fórum é responsabilidade dos próprios estudantes”, informação relacionada com 

abertura do “Fórum de Trabalho do Tema 1”. Os estudantes demonstaram estar cientes da 

situação de que os docentes normalmente não participam desses fóruns de trabalho, como 

podemos observar, a seguir, no post de um estudante: 

 
 

é provável que as nossas professoras não te respondam tão cedo, já que este 
fórum é de interacção entre os estudantes... Se quiseres podes colocar a questão 
no fórum de dúvidas e questões gerais... ou podes dizer-me o que se passa - pode 
ser que consiga ajudar... o que é que não consegues abrir? - é mesmo a AF1? - 
coloquei-a em anexo (PO Turma 6) 

 
 

 Estava previsto no Plano de Tutoria que após duas semanas seria aberto o “Fórum de 

Dúvidas sobre o Tema 1”, com essas tarefas para os tutores: a) “Moderar  (grifo nosso) a 

discussão neste Fórum (Atenção!!!! todas as dificuldades por vossa parte em relação ao conteúdo, 

podem contatar o professor para informações e esclarecimentos)”, e b) “Incentivar os estudantes 

a colocarem as suas dúvidas e relembrar a duração do Fórum e informar que após a data prevista 

o Fórum será fechado”. 

 Na Figura 09, a seguir, um exemplo da aparência de um Fórum de Trabalho (Turma 1 – 

Tema 1). 
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Figura 09 – Exemplo de Temas abertos no Fórum de Trabalho  
(além dessa existiram mais seis páginas) 

 

 

 

 Os estudantes têm possibilidades de abrir novos temas, o que permitiu que fossem 

iniciados 105 temas nesse fórum. Com relação à margem de abertura dos fóruns, um dos alunos 

postou a seguinte observação: “Apesar de não concordar com a dispersão em termos temas, vejo-

me forçado a ter que iniciar um novo tema, porque já existem tantos para o mesmo assunto que 

não sei em qual hei-de participar. O ideal, creio eu, seria que todos participássemos em apenas 

um tema” (DL). No segundo post desse fórum de trabalho, esse mesmo estudante colocou a 

seguinte observação: “Tenho vindo a colocar aqui algumas respostas às questões da nossa 

Atividade Formativa 2, no sentido de que sejam discutidas pelos colegas, no entanto parece que 

até agora nenhum colega se interessou pela discussão dos temas”. 

  A maioria dos temas abertos só foram abertos pelos estudantes, aproximadamente 50%, 

não havia respostas dos colegas. Esse fato pode ser verificado na Figura 09, onde na coluna 

“Respostas” aparece o número zero. Podemos concluir, que a abertura de novos temas de fóruns 

nem sempre geram diálogo, respostas ou considerações entre os estudantes. A seguir, Tabela 28, 

apresentamos o número de temas abertos nos fóruns dessa unidade curricular nas seis turmas. 

 Como transcrevemos, anteriormente, na citação do estudante, o grande número de temas 

abertos dificultou a organização dos estudantes. 
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Tabela 28 – Número de temas de fóruns abertos na unidade curricular: Os Média na Educação 
 

Fórum Turma 1 Turma 2 Turma 3 Turma 4 Turma 5 Turma 6 
Notícias 12 22 22 18 18 13 
Ajuda e feedback 38 29 17 08 15 07 
Provas presenciais 6 7 14 7 7 3 
Cartão de aprendizagem 10 11 9 12 11 6 
Creditação 0 0 1 4 13 5 
Dúvidas tema 1 4 1 2 1 2 2 
Dúvidas tema 2 0 1 1 0 1 0 
Dúvidas tema 3 0 0 0 0 0 0 
Trabalho tema 1 105 15 27 15 10 13 
Trabalho tema 2 17 5 10 3 0 0 
Trabalho tema 3 15 3 6 1 0 0 

 

 Na abertura dos Temas de Trabalho, constava a seguinte orientação para os estudantes: 

“Em paralelo aos estudos e atividades participe do Fórum de Trabalho (7 a 27 de novembro) Este 

Fórum estará disponível durante todo o tema 2, nele poderemos discutir, analisar, refletir sobre os 

estudos realizados no tema 2”. Essa participação, como dito anteriormente, deveria ocorrer com a 

realização de discussões entre os estudantes. 

 Nessa unidade curricular, foram abertos 245 temas nos fóruns de trabalho, Tabela 29, em 

114 temas (quantidade equivalente a 46,5%) só foi realizada a abertura por um dos estudantes, 

mas, tais temas não receberam nenhuma resposta ou consideração dos seus colegas ou docentes. 

Quanto à participação nos fóruns, um estudante postou este questionamento: “Tenho uma dúvida, 

é obrigatório participar no fórum? Ou posso elaborar o meu trabalho e no fim entregar aos 

professores, quando pedido por estes”. (CM). A resposta da professora foi: “Não, não é 

obrigatório a participação, mas é um ótimo espaço para aprendizagem e facilidade de estudo do 

estudante, é recomendável participar para poder discutir e refletir sobre o que esta sendo 

estudado....” (DM). Apresentamos um de Fórum de Trabalho completo no Anexo G. 

 Citamos novamente o fórum de trabalho do Tema 1, turma 1, e seus 105 (cento e cinco) 

temas, nem todos eles tiveram respostas e essa possibilidade de abertura de novos temas pode  

causar dispersão e/ou dificuldade de participação. Relembrarmos que o objetivo era a discussão 

do “Tema 1” entre os estudantes e a mediação deveria ser realizada por eles. Vejamos, na Tabela 

29, o número de temas abertos nos fóruns de trabalho e a quantidade de respostas recebidas em 

cada um. 
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Tabela 29 – Número de temas de Fóruns de Trabalho abertos e quantidade de respostas 
 

 Nº 
temas 

Turma 1 Turma 2 Turma 3 Turma 4 Turma 5 Turma 6 
T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 

0 51 5 3 5 2 3 17 3 4 5 1 0 7 0 0 8 0 0 
1 27 4 4 4 2 0 5 0 1 4 0 1 2 0 0 1 0 0 
2 11 2 2 1 0 0 2 1  2 1 0 0 0 0 1 0 0 
3 7 1 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 
4 1 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
5 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
27 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
29 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total  105 17 15 15 5 3 27 10 6 15 3 1 10 0 0 13 0 0 
 Legenda: T1: Tema 1, T2: Tema 2 e T3: Tema 3 

 
  Os fóruns de dúvidas são destinados às solicitações de esclarecimentos dos conteúdos 

estudados, à equipe docente. Conforme dito anteriormente, neles, a participação dos estudantes é 

muito menor que nos fóruns de trabalho e as dúvidas levantadas pelos estudantes referem-se, 

principalmente, à forma de elaboração das atividades formativas. Apresentamos um Fórum de 

Dúvidas completo no Anexo H. 

 
Tabela 30 – Número de posts de Fóruns de dúvidas 

 

Nº 
Posts 

Turma 1 Turma 2 Turma 3 Turma 4 Turma 5 Turma 6 
T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 4 0 0 4 4 0 4 4 0 4 0 0 2 1 0 1 0 0 
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 Observamos, na Tabela 30, que um número inexpressivo de dúvidas postadas pelos 

estudantes. A maior parte das participaçoes ocorreu no Tema 1. No Tema 2 a participação foi 

ainda mais inexpresssiva, só ocorrendo na metade das turmas, com apenas um tema. O Tema 3 

não teve nenhuma dúvida postada. As dúvidas postadas foram sobre material didático, 

dificuldade de acesso ao material digital, funcionamento do fórum e agradecimentos pelo pronto 

atendimento dos tutores/docentes que responderam a todas as solicitações de esclarecimentos. 

 Vejamos, a seguir, Tabela 31, as categorias de análise encontradas nos posts dos docentes, 

relembrando, que podemos encontrar mais de uma categoria em cada post. 

 

Tabela 31 – Categorias de análise dos posts realizados pelos  
docentes nos Fóruns de Trabalho Tema 1 

 

PRESENÇA DE ENSINO Turma1 Turma 2 Turma 3 Turma 4 Turma 5 Turma 6 
T 1 T 2 e 3 T 1 T 2 e 3 T 1 T 2 e 3 T 1 T 2 e 3 T 1 T 2 e 3 T 1 T 2 e 3 

Considerações 4 5 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 
Consider. Individualizadas 30 11 0 0 1 0 2 0 0 0 4 0 
Coordenando a discussão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Estimular a auto-reflexão 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Incentivo/motivação 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Orientações 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Pergunta p/1 aluno 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Problema técnico 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Questionamentos 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Referências extras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Síntese/conclusões 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Solicita particip./interação 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 
Vamos Dialogando 20 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

PRESENÇA SOCIAL             
Congratulações 21 19 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 
Social 41 16 0 0 1 0 6 0 0 0 1 0 
Total de posts 43 33 0 0 2 0 7 0 2 0 7 0 
 

 Mesmo não havendo obrigatoriedade de participação da equipe docente nos fóruns de 

trabalho, observamos a existência de alguns posts, principalmente, pela professora da Unidade 
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Curricular para realizar considerações individualizadas. A participação dos tutores foi muito 

reduzida. 

 A maior participação docente na “presença de ensino”, Turma 1, foi para realizar: a) 

considerações individualizadas, b) orientações e c) perguntas para um aluno. Da mesma forma 

que fizemos nas disciplinas do curso de Pedagogia da UFJF, totalizamos as intervenções: 

considerações, considerações individualizadas, questionamentos, pergunta para um aluno e 

solicitação de participação/interação, elas representaram 58,0%. 

 Na Tabela 31 verificamos não existiram posts relacionados à coordenação de discussões; a 

participação da equipe docente ocorreu principalmente na turma 1, nas outras turmas a 

participação foi muito menor, como é o caso da turma 2 em que não houve qualquer post da 

equipe docente. Nos temas 2 e 3 somente a docente da turma 1 participou nos fóruns. A 

solicitação de participação e interação entre os estudantes na turma 4, só ocorreu com seis posts 

feitos pela tutora em um só dia, com o seguinte texto: “Boa noite, MJ, Bom trabalho mas pode 

melhorar e deve interagir com os seus colegas…” (LC), acrescido de com poucas variações.  

  Vejamos, na Tabela 32 as categorias de análise encontradas nos fóruns de dúvidas: 

 

Tabela 32 – Categorias de análise dos posts realizados pelos docentes nos fóruns de dúvidas 
 

PRESENÇA DE ENSINO Turma 1 Turma 2 Turma 3 Turma 4 Turma 5 Turma 6 
Considerações 0 1 0 0 0 0 
Consider. Individualizadas 4  0 1 0 0 1 
Coordenando a discussão 0 0 0 0 0 0 
Estimular a auto-reflexão 1 0 0 0 0 0 
Incentivo/motivação 0 0 0 0 0 0 
Orientações 2 1 0 2 0 0 
Pergunta para 1 aluno 0 0 0 0 0 0 
Problema técnico 0 0 0 0 2 0 
Questionamentos 0 0 0 0 0 0 
Referências extras 0 0 0 0 0 0 
Síntese/conclusões 0 0 0 0 0 0 
Solicita participação/reflexão 1 0 0 0 0 0 

PRESENÇA SOCIAL       
Congratulações 0 0 0 0 0 0 
Social 4 0 1 0 0 0 
Vamos dialogando 0 0 0 0 0 0 
Total de posts 6 2 1 2 2 1 
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 A utilização da sentença “vamos dialogando” da docente (vide Tabelas 31 e 32) foi 

bastante recorrente. Parece-nos que essa colocação destinou-se à manutenção de um canal de 

comunicação entre a docente e os estudantes; essa categoria foi uma característica específica 

dessa docente e, por isso, não aparece nos quadros de apresentação da pesquisa da UFJF.  

 De acordo com a Tabela 32, a maior participação docente na “presença de ensino”, em 

todas as turmas, foi para realizar considerações individualizadas, situação coerente com a 

proposta do modelo de ensino desta instituição, pois esses fóruns se destinam ao esclarecimento 

das dúvidas levantadas pelos estudantes. Mas, ao mesmo tempo existe uma contradição, pois o 

MPV também preconiza o a interação (primado da interação). Podemos observar na Tabela 32 

que a participação docente é reduzida. 

 Semelhante situação foi verificada por Coelho e Marcos (2010) ao analisarem a unidade 

curricular: “Arquitetura de Computadores”, durante o período de 2008 a 201032. Eles 

identificaram que houve diminuição da participação dos estudantes nos fóruns, sendo que 

 
 

diversos factores contribuem para a redução efectiva da participação do 
estudante no EaD. Um dos facotes principais prende-se com a inibição natural 
de exposição pública de dúvidas ou considerandos que o estudante considere 
serem de valor menor. Aliada à inibição junta-se o factor de dispersão perante 
um elevado número de intervenções: a experiência tem demonstrado que a 
participação do aluno se torna inviável em espaços virtuais com grande número 
de participantes, pois a intervenção individual tende rapidamente a diluir-se no 
elevado volume de interações geradas. Estas, não raras vezes, convertem-se com 
o tempo num enleado de comunicação difícil de seguir (COELHO; MARCOS, 
2010, p. 86, grifo nosso). 
 
 

 O elevado número de intervenções pode ocorrer somente para a abertura de novos temas 

nos fóruns, sem ocorrência de diálogos, como apresentado na Tabela 30. 

 Como podemos verificar nas Tabelas apresentadas, anteriormente, foi na “Turma 1” que 

houve uma maior quantidade de participações. A docente realizava posts breves, mas não deixou 

de responder às demandas ou dúvidas dos estudantes, questioná-los e, quando necessário, 

estimulá-los individualmente, na maior parte das vezes. Nessa turma, bem como nas demais, foi 

possível observar que os estudantes realizam a leitura dos posts dos colegas e também a 

realização de diálogos entre os estudantes, por exemplo:  

                                                 
32 Professores do Departamento de Ciência e Tecnologia da Universidade Aberta, investigação realizada no curso de 
Informática. 
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– Colega que fantástica resposta, junto aqui a minha. Será que concordas? […] 
(P); 
– Olá P, Também gostei do seu trabalho (B); 
– Colega, As respostas estão na mesma base, verifica a minha […] (M); 
– Olá M realmente este tema é pertinente e difícil de debater […]” (D); 
– Já agora, talvez valha a pena reflectirmos. Que acham? Saudações Acadêmicas 
(IC) . Ninquém respondeu. 
 
 

 A professora esteve atenta às solicitações dos estudantes, por exemplo, uma estudante 

postou: “Estou aqui com dificuldade de interpretação […]” e no dia seguinte, a resposta foi: 

“Estimada S, como estás? Vamos a sua dúvida” (DM). 

 Nas turmas 1, 2 e 3, ocorreram mais diálogos entre os estudantes. Na turma 1, dois temas 

recebaram mais de dez posts, um tema 15 e o outro 27 posts. Na turma 2, quatro temas receberam 

mais de dez posts, foram 12, 13, 17 e 29 posts. Na turma 3, um tema recebeu trinta posts e a 

participação de 20 estudantes. Vejamos a seguir, os fragmentos de um diálogo realizado sobre um 

mesmo assunto na turma 2, tema 1: 

 
 
– Olá B. De facto, acho que nem nos apercebemos […] (IM); 
– Olá M L. É verdade! […] (IM); 
– A, concordo como que escreveste. Principalmente quando referes que […] 
(RS); 
– Boa noite R, quando falei ‘e nós compramos’, falei numa generalidade […] 
(AS); 
– Olá A, eu também quando respondi não quis […] (RS); 
– Olá colegas, tendo eu já expressado a minha opinião, gostaria de alertar para 
uma outra questão (RS); 
– Boa tarde, R! […] Gostei muito desta tua frase […] (CH); 
– Boa noite colegas, P, gosto muito do teu post, penso que […] (AS); 
– Talvez não me esteja a fazer entender da melhor maneira (RS); 
– Boa noite, colega A! Agradeço muito o teu ponto de vista, acerca do meu 
comentário (PG); 
– Boa tarde C e J. Gostei da opinião das duas (LB); 
– Boa tarde colegas, apesar de um pouco tardiamente e, por isso, ter uma 
opinião que vai de encontro ao que já foi dito neste tópico, gostaria de deixar 
minha reflexão […] (LM). 
 
 

 Na turma 2, a maior participação foi no tema: “A Influência dos Média na Sociedade”, 

postado por um dos estudantes, nele foram realizados 29 posts e participaram 20 estudantes, 

sendo que seis alunos participaram mais de uma vez; não houve nenhum post do tutor/docente. 
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Na turma 3, encontramos o maior número de postagens em um único tema, denominado: “Usar 

ou não usar – será a questão?”. Participaram dele oito estudantes, também não houve nenhum 

post do tutor/docente. Nessa turma, um estudante reclamou da falta de estímulos por parte dos 

tutores/docentes: 

 
A,  
há muito que eu sonhava com o ensino como aqui nos é proposto… 
[..] Sei que não está tudo certo! 
Professores e tutores: NÃO está correta a vossa atitude! Não cumprem logo a 1.ª 
tarefa, que é motivar; não têm, praticamente, qualquer papel ativo… - tudo bem, 
nós é que temos de nos esforçar, mas… quem chega, tem de ser recebido; e 
tutorar é… tutorar – não é atirar com alguns ficheiros, e ficar longe a ver cair os 
alunos como tordos! 
Alunos: este ensino é colaborativo! – temos de ser gansos, mesmo! – Sabem, 
competir, para ser melhor que os outros, não é, de forma nenhuma, tão produtivo 
como colaborar! Entreajuda, espírito de turma, é fundamental… 
E, nem quero saber se os “colegas” vão mandar bocas para o face por este post; 
e, sei que os professores que o são, até vão gostar! – por isso, como sempre, 
estou em Paz depois de o escrever! 
abraços, companheiros de jornada (SS). 
 
 

 Esse diálogo maior teve 31 posts. Vejamos alguns fragmentos desses posts: 

 
 
– Olá S e T, Como sempre S coloca questões importante, e muito boas para 
debatermos e trocarmos ideias, é para isso que aqui estamos, aprender uns com 
os outros e trocar ideias, chegando ao conhecimento da questão (IR); 
– Olá S, Eu acho sim que as aulas […] (IR); 
– Olá S, Para ser sincera, não percebo o que sugeres. Sei o que queres por um 
lado mas ao mesmo tempo não entendo pois acho que não seria possível um 
ensino assim (TS); 
– Colegas, estou a ficar, realmente, em pânico com as respostas das colegas… 
Mais ninguém quer intervir? (SS); 
– Caros colegas vou deixar aqui meu contributo para este debate (AB); 
– Olá S, Eu disse que quase desisti, mas não desisto porque é assim com estas 
intervenções e com a troca de ideias que nos aprendemos, e eu gosto de intervir, 
sabes disso (IR); 
– Olá a todos, Este debate está muito interessante (TV); 
– Olá Colegas e Professores… Temos aqui uma ‘discussão curiosa’. De certa 
forma concordo com todos vós. A M lançou ideas pertinentes como […] (MD). 
 
 

 Na turma 4, Tema 1, o primeiro post foi feito por um estudante. Ele buscou dialogar com 

seus colegas realizando uma provocação: “Ao realizar as actividades formativas 1 deparei-me 
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com esta questão que me parece pertinente, dado à grande evolução tecnológica de que temos 

sido alvos, será que podemos utilizar (ainda mais) em prol da educação?”. Diante dessa questão 

cinco alunos participaram do diálogo. Durante a realização desse fórum a tutora realizou suas 

intervenções em apenas um dia, foram sete posts, parabenizou os estudantes pelo trabalho que 

estavam realizando, nominando-os e solicitou interação entre eles. Por exemplo: “Boa noite A, 

Bom trabalho… mas é preciso interagir com os colegas. Comente os seus trabalhos…”. Foram 

raras as intervenções da tutoria solicitando participação e diálogos entre os estudantes. 

  Nos cursos da UAb, a comunicação assíncrona é privilegiada, permitindo dessa forma que 

os estudantes tenham flexibilidade de acessarem ao ambiente virtual de aprendizagem quando 

lhes for conveniente. É nos fóruns de trabalho e dúvidas que são realizadas as comunicações da 

comunidade universtária. Não existe qualquer outra forma comunicação/atendimento, seja por 

telefone, carta ou polo de apoio, pois o modelo de e-learning é exclusivamente online. 

Excepcionalmente, poderá haver envio de e-mail pelo docente diretamente para um estudante, a 

fim de auxiliá-lo no acesso de um arquivo, por exemplo. 

 De acordo com o MPV e a análise dos dados coletados apresentados aqui, no primeiro 

ciclo, as comunicações dos estudantes com a equipe docente devem ocorrer no fórum de dúvidas. 

Os fóruns de trabalho são destinados às discussões entre os estudantes e, embora haja alguma 

participação dos docentes, neles não se faz necessária a mediação da equipe docente. Ressaltamos 

que em nenhum dos dois fóruns, a participação dos estudantes é obrigatória, e sim opcional. 

 Os fóruns não são explorados pelos docentes da Universidade Aberta na perspectiva de 

incentivar aos discentes à participarem das discussões:  

 
 
o modelo advoga a existência de momentos previamente definidos onde se 
antecipa que a interacção professor-estudantes seja realizada de forma directa 
pelo professor no contexto da classe virtual. Assim, considera também decisivo 
romper com a tendência do estudante médio principiante no ensino a distância 
de procurar, à primeira dificuldade, pedir ajuda através de uma linha de acesso 
ou entrar em contacto individual imediato com os professores (PEREIRA et al., 
2006, p. 14). 
 
 

 Como os fóruns mediados pelos docentes (Fóruns de Dúvidas) não ficam disponíveis o 

tempo todo, a manutenção de diálogos entre os estudantes e a equipe docente pouco ocorre. Os 
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fóruns também não são explorados pelos docentes no sentido de questionarem ou provocarem os 

estudantes de forma a contribuir para a construção coletiva do conhecimento.  

 Embora não haja obrigatoriedade da participação dos docente nos fóruns de trabalho, 

encontramos seis perguntas direcionadas aos estudantes – quatro em uma turma e duas em outra – 

nas outras quatro turmas não houve questionamento. Essa forma de trabalho está amparada no 

MPV que determina que “caberá ao professor de cada unidade curricular organizar os momentos 

dedicados à realização de actividades formativas, os momentos dedicados ao esclarecimento de 

dúvidas e dificuldades” (PEREIRA et. al, 2006, p. 19). Desta forma, os esclarecimentos de 

dúvidas e dificuldades são alojados nos fóruns de dúvidas. 

 No MPV, estão explícitas duas formas de aprendizagem: a independente e a colaborativa. 

A primeira realiza-se conforme matriz original do ensino à distância de forma autônoma pelo 

estudante, baseada em atividades, materiais, bibliografia e nas orientações disponibilizadas pelo 

professor. Na segunda, a aprendizagem emerge do trabalho desenvolvido em conjunto, da partilha 

de experiências e perspectivas, baseando-se em objetivos comuns e modos de trabalho 

negociadas em grupo. Segundo estabelecido nesse Modelo, para o primeiro ciclo ainda se 

mantém o ensino independente, pois a colaboração pode acontecer, mas não é prioridade. Esse 

ciclo de ensino fundamenta-se na elaboração de atividades formativas como uma forma de 

autoaprendizagem e de autoavaliação (entendida como a percepção de avaliar se o aluno está 

aprendendo ou não o conteúdo). 

 O MPV caracteriza o estudante como construtor do seu próprio conhecimento e, para isso, 

deve empenhar-se e comprometer-se com seu processo de aprendizagem, integrado em uma 

comunidade de aprendizagem. Mas da forma como foi realizado o trabalho nessa Unidade 

Curricular, o foco permanece ainda no material didático, nas atividades formativas, na 

participação opcional dos estudantes nos fóruns, o que caracteriza a autoaprendizagem. 

  Na Universidade Aberta, o aluno se matricula sem que haja obrigatoriedade de 

participação nas atividades online, ou seja, ele pode não “ser visto” no AVA. Suas “aparicões” 

acontecem somente nas avaliações online (e-fólios) quando opta pela avaliação contínua. Caso 

opte pela avaliação no final de semestre, ele poderá aparecer somente nesse momento quando as 

avalições são presenciais. Não há obrigatoriedade de presencialidade dos estudantes nessa 

Universidade.  
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 Finalizamos a apresentação e a análise dos dados de nossa investigação, foi possível 

verificarmos que o trabalho realizado nos cursos é bastante diferenciado. A seguir, 

apresentaremos as nossas considerações finais.   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao longo do meu doutorado, tive a oportunidade de dialogar com um colega de trabalho 

que na época cursava o mestrado. Em nossas conversas, durante as viagens de Juiz de Fora-MG 

para as aulas no Rio, confesso que dizia acreditar na implementação de um curso superior regular 

com um ambiente rico de “trocas”, de debates, de diálogos ou de cocriação. Naquela época, já 

haviamos participado e observado alguns cursos online, elaborados e conduzidos em um 

ambiente colaborativo, mesmo assim achávamos utópico crer em um curso superior a distância 

da forma que nos era colocado, especialmente, em se tratando de uma turma de estudantes sem 

“experiência” na educação online. Hoje, passado dois anos, ao finalizar esta tese, tenho que 

admitir que é possível sim, pois observamos que o curso de Licenciatura em Pedagogia a 

distância UFJF foi desenvolvido de forma colaborativa entre a equipe docente, situação que se 

estende à colaboração existente em toda comunidade estudantil. 

  O ambiente sociotécnico desses nossos tempos de cibercultura contribui para que a 

construção do conhecimento também se realize em comunidades de aprendizagem online. A 

liberação da palavra na educação online facilita a realização do diálogo nas comunidades virtuais, 

nessa investigação identificamos que os fóruns de aprendizagem representam uma importante 

interface de comunicação entre os atores envolvidos em um ambiente educacional dialógico. 

 O desenho didático na plataforma virtual (Moodle) não apresenta grandes diferenças nas 

disciplinas analisadas nos dois cursos, observamos que a diferença mais siginificativa apresenta-

se na condução das discussões realizadas nos fóruns, principalmente na forma como realiza-se a 

mediação docente. 

 O trabalho realizado nas duas instituições que investigamos tem características bastante 

distintas. No MPV da Universidade Aberta, embora exista previsão de interatividade entre a 

comunidade acadêmica, a participação nos fóruns pela equipe docente ocorre de maneira reativa, 

pois suas participações são realizada principalmente nos fóruns de dúvidas, para responder aos 

questionamentos dos estudantes. 

 Podemos caracterizar o ensino na Unidade Curricular investigada como um misto de 

educação a distância tradicional e de educação online dialógica. Sendo que a tradicional ainda 

tem maior peso, mas poderá mudar caso sejam realizadas adequações nesse sentido. Os alunos 

que participam e discutem com seus pares, mesmo com a reduzida participação da equipe 
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docente, precariamente estão inseridos em uma comunidade de aprendizagem e, juntos, 

constroem seus conhecimentos. Para identificar se essa é uma característica da Universidade 

Aberta novas pesquisas devem ser realizadas. 

 Quando os estudantes não participaram ativamente dos diálogos realizados no ambiente 

virtual de aprendizagem ele estavam inseridos em um curso de educação a distância tradicional,  

utilizando-se do computador (internet) como um repositório de informações, ou seja, 

simplemente para ter acesso ao material didático. De forma que sua inserção no curso teve como 

característica principal a autoaprendizagem; eles acessam o material didático e elaboram suas 

atividades formativas individualmente. É possível houvessem estudantes que nem mesmo liam os 

posts dos seus colegas. 

 Quando o ensino virtual (educação online, e-learning etc.) é centrado no estudante, como 

é o caso da UAb, as atividades devem ser realizadas com discussão e colaboração do grupo, de 

forma que os estudantes participem ativamente das atividades. Mas, se a presencialidade não é 

obrigatória, também não é obrigatória sua participação, portanto, existe uma contradição nessa 

situação. Quando o estudante somente lê e elabora suas atividades formativas, entendemos que 

fica caracterizado que o curso está fundamentado no material didático, em um ambiente 

instrucionista. Na educação online existe a possibilidade de aprender junto com os outros, 

interagindo com um ou com muitos, mesmo à distância. Sua especificidade está na utilização de 

tecnologias digitais que potencializam a comunicação e permitem novas formas de socialização.  

 Outra contradição verificada no MPV se dá em relação ao papel do professor na 

pedagogia online, é que ele deve ser provocador de situações problema, auxiliando ao aluno a 

desenvolver capacidades metacognitivas, organizando atividades que estimulem a colaboração e 

a interatividade na comunidade de aprendizagem. Mas, se não há obrigatoriedade de sua 

participação nos fóruns de trabalho, mas tão somente nos fóruns de dúvidas, não há como 

provocarem os estudantes. Caso isso ocorra, será por iniciativa pessoal. 

 Em relação ao tutor, podemos observar que existe precariedade na sua forma de 

contratação nas duas instituições. 

 No Brasil, pelo Sistema UAB, a forma de contratação e as condições de trabalho desses 

profissionais vêm sendo motivo de discussão. O pagamento de bolsas não cria vinculo do 

profissional contratado com a instituição, nem seus direitos trabalhistas assegurados. Sua 

“remuneração” é muito inferior à que teriam se fossem contratrados como professores do quadro 
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permanente. Eles recebem menos da metade do que recebe um professor auxiliar com carga 

horária de 20 horas, com especialização. Quanto maior a titulação, maior será a diferença. Para a 

implementação de cursos de qualidade, como é o caso desse que investigamos na FACED/UFJF, 

a mediação docente é muito bem realizada e isso demanda ainda tempo. 

 Na Universidade Aberta, a situação do tutor não é diferente quanto à forma de 

contratação, embora não seja por meio de pagamento de bolsas. Esses profissionais também não 

fazem parte do quadro permanente de pessoal da instituição. Eles prestam serviço quando há 

necessidade e o pagamento é realizado ao final do semestre, de uma só vez. Os valores pagos aos 

tutores são também muito inferiores aos valores pagos aos professores do quadro, o maior valor 

pago ao tutor representa menos da metade do salário de um professor auxiliar do primeiro escalão 

(salário inicial). Quando o tutor recebe o menor valor, essa quantia representa pouco mais de um 

quarto do salário de um professor.  

 O trabalho realizado pelos tutores da UFJF pode caracterizá-los realmente como está 

previsto no PPP do curso, ou seja, como professores-tutores. Melhor ainda seria caracterizá-los 

somente como professores, pois como identificamos nas categorias de análise, a mediação 

docente desses profissionais fundamenta-se nas provocações (questionamentos) individual e 

coletivamente, no esclarecimento de dúvidas (individual e coletivamente) e na solicitação de 

participação e da interatividade entre os estudantes.  

 A aderência à disciplina é fundamental na educação online de qualidade. Não há 

possibilidade do professor/tutor provocar e participar no processo de construção de conhecimento 

em uma comunidade de aprendizagem se sua formação for em uma área diferente da área de 

atuação. 

 Por outro lado, o trabalho dos tutores que atuaram na unidade didática objeto de nossa 

investigação na UAb, de acordo com as categorias de análise apresentadas, foi para realizarem 

considerações coletivas e individualizadas nos fóruns de trabalho, quando os estudantes 

necessitaram de algum auxílio, a ocorrência de posts dos tutores nos fóruns de trabalho de nos 

fóruns de dúvidas foi muito reduzida. 

  A UAB foi implantada recentemente e as suas primeiras turmas começaram a concluir 

seus cursos em 2011; em nossa investigação foi possível constatar indicadores de qualidade da 

mediação realizada pelos tutores da Licenciatura de Pedagogia a distância da UFJF. O 

reconhecimento da qualidade desse curso pode ser constatato na notícia que foi divulgada no 
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início do mês de outubro (2012), pelo INEP, a avaliação do curso de Licenciatura em Pedagogia a 

distância, em uma escala onde a pontuação máxima é de 5 (cinco) esse curso foi avaliado com 

nota 4 (quatro). Cursos como esse contribuem para que o preconceito, ainda existente em relação 

aos cursos a distância um dia se torne coisa do passado. 

 A educação online é uma opção para os estudantes que buscam um curso superior de 

qualidade. Quando tomamos conhecimento que um tutor deverá ser responsável por 900 

(novecentos) estudantes fica fácil imaginarmos que tipo de trabalho deve existir. Um curso que 

funciona dessa maneira não há possibilidade de haver mediação docente. Para a expansão e 

consolidação dessa modalidade educacional faz-se necessária a capacitação de profissionais para 

atuarem na mediação pedagógica, somente a instrumentalização tecnológica não os capacita. 

 Os recursos tecnológicos são meios para a construção de comunidades de aprendizagem e 

para o rico debate que deve existir nos ambientes virtuais de aprendizagem, repetindo, são meios. 

A mediação docente da forma como é realizada no curso de Licenciatura em Pedagogia a 

distância da UFJF é um grande diferencial, coerente com uma proposta de educação dialógica, no 

sentido freiriano, ao considerar o espaço pedagógico um texto para ser lido, interpretado, escrito e 

reescrito, constantemente. Quanto mais solidariedade existir entre educador e educandos, maiores 

as possibilidades de aprendizagem democrática. 

 Concluímos, esclarecendo que o funcionamento dos cursos a distância da Universidade 

Federal de Juiz de Fora não é igual ao curso de Pedagogia UAB/UFJF, ou seja, online, e tem 

semelhança com outros cursos oferecidos no Sistema Universidade Aberta do Brasil. É um curso 

com características próprias na mediação pedagógica, na gestão, no material didático (não 

prioriza a utilização de material impresso) e no número de tutores a distância, por exemplo. 

Embora, não exista uma relação padrão do número de tutores a distância por aluno, no curso de 

Pedagogia UAB/UFJF a atuação de um tutor a distância por disciplina por polo de apoio 

presencial sofre resistências na época de submissão das planilhas financeiras à Diretoria de 

Educação a Distância da CAPES. 

 
  



163 
 

REFERÊNCIAS 
 
1º Encontro Regional de Tutores a Distância. Disponível em: 
<http://www.ufjf.br/encontrodetutores/> Acesso em 22 de abril de 2011. 
 
1º Encontro Regional de Tutores a Distância. Grupo de Trabalho: Universidade Aberta do Brasil. 
Disponível em: 
<http://groups.google.com/group/jornalvirtual1ertd2010/browse_frm/month/2011-04?hl=pt-BR> 
Acesso em 22 de abril de 2011. 
 
ABRAEAD. Anuário da Educação a Distância. Brasília: AbraEad, 2007. 
 
ADUSP. A Universidade Virtual Segundo Vogt. Disponível em 
<http://www.adusp.org.br/noticias/Informativo/246/inf24604.html>.  Acesso em: 28 de setembro 
de 2010. Boletim nº 246, de 22 de outubro de 2007. 
 
 . Univesp pode seobrecarregar docentes da USP. Disponível em: 
<http://www.adusp.org.br/files/informativos/272/info272.pdf>. Acesso em: 28 de setembro de 
2010. Boletim  nº 272, de 24 de novembro de 2008. 
 
 . Pauta Unfificada 2010. Disponível em 
<http://www.adusp.org.br/Database/campanhas/2010/Pauta%20Unificada%202010%20-
%20Final.pdf>.   Acesso em 28 de setembro de 2010.  
 
ALVES-MAZZOTTI, A.J.; GEWANDSZNAJDER, F. O método nas Ciências Naturais e Sociais: 
pesquisa quantitativa e qualitativa. São Paulo: Pioneira, 2000. 
 
ANDERSON, T. Teaching in an online learning. In: Theory and practice of online learning. 
Canda: Athabasca University. 2004. 
 
ANDRADE, G.; AMANTE, L. Relatório de Apresentação da Licenciatura em Educação: 1º 
ciclo de estudos. Lisboa: UAb, 2006. 
 
AZEVEDO, M. L. N. A Integração dos Sistemas de Educação Superior de Educação Superior 
na Europa: de Roma a Bolonha ou da integração econômica à integração acadêmica. 29ª Reunião 
da Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação (ANPED), GT 11. Caxambu, MG, 15 a 
18 de outubro de 2006.  
 
BARDIN, L.. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977. 
 
BASSANI, P. B. S. et al. Presença Social na Educação Online: análise do ambiente de escrita 
coletiva ETC por sujeitos com deficiência visual. Anais do XXII Simpósio Brasileiro de 
Informática na Educação. Aracaju, 21 a 25 de novembro de 2011. 
 
BOGDAN, B; BIKLEN, S.. Investigação Qualitativa em Educação: uma introdução à teoria e 
aos métodos. Porto: Porto Editora, Ltda, 1994. 
 



164 
 

BORGES, E. M. No Lugar da Distância, Presenças: formação de professores nas redes digitais. 
In: BRUNO A. R.; BORGES E. M.; SILVA L. S. P. (Orgs.). Tem Professor na Rede. Juiz de Fora 
– MG.Editora UFJF. 2010. 
 
BRASIL. Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Diário Oficial da União, Brasília, DF, publicado em 23 dez. 1996. 
 
  . Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de Educação (2001-
2010) – PNE e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 10 jan. 2001. 
 
 . Ministério da Educação . Secretaria de Educação Superior. Comissão Assessora para 
Educação a Distância. Relatório. Brasília, 2002. 
 
  . Ministério da Educação. Portaria nº 4.361, de 29 de dezembro de 2004. Ministério da 
Educação. Dispõe sobre o Sistema de Acompanhamento de Processos das Instituições de Ensino 
Superior – SAPIEnS/MEC. 
 
  . Ministério da Educação. Edital de Seleção nº 02/2005 – SEED/MEC, de 16 de 
dezembro de 2005. Diário Oficial da União, publicado em 20 de dezembro de 2005. Chamada 
Pública para Seleção de Polos Municipais de Apoio Presencial e de Cursos Superiores de 
Instituições Federais de Ensino Superior na Modalidade de Educação a Distância para o “Sistema 
Universidade Aberta do Brasil – UAB”. 
 
  . Presidência da República. Decreto n° 5.622, 19 de dezembro de 2005. Diário Oficial da 
União. Regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional. 
 
 . Presidência da República. Lei nº 11.273, de 6 de fevereiro de 2006. Diário Oficial da 
União. Autoriza a concessão de bolsas de estudo e de pesquisa a participantes de programas de 
formação inicial e continuada de professores para a educação básica. 
 
 . Presidência da República. Decreto n° 5.800, de 8 de junho de 2006. Diário Oficial da 
União, dispõe sobre o Sistema Universidade Aberta do Brasil. 
 
 . Presidência da República. Lei nº 11.344, de 8 de setembro de 2006. Diário Oficial da 
União. Dispõe sobre a reestruturação das carreiras de Especialista do Banco Central do Brasil, de 
Magistério de Ensino Superior e de Magistério de 1º e 2º Graus e da remunerção dessas 
carreiras[…]; e dá outras providências. 
 
 . Presidência da República. Decreto nº 6.096, de 27 de abril de 2007. Diário Oficial da 
União, Institui o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 
Federais - REUNI. 
 
 . Presidência da República. Lei nº 11.502, de 11 de julho de 2007. Diário Oficial da 
União. Modifica as competências e a estrutura organizacional da fundação Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. 
 



165 
 

 , Ministério da Educação. Secretaria de Educação a Distância. Referenciais de Qualidade 
para Educação Superior a Distância. Brasília, 2007. Disponível em  
<http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/legislacao/refead1.pdf>. Acesso em: 20 de outubro de 
2010. 
  .Censo da Educação Superior 2007, INEP/MEC, 2009. 
 
  .Censo da Educação Superior 2010, INEP/MEC, 2011. 
 
______ CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA (CONEB), 2008, Brasília, 
DF. Documento Final. Brasília, DF: MEC, 2008.  
 
BRUNO, A. R. 1° Encontro Regional de Tutores a Distância. Disponível em 
<http://www.andifes.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4443:faculdade-
de-educacao-promove-i-encontro-regional-de-tutores-a-distancia-
httpwwwufjfbrproexc20101108faculdade-de-educacao-promove-i-encontro-regional-de-tutores-
a-distancia-entre-os-dias-19-e-21-de-novembro-sera-realizado-o-i-encontro-
regiona&catid=58&Itemid=100012> Acesso em 20 de novembro de 2010. 
 
BRUNO, A. R.; LEMGRUBER, M. S. A dialética professor-tutor na educação online: o curso de 
Pedagogia UAB/UFJF em perspectiva. Comunicação apresentada no III Encontro Nacional sobre 
Hipertexto, Belo Horizonte, 2009. 
 
CABANAS, M. I. C. O Tutor na Educação a Distância: uma visão de tutores. 2007. 103 p. 
Dissertação (Mestrado em Educação e Cultura Contemporânea). Universidade Estácio de Sá. Rio 
de Janeiro, 2007. 
 
CABRITO, B. G. Financiamento e Privatizaçãodo Ensino Superior em Portugal: entre a 
Revolução de Abril e a Declaração de Bolonha. In: CABRITO, B.; JACOB, V.  (Orgs.). Políticas 
de Financiamento e Acesso da Educação Superior no Brasil e em Portugal: tendências actuais. 
Lisboa: Guide, Artes Gráficas, 2011. 
 
CARMO, H.; A Institucionalização da UAb de Portugal e as suas Metamorfoses. In: KZAM, F.; 
SABA, C. (Orgs.). 1º ENCONTRO INTERNACIONAL DO SISTEMA, 23 a 25 de novembro de 
2009, Brasília - Os desafios para a formação de professores em EAD: ecos do I Encontro 
Internacional da UAB. Brasília: [s.n.], 2009, p. 1-13. 
 
CEDERJ, Disponível em <http://www.cederj.edu.br/fundacaocecierj/exibe_artigo.php>, acesso 
em 07 de outubro de 2010. 
 
CERDEIRA, L. As Políticas de Financiamento do Ensino Superior numa Perspectiva Europeia. 
In: CABRITO, B.; JACOB, V.  (Orgs.). Políticas de Financiamento e Acesso da Educação 
Superior no Brasil e em Portugal: tendências actuais. Lisboa: Guide, Artes Gráficas, 2011. 
 
CHAVES, V. L. J.; CABRITO, B. G. Políticas Públicas de Financiamento na Educação Superior 
do Brasil e de Portugal – diferenças e convergências. In: CABRITO, B.; JACOB, V.  (Orgs.). 
Políticas de Financiamento e Acesso da Educação Superior no Brasil e em Portugal: tendências 
actuais. Lisboa: Guide, Artes Gráficas, 2011. 



166 
 

COELHO, J.; ROCIO, V. Implementação de ferramentas específicas ao modelo pedagógico da 
UAb na plataforma Moodle. XIII Encontro Iberoamericano da Educação Superior a Distância. P. 
16-18 Setembro, 2009. Disponível em: 
<https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/1939/1/EIESD09.pdf>. Acesso em 20 de 
setembro de 2012. 
 
COSTA, C. J. Modelos de Educação Superior a Distância e Implementação da Universidade 
Aberta do Brasil. Revista Brasileira de Informática na Educação, V. 15, n. 2. Maio a Agosto de 
2007. Disponível em: <http://www.br-ie.org/pub/index.php/rbie/article/view/63/53>. Acesso em 
20 de novembro de 2010. 
 
DOURADO, L. F. Políticas e Gestão da Educação Superior a Distância: novos marcos 
regulatórios? Revista Educação e Sociedade. Vol. 29, n. 104. Outubro de 2008. P. 891-917. 
Disponível em <http://www.cedes.unicamp.br>. Acesso em: 15 de agosto de 2009. 
 
FERREIRA, A. G. O. Sentido da Educação Comparada: uma compreensão sobre a construção de 
uma identidade. In: SOUZA, D.; MARTÍNEZ, S. A. (Org.) Educação Comparada: rotas de além-
mar. São Paulo: Xamã, 2009. 
 
FORGRAD. Carta De Bonito. Bonito, MS, 2009. Disponível em 
<http://www.forgrad.com.br/arquivo/Carta_de_Bonito_ForGrad_2009.pdf>. Acesso em 29 de 
setembro de 2010. 
 
 . Carta de Porto de Galinhas. Porto de Galinhas, PE, 2010 Disponível em 
<http://www.forgrad.com.br/arquivo/Carta_de_Porto_de_Galinhas_Maio_2010_FORGRAD.pdf
>. Acesso em 29 de setembro de 2010. 
 
 . Questões Estruturantes do Ensino Superior. Palmas, Tocantins, 2010a. Disponível em 
<http://www.forgrad.com.br/arquivo/Quest%C3%B5es_estruturantes_do_ensino_superior.pdf>. 
Acesso em 28 de setembro de 2010. 
 
 . Carta de Itamaracá. Itamaracá, BA, 2011. Disponível em: 
<http://www.forgrad.com.br/documentos/cartas/carta_itamaraca_pernambuco_regiao_nordeste_2
011.pdf>. Acesso em: 17 de junho de 2011.  
 
FREIRE, P. Educação ou Extensão. São Paulo: Paz e Terra, 1985. 8ª Ed 
 
______. Pedagogia do Oprimido. São Paulo: Paz e Terra, 1994.11ª Ed. 23ª Reimpressão. 
 
______. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e 
Terra, 2002. 25ª Ed. 
 
GATTI, B. (Coord.); BARRETO, E. S. S. Professores do Brasil: impasses e desafios. Brasília: 
UNESCO, 2009. 
 



167 
 

GIOLO, J. A Educação a Distância e a Formação de Professores. Revista Educação e Sociedade. 
Vol. 29, n. 105. P. 1211-1234. Set./dez. 2008. Disponível em: <http://www.cedes.unicamp.br>. 
Acesso em: 15 de agosto de 2009. 
 
GOMES, M. J. E-learning: reflexões em torno do conceito. In DIAS, P.; FREITAS, C. V. (Orgs.) 
“Challenges’05: actas do Congresso Internacional sobre Tecnologias da Informação e 
Comunicação na Educação, 4, Braga. Centro de Competência da Universidade do Minho. Braga 
(Pt). Dissponível em 
<http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/2896/1/06MariaGomes.pdf>. Acesso em: 20 
de outubro de 2011. 
 
GRAVES-REZENDE L.; NUNES A. Educação Aberta e a Distância em Portugal, 2005. 
Disponível em: 
<http://www.lmi.ub.es/teeode/THEBOOK/files/portugue/html/5port.htm>. Acesso em: 14 de 
novembro de 2011. 
 
GUIMARÃES, P. V., A Contribuição do Consórcio Interuniversitário de Educação Continuada e 
a Distância – BRASILEAD – Para o Desenvolvimento da Educação Nacional. Em Aberto, 
Brasília, ano 16, n.70. abr./jun. 1996. 
 
GUIOTI, E. A. Educação a Distância: tendências predominantes na sua expansão, Brasil e 
Espanha. Tese de doutoramento em Educação. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
2007. 
 
GUTIÉRREZ, F.; PRIETO, D. A Mediação Pedagógica: Educação a Distância alternativa. 
Campinas, SP: Papirus, 1994. 
 
HADDAD, F. Entrevista a Folha de São Paulo. Disponível em  
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u385661.shtml>.  Acesso em 16 de agosto 
de 2010. 
 
INSTITUTO MONITOR. Disponível em <http://www.institutomonitor.com.br/>. Acesso em 28 
de setembro de 2010. 
 
IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Financiamento da educação: necessidades e 
possibilidades. Comunicado nº 124, de 14 de dezembro de 2011). 
 
LEMGRUBER, M. Educação a Distância: expansão, regulamentação e mediação docente. In: 
Revista Educação em Foco. Juiz de Fora: Editora UFJF, Vol. 14, mar/ago, 2009, p. 145-154. 
 
LEMOS, A.; LEVY, P. O Futuro da Internet: em direção a uma ciberdemocracia planetária. São 
Paulo: Paulus, 2010. 
 
LÉVY, P. Cibercultura. Rio de janeiro, Editora 34, 1999. 
 
LUDKE, M; ANDRÉ, M. E. D. A pesquisa em educação: abordagens qualitativas, São Paulo: 
EPU, 1986. 



168 
 

MILL, D.; RIBEIRO, L. R. C.; OLIVEIRA, M. R. G. Múltiplos Enfoques sobre a Polidocência 
na Educação a Distância Virtual. In: MILL, D.; RIBEIRO, L. R. C.; OLIVEIRA, M. R. G. (Orgs.) 
Polidocência na Educação a Distância. São Carlos: EdUFSCar, 2010. 
 
MORAN, M. Os Modelos Educacionais na Aprendizagem On-line, 2007. Disponível em: 
<http://www.eca.usp.br/prof/moran/modelos.htm> Acesso em 28 de setembro de 2010. 
 
MORAN J. M.. O que é um bom curso a distância? 
<http://www.eca.usp.br/prof/moran/bom_curso.htm>, acesso em, 08 de junho de 2009. 
 
 . EAD entre a febre e a cautela. Disponível em: 
http://www.eca.usp.br/prof/moran/febre.htm.  Entrevista realizada em janeiro de2003. Acesso em: 
15/09/2010.  
 
MORESCO, S. F. S.; BEHAR, P. A. Proposta pedagógica de Aprendizagem ROODA Tekton. 
RENOTE. Revista Novas Tecnologias na Educação, v. 1, p. 1-11, 2003. Disponível em: 
<http://seer.ufrgs.br/renote/article/view/13632/7705>. Acesso em: 17 de maio de 2011. 
 
NÓVOA, A. Modelos de Análise em Educação Comparada: o campo e o mapa. In: SOUZA, D.; 
MARTÍNEZ, S. A. (Org.) Educação Comparada: rotas de além-mar. São Paulo: Xamã, 2009. 
 
OLIVEIRA, G. M. S. O Sistema de Tutoria na Educação a Distância. 2006. Disponível em:  
<http://www.uab.ufmt.br/uab/images/artigos_site_uab/tutoria_ead.pdf>. Acesso em: 28 de 
setembro de 2010. 
 
______, G. M. S. Concepções de Orientadores Acadêmicos e Estudantes dos Cursos de 
Pedagogia a Distância da Universidade Federal de Mato Grosso sobre Ensino e Aprendizagem. 
2008. 137 p. Tese  (Doutorado em Educação). Universidade Federal de Santa Catarina. 
Florianópolis, 2008. 
 
OZMON, H.; CRAVER, S. M. Fundamentos Filosóficos da Educação. São Paulo: ARTMED, 
1999. 
 

PALLOF. R.M; PRATT. K. Construindo Comunidade de Aprendizagem no Ciberespaço. Porto 
Alegre (RS): ArtMed, 2002. 

 
PAULINO, C. L. Educação a Distância no Ensino Superior: avanços e dificuldades. 2009. 117 p. 
Dissertação (Mestrado em Educação e Cultura Contemporânea). Universidade Estácio de Sá, Rio 
de Janeiro, 2009. 
 
PORTUGAL, Lei nº 46/86, de 14 de outubro de 1986. Lei de Bases do Sistema Educativo. Diário 
da República, I série, nº 237. Disponível em: <http://dre.pt/pdf1s/1986/10/23700/30673081.pdf>. 
Acesso em: 22 de setembro de 2011.  
 
______ . Decreto-Lei nº 444/88, de 02 de dezembro de 1988. Diário da República, nº 278, de 02 
de dezembro de 1988. 
 



169 
 

______ . Lei nº 62, de 10 de setembro de 2007. Diário da República, 1ª série, nº 174. Dispõe 
sobre Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior. Disponível em: 
<http://www.fenprof.pt/Download/FENPROF/SM_Doc/Mid_132/Doc_2294/Anexos/Regime%2
0jur%C3%ADdico%20institui%C3%A7%C3%B5es%20de%20ensino%20superior%20Lei%206
2%2007.pdf>. Acesso em: 28 de outubro de 2011. 
 
______ . Estatutos da Universidade Aberta. Diário da República, 2ª série, nº 246, de 22 de 
dezembro de 2008. Disponível em: 
<http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=108989c5-1b13-4912-8569-
2756f6c3d18f>. Acesso em: 17 de setembro de 2011.  
 
PEREIRA, A.; MORGADO, A., QUINTAS-MENDES, A.; AMANTE, L. (2006). Um Modelo 
Pedagógico para o Ensino Graduado Online. I Colóquio Luso-Brasileiro de Educação a 
Distância  e Ambientes Virtuais de Aprendizagem. UNEB, Salvador, Bahia, 11 Setembro de 2006. 
 
PEREIRA, A. et. al. Modelo Pedagógico Virtual da Universidade Aberta: para uma universidade 
do futuro. Lisboa: UAb, 2006. 
 
PRETI, O. (Org.). Educação a distância: uma prática mediadora e mediatizada. In: Educação a 
distância: inícios e indícios de um percurso. Cuiaba, UFMT, 1996. 
 
 . Bases Epistemológicas e Teóricas em Construção na Educação a Distância, 2002. 
Disponível em 
<http://www.uab.ufmt.br/uab/images/artigos_site_uab/bases_epistemologicas.pdf>. Acesso em 
20 de agosto de 2011. 
 
 . O Estado da Arte Sobre “Tutoria” : modelos e teorias em construção, 2003.   
<http://www.nead.ufmt.br/publicacao/download/Tutoria_Estado-Arte.pdf>. Acesso em 20 de 
agosto de 2011. 
 
PRIMO, A. O Aspecto Relacional das Interações na Web 2.0. Compós (Brasília), V. 9, p. 1-21, 
2007. 
 
Radio Sociedade do Rio de Janeiro. Disponível em 
<http://www.fiocruz.br/radiosociedade/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=2>. Acesso em 30 de 
setembro de 2010. 
 
REIS, C. Plano Estratégico de Médio Prazo: 2010-2014. Lisboa: UAb, 2010. Disponível em: 
<http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=52fecd87-4e79-4a1f-b4d4-
6ae498ad95b8&groupId=10136>. Acesso em: 20 de novembro de 2011. 
 
RISTOFF, D. Educação Superior no Brasil – 10 anos pós-LDB: da expansão à democratização. 
In: BITTAR, M.; OLIVEIRA, J.F.: MOROSINI, M. (Orgs.). Educação Superior no Brasil: 10 
anos pós-LDB. Brasília: INEP, 2008, p. 39-50. 
 
RIZZINI, I.; CASTRO, M. R. de; SARTOR, C. D. Pesquisando...: guia de Metodologias de 
Pesquisa para programas sociais. Rio de Janeiro: USU. Ed. Universitária, 1999. 



170 
 

SANCHO, J. Para Promover o Debate sobre os Ambientes Virtuais de Ensino e Aprendizagem. 
In:SILVA, M.; PESCE, L.; ZUIN, A. Educação Online: cenário, formação e questões didático-
metodológicas. Rio de Janeiro: Wak, 2010. 
 
SANTAELLA, L. Da Cultura das Mídias à Cibercultura: o advento do pós-humano. Revista 
FAMECOS. Nº 22. Dezembro de 2003. P. 23-32. Disponível em: 
<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/viewFile/3229/2493>. 
Acesso em: 30 de outubro de 2010. 
 
SANTAELLA, L. Linguagens Líquidas na Era da Mobilidade. São Paulo – SP. Paulus, 2007. 
 
SANTOS, E. O. Formação de Professores e Cibercultura: novas práticas curriculares na educação 
presencial e a distância. Revista da FAEEBA – Educação e Contemporaneidade. Salvador, v. 11, 
n. 17, 2002, p. 113-122. 
 
______. Diferença entre EAD e Educação Online: depoimento de uma pesquisadora. Rio de 
Janeiro – RJ. UERJ. 2008. 
 
______. Educação Online para Além da EaD: um fenômeno da cibercultura. Actas do X 
Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 
2009. 
 
______. Descortinando o cenário. In: Educação Online: cenário, formação e questões didático-
metodológicos. SILVA, M; Pesce, L; ZUIN, Antonio (orgs). Rio de Janeiro: WAK Ed., 2010. 
 
SANTOS, E.; SILVA, M. O Desenho Didático Interatividade na Educação Online. Revista Ibero-
Americana de Educação. N. 49. Janeiro-Abril de 2009, p. 267-287. 
 
SILVA, M. Um convite à interatividade e à complexidade. In: Gonçalves, M.A.R. (Org). 
Educação e cultura: pensando em cidadania. Rio de Janeiro: Quartet, 1999.  
 
 . Sala de Aula Interativa. Rio de Janeiro: QUARTET, 2007, 4ªed. 
 
 . Criar e professorar um curso online: relato de experiência. Educação Online, 2006. 
 
SILVA, R. S. da. A Educação Corporativa: universidades corporativas. In LITTO, F. M.; 
FORMIGA, M. M. M. (Orgs.). Educação a Distância: o estado da arte. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2009. 
 
SILVA, M; SANTOS E. O Desenho Didático Interativo na Educação Online. Revista 
Iberoamericana de Educación. Nº. 49, 2009, pp. 267-287. 
 
SILVA, R. S. da. A Educação Corporativa: universidades corporativas. In LITTO, F. M.; 
FORMIGA, M. M. M. (Orgs.). Educação a Distância: o estado da arte. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2009. 
SILVA, L. S. P. et. al, Educação a Distância: guia geral do aluno. Juiz de Fora: Feme, 2009. 
 



171 
 

TAKAKURA, F. Vídeo Institucional do CEAD/UFJF. Disponível em 
<http://www.cead.ufjf.br/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=28>. 
Acesso em 30 de março de 2011. 
 
TAVARES, E. A. B. M. Olhares e Vozes de Tutores sobre o “Ser Tutor”. 2011. 133 p. Dissertação 
(Mestrado em Educação). Universidade Federal de Juiz de Fora. Juiz de Fora, 2011 
 
TEIXEIRA, B. B. Educação a Distância: politica social e formação de professores. In: BRUNO 
A. R.; BORGES E. M.; SILVA L. S. P. (Orgs.). Tem Professor na Rede. Juiz de Fora – 
MG.Editora UFJF. 2010.  
 
TRINDADE, A. R. Educação a Distância Percursos. Lisboa: UAb, 2004. 
 
VARGAS, H. M.; PAULA, M. F. C. Novas Fronteiras na Democratização da Educação 
Superior: o dilema trabalho e estudo. Reunião ANPED Sudeste, 2011. Disponível em:  
<http://www.anped11.uerj.br/GT11-418%20int.pdf>. Acesso em: 21 de fevereiro de 2012. 
 
UAb – Universidade Aberta. Balanço Social 2010. Disponível em: 
<http://www.uab.pt/web/guest/uab?p_p_auth=9zZ2NZTV&p_p_id=20&p_p_lifecycle=1&p_p_st
ate=exclusive&p_p_mode=view&_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fget_file&_20_gr
oupId=10136&_20_folderId=3881968&_20_name=9123>. Acesso em: 15 de janeiro de 2011. 
 
_______. Balanço Social 2011. Disponível em: 
<http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=f31f2908-7cb5-4e0e-84f6-
9186919ff664&groupId=10136>. Acesso em: 20 de janeiro de 2011. 
 
_______. “Por que motivo escolheu estudar na UAb”. Novembro de 2011a. Disponível em: 
<http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=8e98f09b-09f8-4ab2-b3b5-
0eecf83bd82e&groupId=10136>. Acesso em: 20 de fevereiro de 2012. 
 
_______. Dados Estatísticos – Histórico. Disponível em http://www.uab.pt/web/guest/uab/uab-
em-numeros/dados-estatisticos-historicos. Acesso em: 20 de fevereiro de 2012. 
 
UFJF. Licenciatura em Pedagogia. Disponível em: 
<http://www.cead.ufjf.br/index.php?option=com_content&view=article&id=100:licenciatura-em-
pedagogia-uab&catid=39:graduacao&Itemid=57>. Acesso em: 28 de setembro de 2011. 
 
 . Projeto Político Pedagógico – Pedagogia UAB. Juiz de Fora: UFJF, 2012. 
 
UNIREDE. Disponível em 
<http://www.unirede.br/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=27>. 
Acesso em 03 de outubro de 2010. 
 
UNIVESP - UNIVERSIDADE VIRTUAL DE SÃO PAULO . Disponível em 
<http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20070817/not_imp36118,0.php>. Acesso em 28 de 
setembro de 2010. 
 



172 
 

ZEJINE, E.; CHAVES, V. L. J.; CABRITO, B. G. Políticas Atuais de Acesso ao Ensino Superior 
Brasil/Portugal no Contexto da Globalização. In: CABRITO, B.; JACOB, V.  (Orgs.). Políticas 
de Financiamento e Acesso da Educação Superior no Brasil e em Portugal: tendências actuais. 
Lisboa: Guide, Artes Gráficas, 2011. 
  



173 
 

APÊNDICE A - Cursos de licenciatura da Universidade Aberta do Brasil 
 

Nº  Curso Nº Curso 
1 Artes 2 Artes Cênicas 
3 Artes Plásticas 4 Artes Visuais 
5 Artes  Visuais Digitais 6 Biologia 
7 Ciências 8 Ciências Agrárias 
9 Ciências Biológicas 10 Ciências da Computação 
11 Ciências da Religião 12 Ciências Humanas e Sociais 
13 Ciências Naturais 14 Ciências Naturais e Matemática 
15 Ciências Naturais – Habilitação: 

Biologia, Física e Química 
16 Ciências Sociais 

17 Códigos e Linguagens 18 Computação 
19 Educação no Campo 20 Educação Especial 
21 Educação Física 22 Educação Musical 
23 Enfermagem 24 Filosofia 
25 Física 26 Formação Pedagógica 
27 Geografia 28 História 
29 Informática 30 Interdisciplinar em Ciências Naturais 
31 Letras – Espanhol 32 Letras – Inglês 
33 Letras – Libras 34 Letras – Língua Inglesa, Língua 

Espanhola e Respectivas Literaturas 
35 Letras – Português 36 Letras – Português e Espanhol 
37 Letras Portugues Inglês 38 Matemática 
39 Música 40 Pedagogia 
41 Pedagogia Complementação 42 Pedagogia – Ênfase em Educação 

Infantil 
43 Pedagogia – Séries Iniciais ao Ensino 

Fundamental 
44 Pedagogia – Educação Infantil e os 

Anos Iniciais ao Ensino Fundamental 
(1º ao 5º Ano) 

45 Química 46 Sociologia 
47 Teatro 48 Turismo 
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APÊNDICE B - Instituições Públicas de Ensino Superior de Portugal 
 

 Instituição Localização 
1 Universidade Aberta Lisboa 
2 Universidade de Lisboa Lisboa 
3 Universidade Nova de Lisboa Lisboa 
4 Universidade Técnica de Lisboa Lisboa 
5 Universidade de Coimbra Coimbra 
6 Universidade de Aveiro Aveiro 
7 Universidade do Porto Porto 
8 Universidade do Minho Braga 
9 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro Vila Real 
10 Universidade da Beira Interior Covilhã 
11 Universidade de Évora Évora 
12 Universidade do Algarve Faro 
13 Universidade dos Açores Ponta Delgada 
14 Universidade da Madeira Funchal 

 
Instituto Superior e Politécnicos 

 
 Instituição Localização 
1 Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa Lisboa 
2 Instituto Politécnico da Guarda Guarda 
3 Instituto Politécnico de Beja Beja 
4 Instituto Politécnico de Bragança Bragança 
5 Instituto Politécnico de Castelo Branco Branco 
6 Instituto Politécnico de Coimbra Coimbra 
7 Instituto Politécnico de Leira Leiria 
8 Instituto Politécnico de Lisboa Lisboa 
9 Instituto Politécnico de Portalegre Portalegre 
10 Instituto Politécnico de Santarém Santarém 
11 Instituto Politécnico de Setúbal Setúbal 
12 Instituto Politécnico de Tomar Tomar 
13 Instituto Politécnico de Viana do Castelo Castelo 
14 Instituto Politécnico de Viseu Viseu 
15 Instituto Politécnico do Cávado e do Ave Barcelos 
16 Instituto Politécnico do Porto Porto 

 
Escolas Superiores 

 
 Instituição Localização 
4.  Escola Superior Infante D. Henrique Paço D'Arcos 
5.  Escola Superior de Enfermagem de Coimbra Coimbra 
6.  Escola Superior de Enfermagem do Porto Porto 
7.  Escola Superior de Enfermagem de Lisboa Lisboa  
8.  Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril Estoril 
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APÊNDICE C - Participação dos estudantes nos fóruns em uma das disciplinas do curso de 
Licenciatura em Pedagogia UAB/UFJF 

 

 
1 fórum 2 fórum 3 fórum 4 fórum 
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dúvidas 

A 1 1 1 
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APÊNDICE D - Participação dos estudantes de uma turma de Ciências da Educação 
 

Estudante T1 T2 T3 

A 4 

AM 5 

A N 1 

AO 12 1 

Â C 1 

AF 2 

CM 10 5 

C 4 

D 1 

Dal 2 

F 17 16 14 

G 2 1 

I 5 

IC 7 4 4 

L 1 

LP 11 1 

M 4 1 

MG 1 1 

MM 15 

MR 12 3 

MV 13 10 4 

ML 11 

Mma 1 

MF 6 1 

R 10 2 

S 2 

SO 1 

SM 3 1 

Smi 5 1 

SC 1 2 

SP 2 

T 12 5 3 

V 9 7 2 

VB 5 1 

SS 1 
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ANEXO A - Síntese das conclusões do grupo de trabalho: Universidade Aberta do Brasil, do 1º 
Encontro Regional de Tutores a Distância, realizado na Universidade Federal de  

Juiz de Fora - MG 
1) O papel do Tutor na UAB:  

• Hoje há um papel pré-definido dentro da UAB a partir das suas diretrizes por se tratar de um 

programa que se insere num programa maior. 

• O papel pode ser modificado de acordo com o projeto político pedagógico do curso. 

• Há que se debater a questão do tutor presencial e do tutor a distância. É preciso buscar a 

definição das funções de cada um além da definição de um nome. 

• Uma “nova docência” talvez seja a questão, pois parte das “novas funções” que são 

desenvolvidas pelo Tutor. O tutor faz o Sistema (re)pensar a docência.  

2) Perspectiva de carreira para novos atores sociais: Tutor, professor auxiliar, professor-tutor, etc.  

• É preciso pensar, em um primeiro momento, nas funções do Tutor.  

• É evidente a necessidade do reconhecimento do espaço institucional  

do tutor. Este reconhecimento deve partir do micro em relação ao macro.  

• O reconhecimento da função vai legitimar o tutor como profissional (?) Reconhecimento dos 

pares e da sociedade.  

3) Institucionalização dos cursos da UAB: para onde vai o Tutor?  

• Um grande problema, é o tutor ser cooptado por um sistema que não quer mudar nada. 

 • Um outro problema é criar uma entidade que não existe. É preciso  

discutir a Educação a Distância. 

• Repensar o tutor também nas Instituições privadas  

4) O Tutor e a tutoria nas Universidades.  

• Não existe institucionalização no âmbito da UAB, já que a UAB é uma política Pública e não 

uma Instituição. 

• A Instituição tem um plano (PDI) que abarca todos os projetos político pedagógicos de todos os 

cursos. E cada curso pode definir as atribuições de seus tutores. Essa discussão tem que ser feita, 

então, institucionalmente e dentro de cada curso, ou seja, cada curso deve elaborar o seu projeto 

político pedagógico considerando as suas peculiaridades.  

5) Perspectivas (apontamentos)  

• Que a Universidade, no âmbito da sua “autonomia”, possa definir o papel, o “nome”, a função 

do tutor, inclusive suas as remunerações. (descentralização)  
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ANEXO B – Mobiliário e equipamentos mínimos de um Polo UAB 

Dependência Mobiliário Equipamentos 

Sala para Secretaria 
Acadêmica 

mesa para computador computador com multimídia 
mesa de escritório impressora a laser 
mesa para impressora e scanner Scanner 
armários com 02 portas aparelho de telefone e fax 
arquivos de aço Webcam 
mesa para telefone e fax no-break 
Mural linha telefônica com ramais 
cadeiras giratórias Acesso a internet para o polo 

Sala de Coordenação do Polo 

mesa de escritório computador completo 
cadeiras giratórias Webcam 
Mural aparelho de telefone 
mesa para computador  
armário com 02 portas  

Sala de Tutores Presenciais 

mesas de reunião p/04 pessoas computadores completos 
cadeiras estofadas Scanner 
cadeiras com braço Impressora 
mesas de escritório aparelho de telefone 
mesa para impressora e scanner Webcam 
armários com 02 portas  

Sala de Professores 

mesa de reunião p/10 pessoas  
cadeiras estofadas  
armário com porta  
Mural  
quadro branco  

Sala de Aula Presencial 

carteiras estofadas  
quadro branco ou negro e Mural  
mesa para professor  
cadeira estofada  

Laboratório de Informática 

cadeiras estofadas computadores completos 
mesas para computador Webcam 
quadro branco impressora e 01 scanner 
murais com vidro projetor multimídia 
mesa para projetor aparelho de TV 29” e DVD 
armários de segurança Servidor 
mesa para impressora e scanner no break, HUB e roteador 
suporte para TV aparelhos de ar condicionado 

Biblioteca 

mesas p/04 pessoas computadores completos 
cadeiras estofadas aparelho de telefone 
cadeiras giratórias impressora 
mesas para computador  
mesa de escritório  
armários com fechaduras  
mesa para impressora  
armário com 02 portas  
estantes de aço  
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O quantitativo para a aquisição de alguns equipamentos e mobiliário dependerá do número de 

cursos e alunos que o polo pretende abrigar. Mais cursos e mais alunos demandam mais espaço 

físico e mais equipamentos. 
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ANEXO C - Plano de Unidade Curricular (PUC) 
 

O PUC constitui um documento que visa orientar o processo de aprendizagem do estudante ao longo da Unidade Curricular a que 
se refere. É por isso um guião que requer uma leitura atenta e que lhe será útil ao longo de todo o percurso de aprendizagem. Aqui 
encontrará informação sobre as temáticas a estudar, as competências a desenvolver, informações sobre como se organiza o 
processo de aprendizagem, como utilizar e tirar partido do espaço virtual relativo a esta Unidade Curricular, o que se espera de si, 
como é avaliado, entre outros aspectos fundamentais para realizar da melhor forma este percurso.  

1. A Unidade Curricular 
Apresentação da Unidade Curricular 
O progresso das tecnologias, são um crescente constante, e o uso das mesmas para os processos sociais também, no 
que diz respeito a educação isso não poderia ser diferente. Essas tecnologias tem como referência a diversidade de 
processos de comunicação. No decorrer da história foram nomeadas por diversas categorias como meios audioviduais, 
recursos, interfaces, aplicativos, media e etc. O mais importante é compreender que essas tecnologias são 
potencializadoras dos processos de comunicação verbal, oral, escrita e visual. A partir dessa assertiva nos referimos que 
a unidade curricular dos Media na Educação tem por objectivo caracterizar os discursos mediáticos e promover a 
reflexão sobre o papel dos media na sociedade actual, os seus efeitos no fenômeno educativo e abordar a importância da 
educação para e com os media; pretende-se ainda abordar a problemática e o impacto das Tecnologias da Informação e 
Comunicação nos fenômenos educativos.  

A abordagem teórica da unidade curricular passa pelos: conceitos, elementos e características que constituem os media; os 
discursos mediáticos; a importância dos media na sociedade e na educação e o novos media na Sociedade e na Educação. As 
análises estarão sendo realizadas desde uma perspectiva transdisciplinar.  
A abordagem prática da disciplina está em estabelecer relações entre o envolvimento dos media na sociedade atual e sua 
influência direta na vida cotidiana das pessoas.  

2. Competências 
Competências a desenvolver 
No final da Unidade Curricular o estudante deverá ter adquirido as competências que lhes permitam:  

 1.Analisar criticamente os discursos mediáticos.  
2.Analisar e/ou problematizar a influência dos media na sociedade actual.  
3.Propor formas pedagogicamente sustentadas de utilização educativa dos media.  

Para tanto o detalhamento dessa competências durante o curso estão presentes em três aspectos as instrumentais, as interpessoais e 
as sitémicas. 

Instrumentais  Identificação dos tipos, conceitos, elementos e características que constituem os media.  
Capacidade de análise crítica sobre os discursos mediáticos na sociedade da Informação e do 
conhecimento.  
Capacidade de análise dos principais elementos para o uso dos media na educação, conhecendo as 
suas formas de aplicação pedagógica enquanto forma e conteúdo.  
Identificação dos media e os aspectos teóricos e de aplicação pedagógica envolvidos no processo 
de ensino e aprendizagem.  

Interpessoais  
  

Desenvolver a capacidade de:  

• Comunicar através de diferentes formatos das tecnologias digitais;  
• analisar criticamente a aplicação dos media na educação;  
• analisar criticamente os discursos midiáticos;  
• identificar o potencial pedagógico dos media.  
• trabalhar em equipa;  
• gerir recursos e tempo;  
• aprender de forma autônoma;  
• pensar de forma crítica e reflexiva;  

Sistémicas  
  

Reflectir sobre os diferentes os diferentes discursos dos media na sociedade e o como influenciam 
no contexto.  
Desenvolver a capacidade de análise dos media.  
Utilizar interfaces e aplicações para a produção do conhecimento na educação.  
Utilizar os media de forma transdisciplinar e transversal no o processo de ensino e aprendizagem.  
Compreender o impacto das Tecnologias da Informação e Comunicação nos fenômenos educativos. 

 
3. Roteiro 

Roteiro de conteúdos a trabalhar 
Nesta Unidade Curricular serão trabalhadas as seguintes temáticas : 
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 Tema 1  
Os Media na Política  

• Analisar os estudos que procuraram definir o impacto dos media nas 
sociedades democráticas.  

• Caracterizar o modelo dos efeitos indirectos e limitados dos media.  
• Caracterizar o impacto dos media na política.  
• Caracterizar o impacto dos media no cidadão.  
• Caracterizar o efeito de propaganda e da publicidade nos media 

(identificar os mecanismos da propaganda e da publicidade nos media).  
• Identificar as características (internas e externas) que dão origem ao efeito 

de propaganda.  
• Caracterizar o conceito de desinformação e distinguir entre 

desinformação “directa” e“indirecta”.  
• Identificar o universo dos leitores da imprensa escrita, dos ouvintes de 

rádio e dos telespectadores.  
• Identificar as diversas correntes dos estudos sobre o efeito dos media no 

receptor.  
• Caracterizar os traços emergentes do comportamento do público face aos 

media.  

 Tema 2  
Os Media na Educação  

• Compreender o lugar ocupado pela televisão em diferentes contextos 
sócio-culturais.  

• Reconhecer o papel desempenhado pelas “representações” que os pais e 
os educadores têm sobre a televisão quando se equaciona a relação das 
crianças com este media.  

• Perspectivar a importância da comunicação na educação para os media.  
• Identificar os mecanismos psicológicos usados na mobilização das 

imagens.  
• Reconhecer os efeitos de modelo das imagens.  
• Descrever os modos de processar a carga emotiva das imagens violentas.  
• Descrever as diversas perspectivas relativas à educação para os media.  
• Explicitar modos de actuação da escola face à educação para os media.  

 Tema 3  
Os novos Media na Sociedade 
Digital  

· Identificar formas de apropriação da Internet  
· Caracterizar as diversas dimensões de utilização na apropriação das TIC  
· Justificar a importância das TIC na construção de novas formas identitárias  
· Descrever novas formas de sociabilidade juvenil e familiar decorrentes da 

utilização das TIC  
· Identificar as diferentes modalidades do discurso sobre o futuro da sociedade 

da informação  
· Explicitar o conceito de sociedade digital.  
· Identificar novos valores da Educação para os Media  

 
4. Metodologia 

Como vamos trabalhar 
Todas as actividades de ensino e aprendizagem decorrem no espaço virtual desta unidade curricular, à excepção do p-
fólio que se realiza presencialmente. Deve ter em consideração que toda a comunicação que tem com o docente e com 
os colegas é aqui que se processa no espaço dos fóruns da u.c. 

Para isso, o espaço de trabalho está organizado do seguinte modo:  
1-) Espaço inicial, de entrada, onde está colocado este documento e um fórum intitulado “Placard de Notícias”: Neste fórum são 
fornecidas informações pelos docentes, quando necessário.  
2-) Além deste fórum, encontra-se neste espaço um fórum intitulado "Dúvidas Gerais". Logo de início, se tiver dúvidas, 
incluindo de natureza técnica coloque-as neste fórum. Pode colocar neste fórum qualquer questão relativa à organização da 
disciplina e exterior aos temas a abordar. 
3-)Um espaço intitulado “Avaliação”, dedicado apenas às questões de avaliação. É neste espaço que encontram o dispositivo 
Decisão., intitulado “Decisão sobre a avaliação”. A sua resposta é obrigatória até ao dia 23 de Outubro. Cada estudante deverá 
clicar no título indicado de modo a que possa em seguida preencher uma das opções disponibilizadas. Este dispositivo será 
fechado no dia 24 de Outubro, pois a partir desse momento a escolha feita por cada um é irreversível.  
A partir da sua escolha, será integrado num grupo de trabalho. Se seleccionar realizar apenas o exame, o seu grupo será o Grupo 
Exe. Se seleccionar a modalidade de avaliação contínua vai integrar o Grupo Ava.  
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4-)Encontra-se também neste espaço um fórum intitulado “Fórum do Cartão de Aprendizagem”, onde os docentes colocarão as 
orientações e indicações para a realização dos e-Fólios e do p-Fólio. Apenas os estudantes que optarem seguir o sistema de 
avaliação contínua têm acesso a este fórum.  
Os estudantes que optarem pelo sistema de avaliação contínua entregarão os seus e-fólios ao professor nesse local. Para isso 
devem clicar no e-fólio respectivo e submeter o trabalho seguindo as instruções. Para consultar a avaliação de qualquer dos e-
fólios e do p-fólio, bem como da classificação final obtida nesta unidade curricular, bastará consultar o Cartão de Aprendizagem. 
Cada estudante apenas tem acesso ao seu cartão.  
5-)Serão abertos, em sequência, três tópicos no espaço do fórum correspondendo aos três grandes temas do programa que vamos 
abordar. Cada tópico terá o título correspondente ao nome do tema indicado no roteiro de conteúdos, ou seja:  
Tema 1 - Os Media na Política  
Tema 2 - Os Media na Educação  
Tema 3 - Os Novos Media na Sociedade Digital 
6-)Dentro de cada um dos tópicos mencionados, encontra um texto introdutório aos temas a trabalhar, com o nome do respectivo 
tema. Encontra ainda documentos com um conjunto de actividades formativas para realizar. Numa fase um pouco posterior, 
os docentes colocarão documentos relativos à auto-avaliação de cada documento de actividades formativas.  
7-)Além destes textos e documentos, estará aberto dentro de cada tópico dois fórum: 
"Fórum de trabalho", com título semelhante aos temas abordados. Estes fóruns não são moderados pelos docentes e deverão ser 
os próprios estudantes a fazer a sua moderação, pois são fóruns livres e têm como objectivo constituir espaços de trabalho 
conjunto e troca de impressões entre os estudantes. Poderão nesses espaços partilhar ideias sobre as actividades formativas, 
comparar respostas, trocar ideias sobre as leituras feitas, etc. Esses fóruns deverão ainda ser aproveitados pelos estudantes para 
organizarem e sistematizarem as suas dúvidas, visando colocá-las aos docentes nos fóruns de dúvidas.  
Em cada tópico será aberto em data a verificar no calendário, um fórum de dúvidas, “Fórum de Dúvidas", dentro do qual existe 
um espaço destinado aos alunos de avaliação contínua e um espaço destinado aos alunos que optaram por exame final. Esses 
fóruns, com duração fixa, de uma semana, serão moderados pelos docentes e destinam-se a discutir pontos em que os estudantes 
entendam que têm dúvidas. Aconselha-se que verifique no calendário as respectivas datas de abertura e de fecho, tomando nota na 
sua agenda pessoal.  
 

5. Recursos 
Bibliografia e outros recursos 

Bibliografia Obrigatória:   
Rieffel, R. (2003) Sociologia dos Media, Porto Editora.  
Cap. 1 . II. Os efeitos da mediatização sobre a vida política. 
Cap. 3. Os media entre propaganda e publicidade. 
Cap. 6. I. C. Audiências e práticas e II. O público.  
Cap. 7 - II Formas de Apropriação das TIC e III. Influência das TIC sobre a sociabilidade. 
Tornero, J.M.P. (2007) Comunicação e Educação na Sociedade da Informação, Porto, Porto Editora. 
Introdução 
Cap.1  As escolas e o ensino na sociedade da informação. 
Cap.3  Os novos processos de mediação: do texto ao hipermídia. 
Cap.6  Leitura crítica dos media audiovisuais. 
Cap.8  A educação para a televisão. Propostas para a utilização didáctica do media televisivo na escola. 
Epílogo 
Os demais textos dos temas da U.C,serão disponibilizados ( em links ou digitalizados em pdf), em seu momento. 
( Obs.: A compra destes livros poderá ser efectuada através dos sites: Na própria editora do livro:www.portoeditora.pt ou 
no site Wook, em www.wook.pt 
Bibliografia Complementar:   
Abrantes, J. C. (coord.) (2006), Ecrãs em mudança, Lisboa, Livros Horizonte:  
Almeida, R. R. (2004), Sociedade Bit- da Sociedade da Informação à Sociedade do Conhecimento, Lisboa, QuidJuris  
Gonnet, J. (2007), Educação para os Media: as controvérsias fecundas. Porto, Porto Editora. 

6. Avaliação 
Como vai ser a avaliação? 
A avaliação assume o regime de avaliação contínua. Os estudantes que não possam seguir esta modalidade de avaliação 
podem optar pela realização de um Exame Final presencial. 

A opção pelo regime de avaliação (contínua ou final) será feita pelo estudante até ao final da 3ª semana lectiva, não podendo ser 
alterada no decurso do semestre.  
Os estudantes que optem pela avaliação contínua disporão de um Cartão de Aprendizagem, pessoal, onde será creditada a 
avaliação que forem efectuando ao longo do semestre. O Cartão de Aprendizagem é um instrumento personalizado e cada 
estudante tem acesso apenas ao seu cartão. 
Os estudantes que optem pela realização de um Exame Final terão acesso a todas as orientações dadas na plataforma e às 
Actividades Formativas disponibilizadas ao longo do percurso de aprendizagem, mas não aos instrumentos de avaliação utilizados 
no regime de avaliação contínua - E-fólios e P-fólio. Estes estarão disponíveis apenas para os estudantes que optem pela 
modalidade de avaliação contínua. 
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6. Avaliação 

6.1. Cartão de Aprendizagem 
Avaliação contínua 
6. Avaliação 
Os estudantes que optarem pela avaliação contínua creditam no seu Cartão de Aprendizagem – CAP – as classificações que 
obtiveram com a realização de vários trabalhos ao longo do semestre e a classificação obtida numa prova presencial, no final do 
semestre.  
Ao longo do semestre ser-lhes-á proposto que elaborem pequenos trabalhos, designados e-fólios. A realização do conjunto dos e-
fólios poderá levar à creditação do seu cartão (CAP) de um máximo de 8 valores.  
À classificação obtida nos e-fólios juntam-se os valores obtidos na prova presencial, designada p-fólio, tendo esta a duração 
máxima de 90min. Esta prova, p-fólio, terá a cotação global de 12 valores.  
No sistema de avaliação contínua, a classificação final na unidade curricular corresponde ao somatório das classificações obtidas 
em cada e-fólio e no p-fólio.  
Um e-fólio é um pequeno documento digital elaborado de forma pessoal e incidindo sobre uma secção dos temas trabalhados.  
O p-fólio consiste num documento escrito a realizar presencialmente, que complementa os e-fólios realizados electronicamente.  
As indicações para a realização quer dos E-fólios, quer do P-fólio serão fornecidas no decurso da 4ª semana de actividades 
lectivas.  
A aprovação na Unidade Curricular implica que o estudante obtenha um mínimo de 4 valores no conjunto dos E-fólios e um 
mínimo de 6 valores no P-fólio.  

6. Avaliação 
6.2. Calendário de avaliação contínua 
Calendário de avaliação contínua 

[O quadro seguinte deverá ser preenchido de acordo com o planeamento efectuado; ter em conta o número de e-fólios previstos e 
a valorização máxima de cada um ao preencher o quadro e as datas correspondentes ao semestre em questão.] 

 Outubro  Novembro  Dezembro  Janeiro ou Junho 

E-fólio A   
[ 4 valores]  

    

Data da especificação 
do trabalho a realizar 
no E-fólio A e dos 
respectivos critérios 
de avaliação  

Data: 
Data: 31 de outubro de 

2011.  
(2ª feira)  

   

Envio do E-fólio A ao 
professor  

Data: 
Data 9 de novembro de 

2011.  
(4ª feira)  

   

Indicação da 
classificação do E-
fólio A 

Data: 
Data:30 de novembro de 

2011.  
(4ª feira)  

   

E-fólio B   
[ 4 valores]  

    

Data da especificação 
do trabalho a realizar 
no E-fólio B e dos 
respectivos critérios 
de avaliação  

 Data: 
Data: 12 de dezembro 

de 20110.  
(2ª feira)  

  

Envio do E-fólio B ao 
professor 

 Data: 
Data: 11 de janeiro de 

2012.  
(4ª feira) 

  

Indicação da 
classificação do E-
fólio B 

 Data: 
Data: 23 de janeiro de 

2012.  
(2ª feira) 
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P-fólio  
12 valores  

    

Realização presencial     Data:  
Época normal: 09 de 
fevereiro de 2012.  

Época Recurso: 20 de 
julho de 2012. 

6. Avaliação 
6.3. Exame 
Opção pelo exame 
O Exame Final traduz-se numa única prova escrita realizada presencialmente e classificada numa escala de 0 (zero) a 20 
(vinte) valores. 

Esta prova tem um carácter somativo, reportando-se à totalidade dos conteúdos abordados na unidade curricular e é realizada no 
final do semestre lectivo, tendo a duração de 2h e 30mn.  
O estudante que optar pela modalidade de exame final, terá de obter neste um mínimo de 10 valores.  
 

7. Plano de Trabalho 
Calendário e plano de trabalho 

Este Plano apresenta a previsão da distribuição temporal das várias Temáticas de estudo, das actividades e respectivas 
orientações de trabalho, de modo a que possa planear, organizar e desenvolver o seu estudo. Esta informação é complementada 
por orientações que deverá consultar com regularidade nesta Sala de Aula Virtual. 
Apresenta-se o exemplo de um possível Plano de Trabalho, distribuído pelos diversos meses (entradas seguintes). A coluna – O 
que se espera do Estudante – tem como objectivo fornecer todas as orientações específicas que o docente entenda como 
pertinentes para orientar o estudo e o trabalho dos seus alunos no desenvolvimento das temáticas propostas. O exemplo é 
apresentado a título meramente indicativo. Apague este último parágrafo, por favor, quando terminar de elaborar o seu PUC: 

7. Plano de Trabalho 
7.1. Primeiro mês 

Mês 1 [Outubro ]  O que se espera do estudante  
1ª Semana 
3 a 9 de Outubro  
Comece por consultar as indicações dadas na sala de aula virtual relativamente à  
Temática 1:  

Os Media na Política  
Comece por consultar este documento, o Plano da Unidade Curricular, leia atentamente. 
Tem dúvidas? Coloque-as no fórum "Ajuda e Feedback"  
Consulte os materiais disponibilizados no espaço do tema 1. 
Inicie o seu estudo lendo o livro e os materiais que fazem parte do tema 1. 
2ª Semana 
10 a 16 de Outubro 
Realize as actividades formativas relativas à temática 1. 
Contacte com os seus colegas no Fórum de trabalho 1: Apresente o seu ponto de vista, explicite o que fez, exponha dúvidas, 
partilhe suas reflexões com seus colegas. 
3ª Semana 
17 a 23 de outubro 
Indique ao professor até final desta 3ª semana a sua opção de avaliação: Avaliação Contínua ou Exame Final. Para isso, responda 
ao questionário "Decisão sobre a Avaliação", no espaço desta sala de aula virtual. Veja as informações disponibilizadas na 
abertura do ambiente. 
Acompanhe o Fórum de Dúvidas do Tema 1 moderado pelo professor de modo a aproveitar intervenções que possam ajudar a 
clarificar aspectos do seu estudo. 
4ª Semana 
24 a 30 de outubro 
Descarregue o documento “Auto-avaliação das actividades do tema 1”. Confronte a sua resolução das actividades formativas com 
o que se esperava. 
 

7. Plano de Trabalho 
7.2. Segundo mês 

Mês 2 
[Novembro] O que se espera do estudante  
1ª Semana 
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31 de outubro a 6 de novembro 
Consulte as indicações no Fórum "Avaliação Contínua" relativas à elaboração do e-fólio A.  
2ª Semana 
7 a 13 de novembro 
Comece por consultar as indicações dadas na sala de aula virtual relativamente à  
Tema 2: 

Os Media na Educação.  
Consulte os materiais disponibilizados no espaço do tema 2.  
Inicie o seu estudo lendo o livro e os materiais que fazem parte do tema 2. 
3ª Semana 
14 a 20 de novembro 
Realize as actividades formativas relativas à tema 2 
Contacte com os seus colegas no Fórum de trabalho 2: Apresente o seu ponto de vista, explicite o que fez, exponha dúvidas, ajude 
e peça ajuda, se necessário. 
4ª Semana 
21 a 27 de novembro 
Acompanhe o Fórum de Dúvidas do tema 2 moderado pelo professor de modo a aproveitar intervenções que possam ajudar a 
clarificar aspectos do seu estudo.  
Descarregue o documento “Auto-avaliação das actividades do tema 2”. Confronte a sua resolução das actividades formativas com 
o que se esperava. 
 

7. Plano de Trabalho 
7.3. Terceiro mês 

Mês 3 
[Dezembro ]  

O que se espera do estudante  
1ª Semana 
28 de novembro a 4 de dezembro. 

Tema 3:  
Os novos media na Sociedade Digital.  

Consulte os materiais disponibilizados no espaço do tema 3.  
Inicie o seu estudo lendo o livro e os materiais que fazem parte do tema 3. 
2ª Semana 
5 a 11 de dezembro 
Realize as actividades formativas relativas à tema 3 
Contacte com os seus colegas no Fórum de trabalho 3: Apresente o seu ponto de vista, explicite o que fez, exponha dúvidas, ajude 
e peça ajuda, se necessário. 
3ª Semana 
12 a 18 de dezembro 
Acompanhe o Fórum de Dúvidas do tema 3 moderado pelo professor de modo a aproveitar intervenções que possam ajudar a 
clarificar aspectos do seu estudo.  
Descarregue o documento “Auto-avaliação das actividades do tema 3”. Confronte a sua resolução das actividades formativas com 
o que se esperava. 
Consulte as indicações no Fórum "Avaliação Contínua" relativas à elaboração do e-fólio B 
4ª Semana 
19 de dezembro a 1 de janeiro de 2012 
Semanas livres, em função dos seus compromissos festivos. 
 

7. Plano de Trabalho 
7.4. Quarto mês 

Mês 4 
[Janeiro] O que se espera do estudante  
1ª Semana 
2 a 8 de janeiro  
Guia Didática complementar sobre os temas estudados. 
2ª Semana 
9 a 15 de janeiro  
Participe no Fórum de estudos dos diversos temas da Unidade Curricular. Exponha as suas dúvidas e participe na discussão. 
3ª Semana 
16 a 22 de janeiro 
Prepare-se para as provas do final de semestre. Participe nos fóruns de dúvidas moderados pelo docente. 

 4ª Semana 
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23 até o final do semestre 
Atenção!!!!Confirmar as datas no portal acadêmico: 
Provas Presenciais: 
Época Normal - Exame: 9 de fevereiro de 2012 - tarde 
Época Normal- P-fólio: 9 de fevereiro de 2012 -tarde 
Época Recurso- Exame : 20 de julho de 2012- manhã 
Época Recurso-P-fólio:20 de julho de 2012 -manhã 
O espaço virtual desta unidade curricular encontra-se aberto até à avaliação final da unidade curricular. Poderá consultar a 
classificação do p-fólio e a sua classificação final no seu Cartão de Aprendizagem. 

Nota: os estudantes que escolheram a modalidade exame deverão consultar a sua classificação no Portal Académico. 
Vídeos do tema 1 
Ter é ser? A influência da Mídia  
http://www.youtube.com/watch?v=M3kEGRP8oas&feature=feedwll  
A influência da Mídia na Sociedade 
 http://www.youtube.com/watch?v=Zu6Y8d5iQVs&feature=grec_index 
A influência da Mídia nas Crianças 
http://www.youtube.com/watch?v=VZvQGfiW3LU&feature=related 
O poder da mídia 
http://www.youtube.com/watch?v=yl_hQOQ-ivM&feature=related 
Mídia e Consumismo 
http://www.youtube.com/watch?v=_ED91957kXU&NR=1 
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ANEXO D - Exemplo de uma Atividade Formativa na Licenciatura em  

Ciências da Educação da UAb 

 
U.C. Os Media na Educação - CÓDIGO 11024 Tema 1 Actividade Formativa 1 – Tema 1 1  
 Actividade Formativa 1 Tema 1  
No tema 1 deverá procurar orientar o estudo dos textos obrigatórios, tendo em conta os seguintes 
objectivos formativos:  
� Analisar os estudos que procuraram definir o impacto dos media nas sociedades democráticas.  
� Caracterizar o modelo dos efeitos indirectos e limitados dos media.  
� Caracterizar o impacto dos media na política.  
� Caracterizar o impacto dos media no cidadão.  
� Caracterizar o efeito de propaganda e da publicidade nos media (identificar os mecanismos da 
propaganda e da publicidade nos media).  
� Identificar as características (internas e externas) que dão origem ao efeito de propaganda.  
� Caracterizar o conceito de desinformação e distinguir entre desinformação “directa” 
e“indirecta”.  
� Identificar o universo dos leitores da imprensa escrita, dos ouvintes de rádio e dos 
telespectadores.  
� Identificar as diversas correntes dos estudos sobre o efeito dos media no receptor.  
� Caracterizar os traços emergentes do comportamento do público face aos media.  
 
Estas atividades estão organizadas em forma de guias didáticas, ou seja, um documento que tem 
como objetivo facilitar o processo de ensino e aprendizagem mediante o uso de estratégias 
didáticas. Portanto, deverás seguir as orientações aqui disponibilizadas para realizar cada 
atividade.  
1. O que significa a palavra senso comum? Para responder a esta pergunta acesse o:  
 
� www.google.pt, escreva o que é senso comum?  
� clique em Pesquisa Google e aparecerá o significado dessa palavra na WIKIPÉDIA ( 
enciclopédia colaborativa)  
� Leia com atenção e escreva aqui a sua própria definição ( máximo 5 linhas).  
 
2. Na televisão existem inúmeras técnicas de persuasão e marketing para os programas políticos, 
poderá estudar sobre este tema em Rieffel(2003), Capítulo 1, item 1, após compreender as 
técnicas expostas no livro, elabore um quadro, como no modelo abaixo, com algumas dessas 
técnicas (mínimo 3 delas). No mesmo quadro realize reflexões sobre quais as vantagens dessas 
técnicas para os políticos e quais as desvantagens para o público. 
 
Técnicas  Explicação da 

técnica  
Vantagem da 
técnica para o 
político  

Quais as 
desvantagens 
para o público  
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3 O que são os media? Quais os principias media? Para ajudar a pensar as respostas para estas 

questões, veja e analise as imagens abaixo.  

 

Após ter em mente o que são os media e quais são os principais media, responda o à checklist33:  

. Todos os media têm ecrãs?  

. Os media que tem ecrãs influenciam mais a população?  

. A imagem tem poder atualmente? Justifique sua resposta em 3 linhas.  

. Existe algum media que pode melhor ser usado na educação?  

 

4. Elabore um quadro, de acordo com o modelo abaixo, com os efeitos dos media sobre a vida 

política, para realizar esta atividade veja os estudos apresentados no capítulo I, item II de Rieffel 

( 2003).  

1 ªLição  2 ªLição 3 ªLição 4 ªLição 

    

                                                 
33 Lista de verificação 
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5. Após a leitura da p.29, 30, 31,e,32 do livro do Rieffel (2003). Realize 3 perguntas com 

respostas sobre o conteúdo estudado.  

 

6. Na página 30 do livro de Reiffel (2003) temos a denominada “agenda setting function”. Sobre 

este tema responda o à checklist abaixo. Para responder as perguntas as respostas não podem 

passar de 3 linhas.  

1.O que é?  

2.Para que serve?  

3.Onde se usa?  

4.Como se faz?  

 

7.Assista as propagandas abaixo, em seguida estude o Capítulo III, item I de Reiffel(2003) e 

realize uma análise de no máximo 10 linhas para cada propaganda de acordo com as 

característiscas estudadas.  

COMERCIAL PREMIADO - COCA-COLA  

http://www.youtube.com/watch?v=XTwDAHgSGw0  

COMERCIAL MARAVILHOSO - WWF - vídeo premiado  

http://www.youtube.com/watch?v=dvBD_Ejd9QA&feature=related  

MTV HOLOCAUST COMMERCIAL-history repeats  

http://www.youtube.com/watch?v=ZFmkwmc1xKY  

 

8.Para quem não sabe em 1990-1991 o mundo viu pelos media a Guerra do Golfo. Veja no 

capítulo III, item II de Reiffel(2003) o que se diz sobre isso, com essas informações realize um 

esquema explicativo sobre o que compreendeu. Esse esquema pode ser no formato que preferir 

ou seguir o modelo abaixo:  
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 9.A influência dos media nos receptores é marcada por quatro tipos de abordagem:  

a-) o estudo dos efeitos.  
b-) o estudo das utilizações.  
c-) o estudo da dimensão simbólica e sociopolítica dos media.  
d-) o estudo da recepção propriamente dita.  
Estude essas abordagens no Capítulo VI, item II, Reiffel (2003). Após o estudo explique cada 
uma delas (com o máximo de 5 linhas para cada explicação)  
  

10. A principal representante das TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação) é : (complete)  
- - T- - N- T  
Ela representa os novos media na atualidade. Para contecer mais sobre o tema leia: o capítulo 
VII, item II Rieffel (2003). Após a leitura, elabore uma lista (como no modelo abaixo) com 5 
itens positivos do uso dos novos media para as relações sociais atualmente.  
5 pontos positivos do uso dos novos media para as relações sociais atuais 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
 
 
Atenção!!!!! Para a realização das actividades formativas sugere-se:  
1) Concentre-se numa questão de cada vez.  
2) Responda às questões colocadas num bloco, caderno, etc, de modo a rever as suas 
despostas quando necessitar. Em alternativa, use um processador de texto e crie um 
documento  só para as actividades formativas do tema 1. Grave esse documento numa 
pasta do computador dedicada a esta unidade curricular. 
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ANEXO E - Exemplo de um fórum no curso de Licenciatura em Pedagogia UAB/UFJF 
 

Fórum Vamos Ler a Fotografiva 
 
Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por o - sábado, 12 novembro 2011, 12:29 
Os estudos sobre cultura visual mostram que as imag ens presentes em nosso cotidiano são fundamentais n a formação de 
uma cultura crítica nas crianças e nos jovens. Como  a escola é, desde cedo, um dos principais espaços freqüentados por 
eles, ela ajuda (ou atrapalha) no processo de alfab etização visual. Por isso, antes de colar algo na p arede de sala, pense: o 
que esse desenho, foto, mural ou cartaz vai represe ntar para meus alunos? "O educador precisa evitar o ferecer aos 
estudantes um espaço carregado de significados pree stabelecidos", afirma Fernando Hernández  
Participe deste fórum respondendo a seguinte questã o: Qual a leitura que você faz sobre a imagem posta da na abertura da 
semana atual"?  
Elabore um parágrafo descrevendo a mensagem transmi tida. 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por R - sábado, 12 novembro 2011, 18:20 
Primeiramente gostaria de dizer que eu, como professor de Português, gosto e trabalho muito e sempre a linguagem não - verbal com meus alunos 
( a linguagem dos desenhos , símbolos e sons...)! Precisamos tomar cuidado com o que será mostrado pois as imagens , já que falam por si só, 
transmitem muitas informações e , estas, se não selecionadas e bem trabalhadas podem trazer um resultado insatisfatório. Faço a seguinte leitura 
da foto acima: várias pessoas livres, talvez simbolizando a liberdade de expressão e força de criatividade. Vejo também um " set" de filmagens, 
provavelmente cinematográfico, que grava uma cena de pessoas na praia , felizes e soltas... e esta cena está sendo observada por alguém que se 
encontra nos bastidores, por trás de tudo! no canto esquerdo temos, aparentemente ,uma fita de video e um canhão de luz; valorizando a 
participação do cinema na educação atual! O cara de bermuda vermelha e camiseta branca também parece filmar o pessoal todo alegre... 
contemplando o  mar!! É isso, ou melhor, acho que é isso..rsrs... abração... 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por J - sábado, 12 novembro 2011, 19:00 
O visual sempre chama a atenção das pessoas.Uma sala de aula precisa ter imagens que despertem a atenção, principalmente com crianças 
menores onde a aprendizagem acontece através de estímulos e o estímulo visual é um fator que contribui para aprendizagem.A imagem acima me 
fez refletir sobre várias coisas, mas a principal delas foi admirar a beleza do mar.Mostra algumas pessoas fazendo uma filmagem, talvez alguma 
novela ou filme.Tudo que se relaciona com a praia e mar nos dá a sensação de tranquilidade e paz 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por MM- domingo, 13 novembro 2011, 16:58 
Boa tarde O e colegas, 
A imagem apresenta uma família que está viajando e pára para tirar fotos e fazer filmagem para guardar de recordação. No canto do lado esquerdo 
posso ver um negativo de fotografia (imagino que deve estar representando que esta imagem é de uma foto). 
Pude perceber que a imagem transmite uma paz e alegria daqueles que estão ali naquele momento, pois as pessoas estão com os braços abertos 
livres, soltos como se estivesse voando, e para registrar este momento o homem de camiseta branca filma não só as pessoas como também o mar. 
A vontade que eu tenho é de estar ali junto com esta família, desfrutando das mesmas emoções que elas parecem sentir. 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por F- domingo, 13 novembro 2011, 16:58 
Realmente como educadores devemos refletir e analisar o que colocamos como imagem na nossa sala de aula. É realmente importante o seu 
significado. Imagens são "impregnantes" na nossa mente ainda mais na infância. Há certas figuras e ambientes que trazemos para sempre em 
nossa memória. 
A imagem em questão é uma praia onde algumas pessoas estão observando algo que está no mar porém não aperece na foto. Um homem segura 
uma câmera fotográfica, as pessoas estão vestidas e não com roupas de banho. No canto direito aparece um objeto. Pode ser uma baleia mas não 
dá pra ver o todo, apenas uma parte. O resto pode serimaginado. 
Em primeiro plano um copo ou balde despeja tinta ou areia na água. Não dá também pra certificar realmente se é areia ou água. Mas realmente as 
pessoas caminham e olhas para algo que está no mar. 
O homem com a câmera fotográfica está até mesmo com sapatos dentro da água. As mulheres são maioria e usam vestido. Outros dois homens de 
calça jeas ao fundo também parecem não estar ali para banho no mar, mas para ver algo. 
Pela roupa e cor de pele das mulheres podemos julgar que talvez seja na Índia o local desta imagem. O homem branco de bermuda laranja talvez 
seja do grupo de viagem ou um fotógrafo de jornal. 
Talvez seja um grupo de turistas que viajou de longe, do interior do país e pela primeira vez viu o mar... 
A foto permite várias indagações. 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por F- domingo, 13 novembro 2011, 19:06 
Essa imagem descreve um olhar elas estão na praia.Um ponto diferente é as pessoas de roupas no mar pode ser que eles nunca tenha visto o mar 
ou poderia ser um grupo de amigos fazendo turismos porque um deles esta com uma câmera fotográfica, sei que todos olham em direção ao mar.  
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por L- domingo, 13 novembro 2011, 18:58 
Na imagem acima podemos fazer várias leituras,eu tinha analisando como minha colega Fabiana.A imagem passa uma impressão que as pessoas 
caminham indo ao encontro de algo,todos olham para a mesma direção.Todas pessoas estão vestidas, é curioso que acima da foto aparece um 
balde despejando algo no mar,me parece ser tinta branca ou leite 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim M - domingo, 13 novembro 2011, 21:00 
A leitura visual é muito interessante, porque tudo que é através de imagens fica mais fácil de interpretar a mensagem. 
Para mim as pessoas estão passeando na praia, descontraídas, muito felizes como se fossem a 1ª vez que estão vendo o mar, estão filmando tudo 
para não perder um só momento. Estão encantados com tanta beleza. 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por C- domingo, 13 novembro 2011, 22:06 
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Cena.doc 
É o registro de uma cena cinematográfica, rodada numa orla marítima, com pessoas usando trajes não apropriados para a época atual, dando a 
entender que algo, ou alguém se aproxima da margem. Uma mulher de blusa preta e de manga longa caminhando em passos largos em direção ao 
mar, foi o que muito me chamou a atenção. 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por ER- domingo, 13 novembro 2011, 22:16 
 É uma imagem que foi registrada por alguém que observava de uma varanda, pessoas que sairam para caminhar a beira da praia após uma garoa. 

Reflete um clima de paz , harmonia e descontração. Nota-se que eles registram tudo, filmando aquele momento com muita alegria. 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim Por R- segunda, 14 novembro 2011, 09:31 
Na imagem vejo pessoas de todas as idades, caminhando na areia de uma praia em direção ao mar, vestidas com roupas inadequadas para o local. 
O dia está ensolarado,com poucas nuvens no céu e as pessoas parecem estar tranquilas. Do lado esquerdo tem um monte de pedras e árvores e do 
lado direito não dá pra ver o que é e também não dá pra entender porque elas estão ali, já que não estão com as roupas apropriadas. 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por F- segunda, 14 novembro 2011, 13:22 
Nesta imagem demonstra o poder da escolha de nossos seres humanos, e de como "as escolhas, não reflete somente no ser individual, mas também 
em todos nós. 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por J- segunda, 14 novembro 2011, 13:48 
Boa tarde O, 
A imagem postada mostra um registro de alguém que quer mostrar a serenidade da praia, com pessoas de várias idades, talvez 
uma família, sem pretensão de entrar na água. Querendo apenas cutir a beleza do mar. 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por J- segunda, 14 novembro 2011, 14:16 
Boa tarde O, 
Em relação a fotografia, é um colírio para nossos olhos, um lugar belo onde pessoas se divertem e outras trabalham. Do lado esquerdo notamos 
aparelhos de filmagens, mais á frente um rapaz com uma câmera, pode estar filmando cenas de um filme, novela, propaganda ou talvez um 
documentário. Este cenário nos transmite paz, harmonia, contentamento. Como eu gostaria de estar com minha família numa praia como esta!!! 
  
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim Por C - segunda, 14 novembro 2011, 16:45 
A leitura visual de uma imagem é de fácil interpretação, pois, você as vezes tira algumas conclusões que podem vir a ser de extrema importância 
para a compreensão do mesmo. 
Nesta fotografia, vejo pessoas de diferentes culturas numa praia, caminhando numa mesma direção, olhando sempre pra frente em direção ao mar. 
Só não consigo decifrar o que é o objeto que está no canto superior esquerdo. Mas esta fotografia foi muito bem produzida, com um toque de 
simplicidade. Bem interessante essa fotografia. 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por C - segunda, 14 novembro 2011, 18:23 
Olá O e colegas! 
Acho muito importante trabalhar com imagens na sala de aula.A imagem desperta a atenção,a criatividade e a imaginação. 
Vejo na fotografia várias pessoas indo em direção do mar,era um entardecer,no canto esquerdo da foto parece que tem um balde 
derramando algo na areia e também um homem de bermuda vermelha filma algo acontecendo no mar. 
No canto direito da foto na beirada do mar parece ter uma baleia,mas aparece somente uma parte dela. 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por J- segunda, 14 novembro 2011, 20:41 
Olá Olga e colegas, vejo pessoas passeando descontraídamente pela praia, o homem de bermuda vermelha filma o mar e as crianças correndo e 
brincando. Um objeto que parece um balde está derramando algo que não consigo decifrar, um negativo de fotografia do lado esquerdo se destaca, 
a imagem me passa paz e calmaria. 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por G - segunda, 14 novembro 2011, 23:19 
Uma imagem diz muito mais que os significados que nós possamos dar a ela. Cada um atribui um significado particular a uma fotografia, desenho 
ou etc., por que as experiências que trazemos influi na nossa análise. Para as crianças então a imaginação rola solta. Como futuros educadores 
teremos que analisar bem o que elvamos a sala de aula, que tipo de mensagem queremos passar as nossos alunos. 
Em relação a fotografia acima, a imagem me parece confusa. Pessoas vestidas na praia observam algo que não está ao alcance da vista de quem 
analisa a foto, apenas uma parte do que é observado aparece no canto direito dela. O dia não me parece bom para ir a praia. Parece estar nublado e 
o mar agitado, o que me deixa perceber isso é o alcance das ondas em relação a onde as pessoas estão. O detalhe do canto esquerdo inferior é que 
parece não fazer parte da fotografia. No canto esquerdo superior tem algo que não sei definir, pode ser um balde derramando algo como muitos 
disseram, pode ser um refletor como disse meu colega R 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por O - segunda, 14 novembro 2011, 23:46 
Querid@s alun@s 
Destaquei alguns trechos para  fazer algumas reflexões: 
C - "A leitura visual de uma imagem é de fácil interpretação ...Nesta fotografia, vejo pessoas de diferentes culturas ..." 
F - "Nesta imagem demonstra o poder da escolha  de nossos seres humanos, e de como "as escolhas, não reflete somente no ser 
individual, mas também em todos nós". 
C - "Acho muito importante trabalhar com imagens  na sala de aula.A imagem desperta a atenção,a criatividade e a imaginação". 
G - "Uma imagem diz muito mais que os significados que nós  ..." 
Colocando um "pouquinho" de lenha na fogueira, gost aria que antes de vocês continuarem a participar pe nsem sobre as 
questões a seguir:  
Vocês concordam com a afirmação da C?  
Como podemos afirmar que nesta foto há pessoas de diferentes culturas? 
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Qual o poder da fotografia enquanto ferramenta pedagógica? 
Uma imagem tem vários significados 
O que será que a F tentou nos dizer?  
Continuando ... 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por A- terça, 15 novembro 2011, 03:10 
Olá O e colegas, observando a foto percebi que as pessoas caminham com objetivos diferentes nem todos vão em direção ao mar, 
nem todo estão com trajes de banho, alguns até me parece estarem nus, outros estão devidamente trajados como se 
estivessem em qualquer outro lugar. Uma imagem me deixou intrigada um balde como se estivese colocando água no mar e um 
negativo no canto esquerdo, não consegui relacioná-las com o contexto da imagem. 
Acredito que a C afirmou que as pessoas são de culturas diferentes devido ao fato das  roupas, é algo muito diferente de nós  ir ao 
mar com tantas roupas. Mas eu observei um contraste na imagem algumas pessoas parecem estare nuas, alguém percebeu isso 
na imagem também? 
A fotografia amplia a imaginação do aluno, diversifica as percepções, já que cada um observa algo diferente, acredito que uma 
fotografia tem vários significados sim, pois nem todos tem a mesma percepção. 
Acho que a F quis nos dizer que somos nós que escolhemos o que queremos ver ou o que queremos perceber, julgamos as 
imagens com o nosso inconsciente, podemos olhar várias vezes para a mesma foto e observar situações diferentes. 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por L - terça, 15 novembro 2011, 08:4 
Olá O, 
A leitura visual é de fácil interpretão quando a imagem é bem colocada e bem direcionada. Mas quando isso não acontece pode haver um duplo 
sentido, e vários entendimentos, e fica a certeza de que a mensagem não foi passada corretamente.  
A fotografia é importante porque desperta o imaginário, e as mais diversas emoções.  
Não sei se tem algo a ver mais, assisti a muitos filmes do Charles Chaplin, não existiam palavras, mas as cenas eram emocionantes, porque eram 
bem direcionadas. 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por J - terça, 15 novembro 2011, 09:0 
O, essa fotografia não está nítida. Não dá pra chegar a nenhuma conclusão. Parece um negativo de fotografia com pessoas caminhando, umas em 
direção ao mar e outras não. A figura ao lado esquerdo que derrama alguma coisa, não é possível identificar. 
Não acho que a leitura visual seja de fácil interpretação, acho que cada um que olha, interpreta de uma maneira, depende do "olhar". 
É importante sim trabalhar com imagens, desde que estas estejam nítidas e dêem margens à interpretações e à imaginação. 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por  R- terça, 15 novembro 2011, 10:36 
Bom dia O e colegas! 
Não concordo com a C, pois não é tão fácil assim, uma imagem pode levar a várias interpretações e não há como saber a cultura das pessoas 
somente olhando na imagem. 
O poder da fotografia ou outra imagem usada como ferramenta pedagógica é que ela poderá ajudar (se for bem pensada e o professor souber o que 
ela representará para seus alunos), ou atrapalhar (se não tiver um bom objetivo ou tiver induzindo o aluno a ver somente o que o professor quer) 
Uma imagem poderá ter vários significados, pois cada pessoa tem um olhar diferente, podemos observar pelas postagens feitas neste fórum 
Não consegui entender o que a F quis dizer. 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim porR terça, 15 novembro 2011, 10:40 
Podemos afirmar que há pessoas de diferentes culturas nesta foto porque há pessoas vestidas de maneiras diferentes.  Umas trajando roupas 
próprias à praia , outras " mauricinho" vestido com bermuda e camisa, outras de vestidos, saias...! Tem de tudo um pouco!! Só não se vê o que 
realmente é de comum em praia: todos de biquini ou sunga, cangas.... ao meu vir são turistas ou , como disse acima, se trata de uma gravação de 
alguma cena para filmes, novelas.... ou , " no fim de uma festa de reveillon, por exemplo, estas pessoas poderiam ter emendado a noite com o dia; 
saíram da festa que durou a noite toda, em lucal próximo ao mar, toda e foram curtir o mar!" Mesmo as reações se diferenciam pois algumas 
parecem mais iíntimas e a vontade com o mar, já outras retraídas.. parecendo a primeria vez frente ao mesmo! 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por S- terça, 15 novembro 2011, 10:52 
Bom dia a todos!!! Bom dia O!!! 
C, nem sempre é facil interpretar uma imagem. 
Pode ser que tenha diferentes culturas ali, não conhecemos os integrantes da foto, sendo assim posso interpretar varias culturas representadas. 
A visualização de imagens na educação infantil é muito importante, para despertar curiosidade e incentivar a absorção do aprendizado. Muitas 
crianças começam a ler com a visualização de imagens. 
Uma imagem tem sim inúmeros significados. O que uma imagem pode me parecer para você pode parecer de maneira contraria, ou ter outro 
significado. No meu caso entendi a visão de um futuro melhor com a imagem da foto exibida no início do forúm. 
Talves a F esteja certa. Porque naquele momento as pessoas fizeram a escolha de estarem ali, naquela praia, vivenciando aquele momento. 
Entendo que temos sim o poder de escolher, temos livre arbitrio. 
Será que estou certa O? 
Ou será que tive um entendimento errado a respeito do assunto? 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por L- terça, 15 novembro 2011, 16:20 
Oi O 
Não concordo minha colega C,pois cada pessoa interpreta de formas diferentes.E cada um tem um olhar diferente e as vezes não é o que a imagem 
que passar. 
Quando a cultura também não sei dizer,como a Cr disse tem tem como saber a cultura,através de uma apenas observação da imagem. 
O poder da fotografia como ferramenta pedagógica,é como a R disse,é uma atitude a ser pensada pelo professor,qual seu real objetivo. 
Eu não entendi sobre a colocação de minha colega F. 
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Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por F- terça, 15 novembro 2011, 21:44 
Boa noite colegas? 
A leitura visual, ás vezes é fácil a interpretação depende muito da imagem, mas não concordo que há pessoas de diferentes culturas ali naquele 
momento, as pessoas de roupas podem estar somente no passeio, não da para saber as culturas. 
A imagem para mim representa algo, para outra,algo diferente. 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por J- quarta, 16 novembro 2011, 07:56 
Uma imagem remete a vários significados.Cada um tem um olhar diferente quando observa uma fotografia,tem aqueles que olham o todo e já tem 
pessoas que observam as partes(detalhes). 
Depois que li as postagens de meus colegas,comecei a ver outros detalhes que a princípio não me chamaram a atenção. 
A fotografia pode ser trabalhada como ferramenta pedagógica pois desperta a curiosidade e os vários olhares de quem a observa. 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por  - quarta, 16 novembro 2011, 11:58 
Olá O e colegas, vou me recolocar no que disse: "A leitura visual de uma imagem é de fácil interpretação...  
Olha, quando me refiro a esta fácil interpretação não quero dizer que todos olham a fotrografia e sabem o que quer dizer, claro 
que cada um interpreta do jeito que quer. Mais quero dizer que se você olha uma fotografia fica mais fácil analisar e interpretar. 
Se você ler um texto e nesse texto conter uma fotofrafia relativa ao texto com certeza você irá analisar e interpretar com mais 
facilidade. O 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por R - quarta, 16 novembro 2011, 18:15 
Boa noite; 
A leitura visual é muito diversificada, cada um interpreta de um jeito e é por isso que devemos ter o cuidado com a exposição de 
imagens na sala de aula. Uma figura não é vista da mesma forma por todas as crianças! 
O uso da fotografia na escola enriquece muito as atividades. Quando vamos trabalhar com algum tema, é interessante o apoio de 
fotografias para enfatizar o assunto. Com o apoio da fotografia a aprendizagem torna-se mais fácil de ser assimilada e gravada na 
memória. Basta observár-mos quando fazemos a leitura de um texto com fotografias, é muito mais prazeroso 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por F- quarta, 16 novembro 2011, 21:31 
Olá O, 
Em relação as suas perguntas, pode até ser fácil a interpretação, mas cada um tem sua maneira de interpretar, depende dos conhecimentos em geral 
ou da bagagem cultural que a pessoa que está analisando a imagem possui, são raciocínios diferentes, pois uma mesma imagem pode conter vários 
significados, depende do ponto de vista de cada um.  
Nessa imagem pode ser que essas pessoas possuem culturas diferentes e notá-las nessa imagem através das roupas delas, pelo seu jeito de vestir ou 
pelo comportamento registrado, o modo de agir. 
A fotografia tem um grande poder como ferramenta pedagógica pelo fato de chamar a atenção do aluno. Desperta o interesse atraindo os olhares 
dos alunos. Mas o professor ao usar uma imagem, deve ter certeza se a imagem que ele pretende utilizar vai conseguir transferir o foco ou tema 
principal no qual ele deseja trabalhar. 
Em relação o que a F disse, talvez queira dizer que qualquer opção ou decisão ou escolha que uma pessoa possa tomar, interfere em todas as 
pessoas ou sociedade. Tomar decisão em fazer alguma coisa, ir a algum lugar, mudar algo na vida, em que acaba interferindo em mais pessoas que 
estão em sua volta. 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por P- quinta, 17 novembro 2011, 19:21 
A leitura de uma imagem é de fácil interpretação desde que seja interpretada por uma única pessoa. Quando a atribuição de 
significados acontece de forma coletiva, não é tão simples assim. Como seres humanos, temos o costume de entender os fatos 
como e quando nos convém. Entre os jovens não é diferente, principalmente entre eles. Dentro de uma sala de aula é muito mais 
fácil trabalhar com imagens pelo fato de prender a atenção dos alunos, o que dificulta é levar a mesma mensagem a todos.  
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por  E- sexta, 18 novembro 2011, 22:27 
A imagem em si é muito atrativa como ferramenta pedagogica, contribui para a motivação da aprendizagem. Oferece várias possibilidades de 
interpretações não limitando a imaginação,e esta acontece de acordo com interesse de cada um 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por L - terça, 15 novembro 2011, 08:33 
olá O 
Realmente as imagens são muito importantes, despertam nossas emoções. 
Nesta fotografia vejo que algumas pessoas estão na praia, caminhando ao encontro de alguma coisa, porque não estão em trajes de banho e sim 
todos vestidos. Deu impressão de ser um dia frio, com muito vento, sem sol. Quando olhei essa foto, a primeira ideia que tive foi a de pessoas 
sendo resgatadas 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por  S- terça, 15 novembro 2011, 10:31 
Oi L!!! Bom dia! 
De fato pode ate parecer que o dia estava frio, e realmente as pessoas estão vestidas. 
Mas me lembrei que muitas culturas não permitem o banho de mar ou onde quer que seja sem roupas. Os mulçumanos são um bom exemplo. 
A foto mostra sim um contraste de culturas. Só é uma pena que só olhando a foto, não podemos decifrar a quais religiões ou culturas cada uma 
daquelas pessoas pertencem. 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por J- terça, 15 novembro 2011, 09:37 
Olá O, uma imagem tem sim vários significados, depende de quem vê e do que quer ver, as vezes só enxergamos aquilo que queremos e por isso 
vemos significados diferentes para imagens  semelhamtes. 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por S- terça, 15 novembro 2011, 10:23 
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Bom dia para todos!!! Bom dia O!!! 
Analisando bem a foto, posso dizer que a imagem não quer dizer apenas um final de semana descontraído, um final de tarde lindo com pessoas 
passeando, em ferias ou apenas descanssando. 
O que me atraiu mesmo foi o rapaz que tira uma foto na praia, com um ar bastante sereno. Para mim ele foca um olhar no futuro, a foto que ele 
tira dentro de nossa foto, ficará marcada numa posteridade proxima. 
Todos querem um futuro tranquilo como o mar calmo mostrado na foto. 
Como varioas colegas já citaram , a imagem pode transmitir varios entendimentos, e podemos chegar a varios conceitos. 
Para mim a foto quer simplesmente dizer, "olhe para o futuro". 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por C- terça, 15 novembro 2011, 10:27 
Olá O e colegas! 
Uma imagem pode ter vários significados, a compreensão dela está intimamente ligado às sensações, às vivências de quem atribui-lhe sentido. Ela 
pode mostrar uma realidade vivida pelo seu autor , mas cabe a nós espectadores reinterpretar, sentir aquilo que eles mostraram através de nossa 
visão 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por  C- terça, 15 novembro 2011, 10:39 
E continuando, fazendo minha apreciação sobre a imagem, a lata de tinta sendo despejada e o negativo da fotografia sugerem uma gama de 
possibilidades de reinterpretar aquilo visto por cada um. Posso colocar a minha cor preferida, assim como focar na parte, nos personagens que 
mais me chamaram a atenção. Muitos viram uma família retratando seus momentos de felicidades numa praia, enxerguei pessoas distintas que 
estão nessa mesma praia, que mesmo próximos estão ali curtindo a solidão 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por C- terça, 15 novembro 2011, 10:56 
Olá O e colegas! 
Nem sempre a interpretação de uma imagem é fácil,as vezes ela é confusa e pode ter vários significados,não há como saber sobre 
a cultura das pessoas somente observando a imagem. 
A imagem como ferramenta pedagógica desenvolve nos alunos a percepção,a interpretação, a imaginação e também acho que 
pode desenvolver a leitura. 
Uma imagem pode ter vários significados depende do olhar de quem a observa.Acho que a Fernanda quiz dizer que cada um dá 
um significado a imagem observada. 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por J- terça, 15 novembro 2011, 11:15 
O ,realmente pelas roupas que usam são pessoas com culturas diferentes sim , não sei porque se destinam todas ir rumo ao mar mas o que mas 
mim deixou em duvida foi o que aparece do lado da foto , não consegui entender o que se trata. 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por P- terça, 15 novembro 2011, 12:46 
Ao tentar interpretar a imagem vejo um grupo de pessoas caminhando e contemplando o mar 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por P- terça, 15 novembro 2011, 13:01 
A interpretação de uma imagem envolve vários fatores, inclusive o contexto em que ela está inserida. Nem sempre é possível 
determinar o que ela quer transmitir sem uma breve explicação. Um bom exemplo são os desenhos de pintores famosos; são de 
fácil compreensão para todos? É possível determinar o que cada imagem quer transmitir sem conhecer o estilo do autor, e em que 
momento da história foi criado? É por esses e outros motivos que se deve tomar cuidado ao trabalhar com imagens, interpretações 
de todo tipo podem surgir, sendo que nem todas serão cabíveis. 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mimpor M- terça, 15 novembro 2011, 13:14 
Boa tarde O e Colegas, 
No meu ponto de vista analisar uma imagem não é tão fácil, cada pessoa tem um olhar diferente, assim faz que cada um interprete do seu jeito, às 
vezes alguém enxerga alguma coisa que você não conseguiu ver.E quanto aos vários significados, isso vai depender de quem a interpreta, uma foto 
pode ter vários significados para uns e no entanto para outros essa mesma imagem não passa de uma foto qualquer. 
Não podemos afirmar que há pessoas de diferentes culturas, podemos sim imaginar que sejam pessoas de diferentes culturas.  
A C tem razão o professor pode aproveitar e estimular o aluno a prestar atenção na linguagem visual, dar atividades relacionadas à imagem, como 
por exemplo, pedir para analisar, interpretar e escrever, que o veem em uma determinada imagem. Com esta atividade o professor estará 
trabalhando a interdisciplinaridade. Artes visuais, Português, Matemática entre outras disciplinas. 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por H- terça, 15 novembro 2011, 18:25 
Um ambiente natural- praia; com diversas pessoas, sendo que uma delas está registrando com filmagem a brincadeira de duas crianças dentro 
d'água. 
A presença das pessoas nesse ambiente é muito significativa pois está merecendo o registro da filmagem.  
A foto mostra um ambiente amplo com contextos diversos, pois há mais pessoas em outras atividades. 
Há também uma terceira pessoa que registra a cena global na foto. 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por L- terça, 15 novembro 2011, 22:16 
Boa Noite  
Continuando minha análise da foto, no canto superior esquerdo aparece uma imagem que alguns colegas interpretaram com um balde de tinta.... 
Na minha interpretação vejo uma telha, ou alguma coisa colorida sendo apoiada em uma estaca.  
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por G- quarta, 16 novembro 2011, 11:01 
O e colegas, 
A imagem é uma ferramenta pedagógica muito importante, principalmente nas séries iniciais onde os alunos estão aprendendo a ler e sua leitura 
de mundo ainda é totalmente através das imagens. 
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Mas persisto na minha opinião que uma mesma imagem pode trazer muitos significados diferentes, dependendo de quem a analisa, por isso o 
professor tem que "mediar" a leitura que se fará desta imagem, de acordo com o objetivo que ele deseja ser alcançado. 
Não creio que se possa analisar que há varias culturas diferentes nesta foto, pois ela não é nítida. A respeito das pessoas estarem vestidas na praia 
cabe muitos motivos para isto, que não seja somente religioso. 
Não entendi exatamente o que a Fernanda quis dizer, seria bom se ela compartilhasse conosco melhor o que pensou. 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por A- quarta, 16 novembro 2011, 16:41 
Boa tarde, O! 
Ao observar a fotografia, podemos notar que se trata de um lugar bonito, trânquilo e relaxante. Algumas pessoas se divertem: 
Tomando banho de sol, caminhando, se refrescando no mar, e outras filmando a beleza da natureza e ao mesmo tempo realizando 
trabalhos para tv. cinema, propagandas... Através da fotografia podemos captar elementos que nos transmitem alegria, conforto, 
sossêgo, agitação, companherismo e muito mais. 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por K- quarta, 16 novembro 2011, 17:10 
Olá O e colegas! 
A leitura feita por mim da fotografia em questão, seria a de uma família que acabou de chegar na praia e foi logo conhecer o mar, sem trajes de 
banho, em um fim de tarde. Aparentemente, o mar está calmo e tranquilo. No fundo da imagem vejo árvores em cima de um barranco e pessoas 
circulando pela praia. Um dos membros da família, parece estar registrando aquele momento com uma máquina fotográfica. O detalhe no canto do 
lado esquerdo, parece ser um negativo de foto. Talvez colocado ali para enfeitar. 
A facilidade ou dificuldade de interpretação depende da imagem. Eu não consigo enchergar que as pessoas na fotografia são de diferentes culturas. 
O que vejo são pessoas que acabaram de chegar na praia.  
A fotografia enquanto ferramenta pedagógica, desperta a imaginação, desenvolve o raciocínio e a própria interpretação da imagem. O significado 
da imagem depende da visão de cada um, de sua cultura e de seu conhecimento. 
Sinceramente, não consegui entender o olhar, a visão da F e gostaria que ela própria pudesse expor mais detalhadamente o que a levou a colocar 
esse pensamento tão profundo. 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por C- quarta, 16 novembro 2011, 19:14 
Olá O e colegas! 
Após assistir aos vídeos pude entender que devemos seguir alguns passos como:Observação geral, observação detalhada, relacionar a fotografia 
com elementos extras e descrição oral ou escrita. A maneira como cada um lê uma fotografia, depende das experiências, vivências e bagagem 
cultural que ele tem.E por isso concordo com a C, pois o povo brasileiro tem culturas diferentes. 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por R- quarta, 16 novembro 2011, 18:34 
A fotografia mexe com o nosso imaginário,daí a importância delas nas escolas. 
A fotografia acima deduz que várias pessoas, talvez de um mesmo grupo de viagem observam e fotografam o mar. Esse é um 
anúncio de alguma empresa de turismo ou de tintas que registra tudo colorido! Será! 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por R- quarta, 16 novembro 2011, 20:04 
As vezes nem sempre o que uma pessoa ver em uma forografia, é o que o outro percebe na mesma, cada uma interpreta de uma forma, o que eu 
vejo nesta foto são pessoas caminhando numa praia tranquila, e parecem estar chegando no mar pela primeira vez, pois não estão com roupas de 
banho, é como se estivessem curiosos para conhecer o mar, indo em direção a ele. 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim Por F- quarta, 16 novembro 2011, 20:52 
Ao reparar nessa imagem, percebo que pode se tratar de uma fotografia que foi tirada por alguém, porque aparece no canto um negativo de filme, 
essa figura vermelha na parte superior esquerda deve ser algum acessório da roupa de quem está tirando a foto. São várias pessoas indo em 
direção ao mar, crianças, mulheres e homens. Vejo um garoto com algum objeto na mão que poderá ser uma câmera, onde ele fica registrando 
aquele momento ou paisagens. O céu está claro e bonito e o mar parece estar bem tranquilo, passa uma imagem de tranquilidade e paz, um 
ambiente calmo onde essas pessoas estão indo para brincar, relaxar ou refletir.  
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por - quarta, 16 novembro 2011, 21:04 
Boa noite Olga e colegas. Observando a fotografia, imaginei que um grupo de pessoas ou família viajando, passava pelo local e observou alguma 
coisa diferente no mar que parece estar calmo, pois no canto direito da fotografia tem alguma coisa que imaginei ser uma baleia, pois todos olham 
na mesma direção, parecendo estar curiosos. A fita no canto esquerdo parece ser uma cena cinematográfica. 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por M- quinta, 17 novembro 2011, 07:11Oi O, 
Depois de analisar a fotografia novamenente e ler as postagens feita pelos meus colegas pude perceber que realmente tem uma lata de tinta sendo 
despejada. 
E também me veio a ideia que esta fotografia foi tirada de longe, pois não conseguimos distinguila com pefeição. 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por R- quinta, 17 novembro 2011, 07:22 
Rsrsrs... gente, vocês estão " viajando" muito ou eu estou enganado demais, pois, para mim , a suposta lata de tinta é um canhão de luz ( 
holofote).... iluminando a gravação de tal cena... 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por C- quinta, 17 novembro 2011, 17:50 
Na busca em conhecer o incógnito vejo almas ansiosas e sedentas em encontrar respostas. A imensidão do oceano mostra a 
infinidade de caminhos e opções a seguir. E na caminhada há aqueles que marcham juntos e outros sós. Alguns munidos de suas 
armas tecnológicas outros de seus pensamentos infindáveis. Alguns se adiantam na ânsia de galgar os primeiros lugares. Outros se 
retraem esperando que o caminho seja desbravado e que os perigos se mostrem, sem serem surpreendidos. Alguns dão meia volta 
e desistem de sua jornada. O céu pode até estar claro, mas precedendo uma grande tempestade. Assim é a vida! Aquilo que parece 
pode não ser e só enfrentando o medo e transpondo as barreiras conseguiremos êxito nas empreitadas. 
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Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por J- quinta, 17 novembro 2011, 18:08 
Analisando as postagens de meus colega,percebo que são interpretações muuuito diferentes em relação à fotografia. 
Olhando pelo lado de professora,cheguei a conclusão de que na sala de aula os alunos tem diferentes olhares para as "imagens" ou "conteúdos" 
que mostramos a eles,e que cada um interpreta do seu jeito.Não devemos aceitar uma resposta como sendo a certa e sim considerar os vários 
olhares dos alunos. 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por F- quinta, 17 novembro 2011, 19:55 
Estive pensando sobre a fotografia e sobre o que viemos estudando, e pude comprovar que ainda somos muito sensoriais, e que a imagem ela nos 
provoca, a algum ato. 
Os elementos seriam comuns, caso não houvesse aquele dedo, ele nos instiga a perguntar, acredito que essas sejam as possibilidades que vem ao 
encontro do que cada um carrega, sua carga cultural, intelectual e de vivência. 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por C- quinta, 17 novembro 2011, 21:25 
Olá O e colegas! 
Após ler as postagens dos meus colegas pude perceber ainda mais como é vasta a interpretação de uma imagem.Algumas 
opiniões são semelhantes e outras totalmente diferente 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por C- sexta, 18 novembro 2011, 08:09 
Olá O! 
Depois de ler as postagens dos colegas, notei como as interpretações sobre a fotografia diferem de indivíduo para indivíduo e que as opinões 
podem ser mudadas cada vez que as olhamos. Penso que em sala de aula esta atividade pode ser muito rica e interessante, provendo aulas 
dinâmicas e uma aprendizagem que levem os alunos ao pensamento crítico. 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por C- sexta, 18 novembro 2011, 08:44 
Concordo com você C, cada indivíduo aprende de um jeito e cabe a nós, educadores, oferecer prática pedagógicas diferentes para que todos 
tenham oportunidades de aprender. 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por AE- sexta, 18 novembro 2011, 12:31 
Minha interpretação da imagem postada é de uma praia, com maré alta em um dia frio. As pessoas caminham pela praia sem entrar no mar. Não 
tenho certeza quanto à lata de tinta citada pelos colegas. Parece mais um objeto na lente, esquecido pelo fotógrafo. Apesar do objeto ser o mesmo 
para todos, a interpretação varia, pois cada um de nós se coloca frente ao mundo e o que se apresenta conforme suas vivências e conhecimentos. 
Entra também a criatividade e objetividade. Alguns de nós apenas descrevem o que vêem, outros criam histórias sobre o que percebem. Todas 
posições válidas, dependendo apenas do que nos é solicitado. 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por T- sexta, 18 novembro 2011, 16:18 
Pecebo um grupo de pessoas caminhando em direção ao mar, em um dia ensolarado mais porém frio. A praia parece não ser muito 
frequentada ou talvéz esteje com pouco movimento por motivo do frio , mas as pessoas que estão lá parecem felizes. Eu não 
consegui identificar a lata de tinta que os colegas citaram, percebi algo diferente no canto superior esquerdo da foto, mas não 
acredito que seja lata de tinta 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por - sexta, 18 novembro 2011, 20:16 
A imagem mostra uma praia onde várias pessoas observam algo que está acontecendo no mar, talvez alguém chegando ou 
partindo de barco. Há uma pessoa de chapéu que está mais à frente que está com as mãos na cabeça em uma aparente atitude de 
espanto. Um homem segura uma câmera fotográfica ou filmadora, as pessoas estão vestidas e não com roupas de banho. No canto 
direito aparece algo que me parece um pinguim 
 
Re: Vamos ler uma fotografia? participação até 18/11 às 23h55mim por M- sexta, 18 novembro 2011, 22:28 
Olá O e colegas! 
Só de ver as participações no fórum deu para perceber o quanto todos gostaram do assunto cultura visual, imaginem as crianças como elas iriam 
gostar tambem, apesar de eu gostar bastante, considero difícil análisar fotos e quadros, acho que vai bem além da imaginação, porque podemos 
olhar para a foto e descrever o que estamos vendo no primeiro momento, existem tambem, as mensagens subliminares, e vejo a fotografia em 
questão mais pelo lado que o K à analisou. 
No primeiro momento, imagino que a foto esteja exposta em um porta retrato, e a pessoa que à registrou, ao tirar a foto colocou uma latinha ou 
balde próximo a câmera causando a impressão de uma cachoeira ao fazer cair a areia da latinha como se fosse água, aparentando que o homem 
que  estava indo em direção ao mar estivesse entrando embaixo dela, as roupas eu acredito que as pessoas que compõe a foto estavam fazendo 
um passeio e resolveram pedir ao motorista que parasse para contemplarem o mar rapidamente. 
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ANEXO F – Exemplo de Plano de Tutoria (UAb) 

 

O Plano de Tutoria descreve exaustivamente todas as acções do tutor. 

A) O SEU PAPEL COMO TUTOR DURANTE A UNIDADE CURRICULAR  
1) Motivar os estudantes.  
2) Esclarecer dúvidas.  
2) Moderar fóruns.  
3) Avaliar e classificar os e-fólios, p-fólios e eventuais exames.  
 
B) O SEU PAPEL COMO TUTOR DURANTE AS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Descrição 
das Acções do Tutor de acordo com os itens indicados)  
1) Mensagem de Boas Vindas  
Objectivo: Garantir que todos se sintam bem recebidos no ambiente de aprendizagem.  
Data: 1º dia do curso.  
Tarefas do Tutor: . Colocar uma mensagem de Boas Vindas no Placard de Notícias, fazendo 
simultaneamente a sua apresentação pessoa.  
 
2) Apresentação do PUC  
Objectivo: Garantir que todos conheçam o Plano da Unidade Curricular.  
Data: 2º dia de abertura da unidade curricular.  
Duração: Recomenda-se 4 dias para o esclarecimento de dúvidas em fórum (PUC);  
Tarefas do Tutor:  
. Colocar uma mensagem no placard de notícias, assinalando a disponibilização do PUC;  
. Abrir um fórum para esclarecimento de dúvidas PUC, eventuais dúvidas sobre o PUC.  
. Durante o esclarecimento ir uma vez por dia ao fórum.  
. Esclarecer eventuais dúvidas sobre o PUC.  
. Sugere-se que na 1ª semana a seguir visite este fórum diariamente para eventual esclarecimento 
de questões.  
 
3-) Abrir o Tema 1: Os media na política  
Objetivo: garantir a todos os estudantes o acesso ao tema 1.  
Data: 3 de outubro de 2011.  
Tarefas do tutor: . Abrir o Tema 1.  
. Colocar uma mensagem no placard de notícias sobre esta abertura.  
 
4) Abrir o Fórum de Trabalho: Os media na política  
Objetivo: garantir que todos os estudantes tenham acesso ao Fórum.  
Data: 4 de Outubro de 2011.  
Tarefas do tutor:  
. Inserir no fórum já organizados todos os elementos que devem integrar este espaço.  
. Colocar uma mensagem no placard de notícias informando os estudantes da abertura do fórum e 
salientando que a moderação desse fórum é da responsabilidade dos  
próprios estudantes.  
 
5) Colocar online os documentos de actividades formativas do tema 1.  
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Objetivo: garantir a todos os estudantes actividades que permitam trabalhar os conteúdos e as 
competências desejadas.  
Data: 10 de outubro de 2011.  
Tarefas do tutor:  
. Colocar online, os documentos (1 e 2) do tema 1 actividades formativas.  
. Mensagem do tutor no espaço placard de notícias, sobre a colocação das atividades formativas.  
 
6) Colocar online as orientações de respostas para as atividades formativas.  
Objetivo: garantir a todos os estudantes o documento que permite fazer uma auto-avaliação.  
Data: 24 de outubro de 2011.  
Tarefas do tutor:  
. Colocar online o documento auto-avaliação das atividades formativas (1 e 2 )do tema 1  . 
Mensagem do tutor, no espaço placard de notícias, sobre este documento.  
 
7) Solicitar aos estudantes que escolham, a modalidade de avaliação!!!  
Objetivo: garantir que todos os estudantes tenham acesso a decisão sobre a avaliação.  
Data: 17 a 24 de outubro de 2011.  
Duração: acompanhar a evolução durante a semana.  
Tarefas do tutor:  
. Mensagem do tutor, no espaço placard de notícias, sobre a necessidade de os estudantes 
responderem, clicando no título referido, qual a modalidade de avaliação que  
pretendem.  
. Informar que essa decisão deverá ser tomada, sem falta até o dia 24 de Outubro de 2011, 
inclusive.  
. Verificar nessa semana se há estudantes que colocaram dúvidas sobre este processo no Fórum 
Dúvidas Gerais e esclarecê-las.  
. No dia 25 de manhã tornar invisível a “ Decisão sobre a Avaliação”  
. Enviar as “ escolhas” para os serviços da universidade, sobre a decisão dos alunos - avaliação 
contínua e em exame.  
Após clicar em enviar escolhas, aparecerá um relatório com as escolhas do aluno em que deverás 
confirmar o envio novamente, em seguida mandar imprimir em PDF  
para ter uma cópia e por gentileza encaminhar ao professor.( d@univ-ab.pt)  
 
 8) Abrir o Fórum de Dúvidas sobre o Tema 1  
Objetivo: garantir que todos estudantes tenham acesso ao Fórum de Dúvidas 1.  
Data: 17 a 23 de outubro de 2011.  
Duração : 1 semana  
Tarefas do tutor:  
. Inserir no Fórum já organizado todos os elementos que devem integrar esse espaço.  
. Moderar a discussão neste Fórum (Atenção !!!!todas as dificuldades por vossa parte em relação 
ao conteúdo, podem contactar o professor para informações e  
esclarecimentos)  
. Colocar uma mensagem no placard de notícias informando os estudantes da abertura do fórum e 
salientando que este fórum tem como objetivo o esclarecimento de  
dúvidas sobe o tema 1.  
. Incentivar os estudantes a colocarem as suas dúvidas e relembrar a duração do Fórum e informar 
que após a data prevista o Fórum será fechado.  
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9) Colocação das indicações para a realização do E-fólio A  
Objetivo: garantir que os estudantes do grupo AVA tenham acesso às indicações para a elaboração 
do e-fólio A.  
Data: 31 de outubro de 2011.  
Tarefas do tutor:  
. Inserir no fórum Cartão de Aprendizagem todos os estudantes do grupo AVA, tutor e 
professores.  
. Editar o Fórum e assumir “ não permitir inscrições” e gravar.  
. Tornar o Fórum visível.  
. Colocar lá uma mensagem com as indicações para a elaboração e entrega do e-fólio A ( que 
serão enviadas pelo professor aos tutores por email)  
. Colocar nesse fórum um segundo post, relembrando a data limite da entrega do e-fólio A( 9 de 
novembro de 2011) alertando que podem entregar antes da data limite,  
mas não depois.  
. No decurso dessa semana visitar diariamente este fórum e verificar se há esclarecimentos a 
fazer, nomeadamente quanto ao processo técnico de submissão do e-fólio.  
 
10) Abrir o Tema 2: Os Media na Educação  
Objetivo: garantir a todos os estudantes o acesso ao Tema 2.  
Data: 7 de novembro de 2011.  
Tarefas do tutor: . Abrir o Tema 2.  
. Colocar uma mensagem no placard de notícias sobre esta abertura.  
 
11) Abrir o Fórum de Trabalho: Os Media na Educação  
Objetivo: garantir que todos estudantes tenham acesso ao Fórum Media e Escola.  
Data: 8 de Novembro de 2011.  
Tarefas do tutor:  
. Inserir no fórum já organizados todos os elementos que devem integrar esse espaço.  
. Colocar uma mensagem no placard de notícias informando os estudantes da abertura do Fórum 
e salientando que esse Fórum é dedicado ao tema 2 e que a respectiva moderação é da 
responsabilidade dos próprios estudantes.  
 
12) Colocar online os documentos de actividades formativas do tema 2.  
Objetivo: garantir a todos os estudantes actividades que permitam trabalhar os conteúdos e as 
competências desejadas.  
Data: 14 de novembro de 2011.  
Tarefas do tutor:  
. Colocar online, os documentos (1 e 2) do tema 2 actividades formativas.  
. Mensagem do tutor no espaço placard de notícias, sobre a colocação das actividades formativas.  
 
13) Colocar online as orientações de respostas para as actividades formativas.  
Objetivo: garantir a todos os estudantes o documento que permite fazer uma auto-avaliação.  
Data:21 de novembro de 2011.  
Tarefas do tutor:  
.Colocar online o documento auto-avaliação das actividades formativas (1 e 2)do tema 2 . 
Mensagem do tutor, no espaço placard de notícias, sobre este documento.  
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14) Abrir o Fórum de Dúvidas sobre o Tema 2  
Objetivo: garantir que todos estudantes tenham acesso ao Fórum de Dúvidas 2.  
Data: 21 a 27 de novembro de 2011.  
Duração : 1 semana  
Tarefas do tutor:  
. Inserir no Fórum já organizado todos os elementos que devem integrar esse espaço.  
. Moderar a discussão neste Fórum( Atenção !!!!todas as dificuldades por vossa parte em relação 
ao conteúdo, podem contactar o professor para informações e  
esclarecimentos)  
. Colocar uma mensagem no placard de notícias informando os estudantes da abertura do fórum e 
salientando que este fórum tem como objetivo o esclarecimento de  
dúvidas sobe o tema 2.  
. Incentivar os estudantes a colocarem as suas dúvidas e relembrar a duração do Fórum e informar 
que após a data prevista o Fórum será fechado.  
  
15-) Abrir o Tema 3: Os novos media na Sociedade Digital  
Objetivo: garantir a todos os estudantes o acesso a o tema 3.  
Data: 28 de Novembro de 2011.  
Tarefas do tutor: . Abrir o tema 3.  
. Colocar uma mensagem no placard de notícias sobe esta abertura e informando da 
disponibilização a seguir dos documentos sobre novas actividades formativas e  
respectivas orientações de resposta.  
 
16) Colocar online no Cartão de Aprendizagem de cada estudante do grupo AVA a classificação 
relativa ao E-fólio A.  
Objetivo: garantir a todos os estudantes do agrupo AVA o conhecimento da classificação atribuída 
ao E-fólio A.  
Data: 30 de novembro de 2011 a partir das 20h  
Tarefas do tutor:  
. Colocar de manhã no dia 30 de novembro de 2010 um aviso no Fórum do Cartão de 
Aprendizagem, que as classificações do e-fólios A estarão disponíveis depois das  
20h do dia 30 de novembro de 2010.  
. Depois de classificar cada um dos E-fólios, de acordo com as instruções do professor, colocar 
online a classificação de cada estudante do grupo AVA.  
. Para isso, clicar em E-fólio A, “avaliar o trabalho” e inserir as classificações.  
. Colocar uma mensagem no Fórum do Cartão de Aprendizagem informando os estudantes que o 
cartão de aprendizagem começou a ser creditado com as respectivas  
classificações.  
 
17) Abrir o Fórum de Trabalho: Os novos media na Sociedade Digital  
Objetivo: garantir que todos estudantes tenham acesso ao Fórum Media e Escola.  
Data: 29 de novembro de 2011.  
Tarefas do tutor:  
. Inserir no fórum já organizados todos os elementos que devem integrar esse espaço.  
. Colocar uma mensagem no placard de notícias informando os estudantes da abertura do Fórum 
e salientando que esse Fórum é dedicado ao tema 2 e que a  
respectiva moderação é da responsabilidade dos próprios estudantes.  
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18) Colocar online os documentos de actividades formativas do tema 3.  
Objetivo: garantir a todos os estudantes actividades que permitam trabalhar os conteúdos e as 
competências desejadas.  
Data: 5 de Dezembro de 2011.  
Tarefas do tutor: . Colocar online, o documento do tema 3 actividades formativas.  
. Mensagem do tutor no espaço placard de notícias, sobre a colocação da actividade formativa.  
 
19) Colocação das indicações para a realização do E-fólio B  
Objetivo: garantir que os estudantes do grupo AVA tenham acesso às indicações para a elaboração 
do e-fólio B.  
Data: 12 de Dezembro de 2011.  
Tarefas do tutor:  
. Inserir no fórum do Cartão de Aprednizagem todos os estudantes do grupo AVA, tutor e 
professores.  
. Editar o Fórum e assumir “ não permitir inscrições” e gravar.  
. Tornar o Fórum visível.  
. Colocar lá uma mensagem com as indicações para a elaboração e entrega do e-fólio B ( que 
serão enviadas pelo professor aos tutores por email)  
. Colocar nesse fórum um segundo post, relembrando a data limite da entrega do e-fólio B( 11 de 
janeiro de 2012) alertando que podem entregar antes da data limite,  
mas não depois.  
. No decurso dessa semana visitar diariamente este fórum e verificar se há esclarecimentos a 
fazer, nomeadamente quanto ao processo técnico de submissão do e-fólio.  
 
20) Colocar online as orientações de respostas para a actividade formativa.  
Objetivo: garantir a todos os estudantes o documento que permite fazer uma auto-avaliação.  
Data: 12 de dezembro de 2011.  
Tarefas do tutor:  
. Colocar online o documento auto-avaliação da actividade formativa do tema 2 .  
. Mensagem do tutor, no espaço placard de notícias, sobre este documento.  
 
21) Abrir o Fórum de Dúvidas sobre o Tema 3  
Objetivo: garantir que todos estudantes tenham acesso ao Fórum de Dúvidas 3.  
Data: 12 de Dezembro de 2011 a 18 de Dezembro de 2011.  
Tarefas do tutor:  
. Inserir no Fórum já organizado todos os elementos que devem integrar esse espaço.  
. Moderar a discussão neste Fórum( Atenção !!!!todas as dificuldades por vossa parte em relação 
ao conteúdo, podem contactar o professor para informações e  
esclarecimentos)  
. Colocar uma mensagem no placard de notícias informando os estudantes da abertura do fórum e 
salientando que este fórum tem como objetivo o esclarecimento de  
dúvidas sobe o tema 3.  
. Incentivar os estudantes a colocarem as suas dúvidas e relembrar a duração do Fórum e informar 
que após a data prevista o Fórum será fechado.  
 
INTERVALO DE NATAL  
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22-) Abrir a Guia Complementar sobre os temas estudados juntamente com o Fórum de Provas 
Presenciais  
Objetivo: garantir que todos estudantes tenham acesso a Guia Complementar sobre os temas 
estudados.  
Data: 2 de Janeiro de 2012 a 9 de Fevereiro de 2012.  
Tarefas do tutor:  
. Colocar uma mensagem no Fórum de Notícias informando os estudantes que está disponível a 
guia complementar e explicando o seu significado e importância.  
 
23) Colocar online no Cartão de Aprendizagem de cada estudante do grupo AVA a classificação 
relativa ao E-fólio B.  
Objetivo: garantir a todos os estudantes do agrupo AVA o conhecimento da classificação atribuída 
ao E-fólio B.  
Data: 23 de janeiro de 2012, a partir das 20h  
Tarefas do tutor:  
. Colocar de manhã no dia 23 de janeiro de 2012 um aviso no Fórum do Cartão de Aprendizagem, 
que as classificações do e-fólios A estarão disponíveis depois das  
20h do dia 23 de janeiro de 2012.  
. Depois de classificar cada um dos E-fólios, de acordo com as instruções do professor, colocar 
online a classificação de cada estudante do grupo AVA.  
. Para isso, clicar em E-fólio B, “avaliar o trabalho” e inserir as classificações.  
. Colocar uma mensagem no Fórum do Cartão de Aprendizagem informando os estudantes que o 
cartão de aprendizagem esta atualizado com o E-fólio B  
 
24) Colocar online no cartão de aprendizagem de cada estudante do grupo AVA a classificação 
relativa ao P-fólio  
Objetivo: garantir a todos os estudantes do grupo AVA conhecimento da classificação atribuída ao 
p-fólio e respectiva classificação final  
Data: a determinar em conjunto com os professores  
Tarefas do tutor:  
. Depois de classificar cada um do p-fólios de acordo com a s instruções do professor, colocar 
online a classificação de cada estudante do grupo AVA.  
. Para isso, clicar em p-fólio, “ Avaliar Trabalho” e inserir as classificações.  
. Colocar uma mensagem no Fórum do Cartão de Aprendizagem informando os estudantes que o 
cartão de aprendizagem foi creditado com as classificações do p-fólio  
e respectiva classificação FINAL.  
 
25) ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES  
Objetivo: garantir que todos os estudantes sintam que lhes foi dada atenção e apoio  
Data: a determinar em conjunto com os professores  
Tarefas do tutor:  
. Enviar uma mensagem aos estudantes, informando do encerramento das actividades, solicitando 
também aos estudantes do grupo AVA a consulta das respectivas  
classificações no portal acadêmico.  

Atenção!!! Vamos cumprir rigorosamente os prazos estipulados. Por favor organizem-se e 
verifiquem sua disponibilidade para a correcção dos conteúdos dos e-fólios (A e B ), não 

podemos ter atrasos. Nas datas em que devemos disponibilizar as classificações de cada e-fólio 
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deixamos estipulado que a partir das 20h do dia indicado estarão disponibilizadas as notas na 
plataforma. Isso garante uma precisão maior por nossa parte e evitamos reclamações dos alunos. 

Teremos também um espaço para nós, denominado Equipa Docente!! 
Estou a disposição para o que precisarem, todas as questões fiquem a vontade para colocar e 

conversarmos. Gosto de um trabalho colaborativo!!!! 
Fiquem tranquilas que no decorrer da unidade estarei enviando os E-fólios e orientações 

necessárias. Além disso, talvez envie mais actividades formativas. 
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ANEXO G –  Exemplo de um Fórum de Trabalho na Licenciatura em  

Ciências da Educação - UAb 

 

Tema Iniciado por Respostas Não lida  Última mensagem 

1Algum media poderá ser melhor utilizado em benifício da 
educação? 

  5 0 Sex, 4 Nov 2011, 18:15 

2A influencia negativa dos media nas crianças   7 0 Sáb, 29 Out 2011, 01:50 

3Primeiro SER para depois TER   0 0 Qui, 20 Out 2011, 01:39 

4Reflexão sobre a nossa análise/os mídia   0 0 Qua, 19 Out 2011, 16:13 

5Videos de snsibilização da U.C   10 0 Qua, 19 Out 2011, 01:47 

6A manipulação através dos Midia-Video   2 0 Ter, 18 Out 2011, 01:12 

7O poder da imagem: Denúncia/Voyeurismo   0 0 Seg, 17 Out 2011, 20:04 

8"O poder da mídia"   1 0 Seg, 17 Out 2011, 16:57 

9Videos    2 0 Seg, 17 Out 2011, 16:47 

10Mídia e consumismo   7 0 Seg, 17 Out 2011, 16:33 

11Vídeos - Tema 1   0 0 Dom, 16 Out 2011, 22:57 

12Vídeos de sensibilização - as minhas escolhas    1 0 Dom, 16 Out 2011, 19:15 

13Ter é ser? a influência dos midia   1 0 Sáb, 15 Out 2011, 21:53 

14Sociedade prisioneira - Mídia   1 0 Sáb, 15 Out 2011, 21:50 

15A importância dos media nas crianças   0 0 Sex, 14 Out 2011, 01:50 
 
1- Algum media poderá ser melhor utilizado em benifício da educação? por  B- Sábado, 29 Outubro 2011, 19:15 
Boa tarde colegas, 
Ao realizar as actividades formativas 1 deparei-me com esta questão que me parece pertinente, dado à grande evolução tecnológica de que temos 
sido alvos, será que a podemos utilizar (ainda mais) em prol da educação? 
Abro então este post para que possamos discutir, reflectir e partilhar ideias sobre o assunto. 
Cumprimentos 
B 
 
Re: Algum media poderá ser melhor utilizado em benifício da educação? por  MJ- Sábado, 29 Outubro 2011, 23:44 
Boa noite colegas, 
a evolução tecnológica associada à massificação da utilização dos meios informáticos, potência o ensino não presencial.  
Cada vez mais vamos poder usufruir desta facilidade que por um lado torna mais flexivel a aprendizagem, por outro a rentabilização do tempo. 
A universidade aberta é pioneira desta nova forma de ensino académico que se propagará em breve para outros estabelecimentos de ensino. 
Cumprimentos 
MJ 
 
Re: Algum media poderá ser melhor utilizado em benifício da educação? por H- Domingo, 30 Outubro 2011, 12:50 
Boa tarde colegas, 
Já existem algumas empresas de formação profissional que têm cursos em diversas áreas administradas à distância o que proporciona formação a 
profissionais que devido à sua falta de tempo, podem usufruir das novas tecnologias para se actualizarem. 
Bom domingo, 
H1 
 
Re: Algum media poderá ser melhor utilizado em benifício da educação? por T- Domingo, 30 Outubro 2011, 16:38 
Ola colegas 
Com a evolução tecnológica e a utilização dos meios de comunicação, como por exemplo a inernet, podemos usufruir de um ensino à distância e 
tirar uma licenciatura, um mestrado ou um doutouramento, como é o caso da Universidade Aberta. Sendo assim dá para rentabilizar o tempo, e 
consilidar o trabalho com a escola. 
Existem também, outros cursos e formações profissionais à distância, o que prova, que as novas tecnologias são indispensáveis à aprendizagem. 
Cumprimentos, 
T 
 
Re: Algum media poderá ser melhor utilizado em benifício da educação? Por AB - Domingo, 30 Outubro 2011, 22:13 
Ola colegas. 
Com a evoluçao das tecnologias o ensino evoluiu, hoje em dia nas escolas já se pode fazer quase tudo por o computador , como por exemplo, o 
professor pode pôr no moodle trabalhos, fichas e os alunos irem lá tirar. Também se pode aceder a outras coisas. 
A B 
 
Re: Algum media poderá ser melhor utilizado em benifício da educação? Por A - Sexta, 4 Novembro 2011, 18:15 
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Boa tarde, 
Concordo, com a colega T. Hoje em dia, já existe, muita formação em sistema Blended Learning, ensino à distância, que implica a utilização das 
novas tecnologias.  
Eu que trabalho numa Entidade de Formações/Cursos, frequentemente, deparo-me com a facilidade de realizar Acções à distância e, que 
geralmente, é muito procurado pelo público empregador, facilitando a conciliação entre o trabalho e os estudos. 
A 
 
2 - A influencia negativa dos media nas crianças por cC Sexta, 14 Outubro 2011, 19:47 
grelha_de_observacao_do_video.doc 

Ola prof. e colegas, 
Procurei um video que nos mostrasse em poucas palavras o que realmente acontece dentro dos nossos lares enquanto as nossas crianças assistem 
televisão. 
Penso que criar pequenos consumistas é algo que nenhum de nós deseja, e o melhora talvez seja, darmos um pouco mais de atenção aquilo que 
eles vêm. 
C 
 
Re: A influencia negativa dos Midia por T- Sábado, 15 Outubro 2011, 23:19 
grelha_de_observacao_do_video.doc 
ola colegas 
Os Midia influenciam muito a nossa vida, alterando os nossos valores, e dominam em parte, a nossa mente. Devido a eles tornamo-nos numa 
sociedade consumista. 
Cumprimentos 
T 
 
Re: A influencia negativa dos Midia por C - Domingo, 16 Outubro 2011, 09:47 
Ola T, 
Concordo contigo quando dizes que devemos incutir os melhores valores aos nossos filhos, mas como nao somos os unicos a interferir na 
educaçao deles, (como deu para ver, os media tem um grande puder de pressuaçao) acho que temos que fazer mais, tal como acompanhar mais de 
perto a sua exposiçao ao mundo, para evitar que sejam manipulados por fontes externas, embora nao seja assim tao simples...  
C 
 
Re: A influencia negativa dos media nas crianças por C- Sábado, 22 Outubro 2011, 03:21 
Boa noite colegas  
Como pai obviamente que também sinto um pouco a influencia dos media nos meus filhos na vertente do consumismo. Mas tenho de salientar que 
principalmente em mentes muito jovens e moldáveis, a influência dos media (propaganda,publicidade,tendencias sociais ou consumistas) pode e 
deve ser controlada senão mesmo direcionada para a realidade dos nossos tempos, que todos sabemos que são de crise e contenção. A influencia 
dos progenitores, meio familiar, social e cultural tem mais influencia que todos os media, obviamente que o meio económico também é um fator a 
não esquecer, essas influencia tanto pode ser positiva como negativa, cabe a cada um de nós termos o chamado bom senso comum e sensibilidade 
social para a tornar o mais positiva possível. Agora se abandonarmos os nossos jovens para serem educados pelos media e sua influência 
(televisão computador,telemóveis,etc) sem acompanhamento, restrições ou esclarecimento de dúvidas, então o resultado será sem dúvida 
desastroso para o futuro de todos nós enquanto sociedade.  
C 
 
Re: A influencia negativa dos media nas crianças por C- Segunda, 24 Outubro 2011, 14:35 
Olá C, 
Dizes e bem, "darmos atenção ao que vêm", as  crianças como já disse anteriormente são um alvo bastante fácil, mas cabe-nos a nós como 
educadores, orientarmos a sua aprendizagem, os midia podem ser benéficos ao longo de toda a formação das crianças durante o seu processo de 
aprendizagem, quer cívica, quer humana, quer de saberes e informações.No entanto devemos orientá-los nesse sentido, ajudá-los a saberem filtrar 
todo o tipo de mensagens que estes meios de comunicação lhes possam fazer chegar já que a qualidade de metodologias dos mídia são deveras 
aliciantes, por vezes susceptíveis de imoralidades, crenças e rigor. 
e-saudações 
C 
 
Re: A influencia negativa dos Midia por C - Segunda, 24 Outubro 2011, 14:49 
Olá a todos, 
Concordo, o papel de educador na sociedade contemporânea é dificílimo, a exposição a que estão sujeitas as nossas crianças atinge uma dimensão 
tal que nos torna impotentes face a todo o tipo de  manipulações que são alvo através dos diversos meios de comunicação.Perante tais 
circunstâncias podemos no entanto cativar a sua atenção para partilha de saberes e informações mais objetivas e direcionadas para a aprendizagem 
de conhecimentos relevantes no seu processo de desenvolvimento e crescimento. 
C 
 
Re: A influencia negativa dos media nas criançaspor H- Quinta, 27 Outubro 2011, 22:11 
grelha_de_observacao_do_video.docx 
Olá colegas, 
Como mãe, não poderia deixar de escolher o vídeo que mais me aflige nesta condição. 
Aquela velha máxima de "olha para o que eu digo e não para o que faço" já passou de moda há muito e o que nos entra pelos olhos é 
extremamente mais fácil e rápido de reter do que o que nos entra pelos ouvidos. 
Todavia, não podemos baixar os braços e insistir com os nossos filhos na comunicação e nas advertências. Aproveitar o que vêem e mostrar-lhes o 
quão enganosa e ilusória pode ser a mensagem que estão a querer transmitir. 
O outro vídeo escolhido, vai ao encontro da minha reflexão ao longo da vida sobre esse mesmo tema - Ter é Ser?  
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Boa noite! 
H 
 
Re: A influencia negativa dos media nas crianças por B - Sábado, 29 Outubro 2011, 01:50 
Boa noite colegas, 
H, concordo com o teu ponto de vista, uma vez que gerir e dosear a quantidade de informação a que as crianças têm acesso,é uma tarefa 
práticamente impossivel, porque não aproveitar para corrigir e demonstrar o que está "bem", o que está "mal" e o que "deveria ser feito" em 
determinados casos, incutindo assim uma faceta pedagógica ao autêntico bombardeamento de informação a que todos estamos sujeitos incluindo 
as crianças. 
Cumprimentos 
B 
 
3 - Primeiro SER para depois TER por A - Quinta, 20 Outubro 2011, 01:39 
grelha_de_observacao_do_video.docx 
Boa noite, professores e colegas.  
Visionei os “vídeos de sensibilização” e todos eles têm muito de comum sobre o interesse dos “grupos económicos” que controlam os media e a 
influência que é exercida pelos mesmos na educação, sendo bastante apelativos ao tema que nos une neste fórum, para o debate dos Media na 
Sociedade Atual.  
Poderia escolher qualquer um dos vídeos, mas optei por eleger os seguintes 
“Ter é ser? A influência da Mídia” e “A influência da Mídia nas Crianças”.  
Quanto ao vídeo, “Ter é ser? A influência da Mídia”, o mesmo, faz alusão a diversos tipos de consumismo, utilizando técnicas de manipulação da 
imagem e o seu título faz-me refletir sobre o quão é fundamental adquirirmos os conhecimentos necessário para sabermos identificar, interpretar, 
analisar e optar corretamente, mediante este tipo de informação.  
Como se vê pelas imagens de publicidade, tentam incutir a quem as vê que, primeiro é preciso TER para depois SER, o que, de acordo com a 
minha educação, que vale o que vale, primeiro que tudo, devemos SER para depois TER que é exatamente o contrário daquilo que nos transmite o 
vídeo.  
Penso que, mais que nunca, é essencial uma educação que nos leve a uma melhor informação e conhecimento desta matéria e esta unidade 
curricular está perfeitamente “encaixada” no nosso curso de Educação.  
Sobre o vídeo “A influência da Mídia nas Crianças”, penso que todos os que têm responsabilidades na educação das nossas crianças, andam muito 
“distraídos” porque, estão-se a perder cada vez mais os bons exemplos para uma educação futura com valores éticos e morais.  
Sendo a criança, facilmente influenciável, deveríamos ter o cuidado de estarmos cada vez mais presentes no seu “mundo”, acompanhando-a numa 
atitude de liderança, com bons exemplos que a vida ainda oferece, fazendo com que a nossa ação falasse mais alto do que os desenhos animados 
com violência, incentivo ao fumar, os programas com cenas eróticas, os jogos no PC, etc.  
Espero não me ter excedido nas minhas observações.  
Cordiais saudações,  
A 
 
4 -Reflexão sobre a nossa análise/os mídia por C- Quarta, 19 Outubro 2011, 16:13 
Olá colegas e professores, 
Tenho estado atenta a todas as intervenções, análises e comentários sobre o nosso tema.Sem querer ser demasiado demagoga na minha opinião, 
concluo que todos nós temos a percepção de que a Mídia tem hoje um enorme poder de gerar mudanças nos nossos comportamentos, ética, até 
mesmo nos nossos valores num contexto social do ser humano. 
Reparamos que as crianças são um alvo aliciante, como não tem poder de compra algum, transportam apenas a mensagem que os mídia lhes 
incute, aos seus progenitores, o seu crescimento é baseado na interacção com os diversos meios de comunicação. 
Todos estamos sujeitos à sua acção, ao consumo irefletido e desnecessário, temos até dificuldade em fazer as nossas escolhas de forma inata. 
Contudo os Mídia proporcionam várias formas e tipos de comunicação no processo de socialização do ser humano, assistimos em tempo real a 
diversas informações de todo o universo, adquirimos saberes que nos permitem avançar tecnologicamente e pofissionalmente, etc. 
Cabe-nos então a todos reagir, resistir, impôr, filtrar todo o tipo de motivações e metodologias argumentativas para as quais os mídia nos poderão 
aliciar.Como intervenientes que somos neste processo, devemos apenas apreender e assimilar através dos Mídia e com os Mídia outros saberes e 
acções que possam enriquecer o nosso conhecimento e ajudar a enriqecer o do outro. 
Deixou-vos aqui um exemplo 
e-saudações 
c 
 
5 -Videos de snsibilização da U.Cpor  I - Quinta, 13 Outubro 2011, 19:06 
grelha_de_observacao_do_video_1.doc 
Boa tarde colegas e professores, 
O video que escolhi é "A influência da Mídia nas Crianças"  
http://www.youtube.com/watch?v=VZvQGfiW3LU&feature=related 
e a análise que fiz do mesmo vai em anexo. 
Cump. 
I 
 
Re: Videos de snsibilização da U.C por AF- Quinta, 13 Outubro 2011, 23:50 
grelha_de_observacao_do_video_final.doc 
Boa noite,  
A minha escolha vai para: "A influência da Mídia na Sociedade" 
http://www.youtube.com/watch?v=Zu6Y8d5iQVs&feature=grec_index 
Relativamente à minha reflexão que fiz segue em anexo: 
Cumprimentos, 
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AF 
 
Re: Videos de snsibilização da U.C por M- Sexta, 14 Outubro 2011, 21:44 
grelha_de_observacao_do_video_Maria_Jose_-1004083.doc 
Boa noite, 
a minha escolha recaíu sobre " A influência dos mídia na sociedade". 
Em anexo envio a grelha. 
Cumprimentos 
M 
 
Re: Videos de snsibilização da U.C por MP- Sábado, 15 Outubro 2011, 00:49 
grelha_de_observacao_do_video.doc 
Boa noite, 
O video que eu escolhi foi o seguinte: "A influência da midia na sociedade". 
A minha analise está na grelha de observação. 
MP 
 
Re: Videos de snsibilização da U.Cpor LC- Sábado, 15 Outubro 2011, 21:56 
Boa noite, M, 
Bom trabalho mas pode melhorar e deve interagir com os seus colegas... 
LC 
 
Re: Videos de snsibilização da U.C por LC- Sábado, 15 Outubro 2011, 21:57 
Boa noite I. 
Bom trabalho. deve no entanto ler os dos colegas e interagir com eles... 
LC 
 
Re: Videos de snsibilização da U.C por LC- Sábado, 15 Outubro 2011, 21:58 
Bom trabalho Ilda. 
Leia os dos seus colegas, interaja... 
LC 
 
Re: Videos de snsibilização da U.Cpor LC- Sábado, 15 Outubro 2011, 22:00 
Boa noite A, 
Bom trabalho... mas é preciso ineragir com os colegas. Comente os seus trabalhos... 
LC 
 
Re: Videos de snsibilização da U.C por M- Domingo, 16 Outubro 2011, 22:21 
Boa noite colega I e restante turma, 
optámos pelo mesmo video, e duma forma geral achei interessante a tua grelha de observação. No entanto posso acrescentar que o facto de fazeres 
referência à palavra "estereótipo" despertou-me algumas questões, que gostaria de partilhar convosco: 
1º Sendo o estereótipo um padrão que pode levar a atitudes descriminatórias de teor favorável ou desfavorável, qual o papel dos mídia nessa 
definição? 

Posso enumerar alguns: a xenofobia, intolerância religiosa, machismo.  
2º Os individuos como elementos participantes da sociedade contribuem para essa imagem estereótipada? 
Nomeadamente porque idolatramos determinadas figuras da sociedade querendo ser como elas, vestir como elas, agir como elas, 
etc. 
3º Será que os mídia são de facto os culpados da nossa falta de personalidade e de identidade, que muitas vezes nos leva a seguir 
as modas e os padrões de comportamento social que nos transformam em peças dum puzzle social incaracteristico? 
Parece-me que vivemos numa sociedade cada vez mais com contornos modelares, em que os mídia acabam por ser 
reciprocamente promotores e vitimas. 

A imagem que nos marcou foi a mesma (a jovem anorética sentada) , e essa tem um cunho positivo por parte dos mídia. Principalmente 
porque transmite a real imagem de quem sofre da doença, podendo ser um factor psicológicamente forte e positivo. Sabemos que são as 
imagens de beleza escultural das jovens modelos transmitidas através dos mídia que muitas vezes fazem despolotar estas situações, mas 
também outros factores sociais contribuem fortemente para isso como: o bulling e o abuso sexual. 
Quero com este meu contributo interagir com a turma e contribuir para um debate aberto de ideias. 
Cumprimentos a todos 
M 
 
Re: Videos de snsibilização da U.C por M - Domingo, 16 Outubro 2011, 22:35 
Boa noite colega I e restante turma, 
posso dizer que este video foi também um dos meus preferidos, embora não o tenha escolhido. 
De facto neste video existem algumas aspetos antagónicos, o que não invalida que estejamos perante uma influência de valores. Sou católica mas 
respeito o direito de escolha de cada ser humano, e ao incutirmos às crianças estas mensagens acabamos por influenciar a sua escolha religiosa. 
Quem diz estas diz outras. Realmente os mídia são influência a vários níveis sobre as nossas escolhas, mas também poderão ser um veículo de 
informação previligiado mostrando todas as possiveis escolhas existentes. 
Continuação de bom trabalho 
Cumprimentos 
M 
 



209 
 

Re: Videos de snsibilização da U.C por M- Quarta, 19 Outubro 2011, 01:47 
Olá MJ,  
Num mundo em que estamos imersos pelos orgãos dos sentidos e o excesso de informação no ar é óbvia, é dificil discernir o que é realmente 
importante, daquilo que é acessório.  
Falamos de realidade?  
Todos temos o direito à nossa própria personalidade é às diversas formas de interpretação do real. Nisto os media em vez de darem consistência à 
contingência universal, poderiam tentar expor, despertar as consciências por forma a revelar um mundo melhor.  
Quando uma jovem anorética se vê ao espelho, vê o reflexo de uma qualquer página de revista de moda, no entanto a nossa leitura quando 
olhamos para a anorética é a  revelação de uma pessoa com um problema psicológico e clínico.  
Quanto ao bulling ou outra qualquer forma de agressão à integridade do ser, saliento que os media influênciam as crianças e estas são moldadas 
pelo sistema, entramos assim no campo da ética e dos valores.  
Cumprimentos  
M 
 
A manipulação através dos Midia-Video Por C - Quinta, 13 Outubro 2011, 05:33 
Boa noite 
Com a evolução dos Mídias, cada vez mais as empresas de marketing utilizam publicidade mais agressiva, para vender um produto ou ideal seja 
estético politico,etc.Vivendo nós numa democracia, com o direito adquirido á liberdade de expressão. Não seria correto existir um organismo 
internacional ativo de censura moral nos Mídias!  
Tendo visto os vídeos disponibilizados, optei por colocar este vídeo que já tinha assistido anteriormente e com o qual me identifico.  
http://www.youtube.com/watch?v=XfBChfMen-M&feature=related 
C 
 
6 -Re: A manipulação através dos Midia-Video por LC- Sábado, 15 Outubro 2011, 21:49 
Boa noite C, 
Intervenção interessante mas falta-lhe anexar a sua grelha de análise. 
Em relação à supervisão/regulação dos meios de comunicação social (media), existe em Portugal A Entidade Reguladora para a Comunicação 
Social ( ERC). Consulte o site http://www.erc.pt/ptParabéns pelo link que selecionou. 
LC 
 
Re: A manipulação através dos Midia-Video por C - Terça, 18 Outubro 2011, 01:12 
grelha_de_observacao_do_video.doc 
Boa noite Prof.L realmente cometi o lapso de não anexar  a grelha! 
Anexo neste momento 
C 
 
7 - O poder da imagem: Denúncia/Voyeurismo por MS- Segunda, 17 Outubro 2011, 20:04 
A minha escolha recai, sobre este vídeo, porque o acho muito pertinente na abordagem que faz ao poder da imagem na construcção da consciencia 
e dos valores do cidadão. Aborda as temáticas da ética na profissão dos fotojornalistas e foca aquilo que o ser humano tem de mais grotesco: A 
curiosidade e o interesse pela desgraça e o horror dos nossos semelhantes. Quantas vezes é que os noticiários passaram a imagem do ataque às 
torres gémeas? quantas vezes vimos as cheias na Madeira? Quantas vezes é que um jornalista lança como engodo, uma notícia de uma qualquer 
tragédia como abertura do telejornal e depois vai repetindo, repetindo, engodando o teleespectador, apresentando a notícia apenas no final das 
notícias, ficando-se com a sensação que lhe guardou o rebuçado para o final?! A forma como somos (Se deixarmos!!!) manipulados é criminosa. 
Gostaria apenas de deixar como nota final, que nunca compreendi muito bem, o interesse das exposições da World press photo. Nunca vi 
nenhuma. 
Nota: cotém imagens susceptíveis de ferir a nossa sensibilidade. 
Esta frase, só por si já diz muita coisa! 
http://youtu.be/PMN58LZTDPU 
 
8 -O poder da mídia” porM  - Domingo, 16 Outubro 2011, 23:55 
grelha_de_observacao_do_video.doc 
Boa noite Caros Colegas, 
Escolhi o vídeo " O poder do mídia " pois é um vídeo que retrata a influência dos média nos dias de hoje e também porque na 2ª parte do mesmo 
faz referência aos nossos tempos de infância, onde o simples jogo da macaca era motivo de grande alegria e felicidade. 
E éramos muito mais felizes do que as crianças de hoje em dia. 
Gostei do vídeo pelo facto de fazer-me recordar uma realidade que já está um pouco esquecida...os nossos tempos de infância muito mais 
dinâmicos e saudáveis. 
Cumprimentos 
M 
 
Re: "O poder da mídia por V- Segunda, 17 Outubro 2011, 16:57 
Ola a todos, 
Colega MR, o video esta muito bem elaborado, também gostei dele. 
Quando refere que éramos mais felizes que as crianças de hoje é um pouco relativo, depende de nós pais decidirmos se deixamos os nossos filhos 
serem consumidos pelos Mídia deixando-os horas em frente á televisão, consolas, computadores, ou se lhe mostramos como nós fazíamos na 
nossa infância, e os estimulamos para esses jogos. 
Actualmente vivo numa cidade em que os meios locais tem inúmeras actividades para as crianças e adultos, creio que também esta um pouco em 
nós deixarmos ser levados pelo poder dos Midia. 
Saudações 
V 
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9 - Videos  por AB- Domingo, 16 Outubro 2011, 22:59 
GRELHA_DE_OBSERVACAO_DOS_VIDEOS_DE_SENSIBILIZACAO.doc 
Ola boa noite! 
Os videos que escolhi foram : A influencia dos midia na sociedade e  a influencia dos midia nas crianças. 
AB 
 
Re: Videos por C- Segunda, 17 Outubro 2011, 11:18 
Olá A, 
Gostei da tua escolha, assistimos à manipulação de que todos nós somos alvo, a sociedade é pressionada e pressiona, quando damos por nós já 
somos "prisioneiros" dos meios de comunicação/informação, pergunto se não estamos a assitir a uma enorme perda de valores e idêntidade? 
Será necessário e urgente acautelarmos esta situação que muito rapidamente se espalhou pela sociedade atual e moderna. 
e-saudações  
C 
 
Re: Videos por V- Segunda, 17 Outubro 2011, 16:47 
Ola a todos, 
concordo com a colega C, no sentido em que estamos a ser "prisioneiros" dos Mídia por estes tentarem-nos manipular a ser consumistas mas sem 
eles a vida não era nada facil.Nos dias de hoje com a evolução que temos nas novas tecnologias, conseguimos obter informações em tempo real de 
qualquer parte do mundo.  
A sociedade tem mais informação,conseguimos ver e saber e ficar a conhecer as diferentes culturas e costumes dos outros povos, temos nós 
sociedade que filtrar informação que nos é dada da melhor maneira. 
saudações  
V 
 
10 - Mídia e consumismo por C- Sexta, 14 Outubro 2011, 15:32 
grelha_de_observacao_do_video.doc 

Olá boa tarde, 
Segue em anexo a escolha do video que me fez refletir e espero que a todos também. 
Apresento um outro video sobre o consumismo que complementa o anterior. 
O consumismo irefletido, faz parte dos nossos dias, a Mídia sem dúvida que influencia em muito a capacidade de dominio da mente 
humana...aproveitem igualmente para tirarem as vossas ilasões sobre o assunto. 
C 
 
Re: Mídia e consumismo por P- Sábado, 15 Outubro 2011, 22:5 
Cara colega 
Gostei da sua abordagem, comsumismo é um tema que tem muito a dizer 
Somos cada vez mais uma sociedade de imagem, mecanizada e de estereótipos. Não sejamos vítimas da magreza como retrata bem Augusto Cury 
no seu livro "Ditadura da Beleza". Não tentemos igualar ídolos de pessoas com um estilo de vida diferente do nosso. Que não danifiquemos a 
nossa saúde mental com vícios. Não tentemos ser aquilo que não somos. Sejamos naturais para alcançar a felicidade. 
Saudações Académicas 
P 
 
Re: Mídia e consumismo por P- Domingo, 16 Outubro 2011, 01:38 
Grelha_de_Observacao_do_Video.docx 
Boa noite, 
escolhi, tal como a colega C, o vídeo " Midia e consumismo". 
Cada vez mais pessoas vivem da aparência, logo, existe mais consumismo. 
Inúmeras vezes, este consumismo é inconsciente. 
Os midia têm o poder de provocar e manipular a mente humana. 
Cumprimentos 
P 
 
Re: Mídia e consumismo por V- Domingo, 16 Outubro 2011, 10:00 
"Quem compra o que não precisa, um dia venderá o que precisa" 
Esta foi sem duvida a frase que me captou neste video. Quantas vezes compramos coisas que nao nos fazem falta nenhuma e que muitas vezes 
acabamos por nem usar, é o vicio das compras que nos domina. 
Assisti um destes dias a uma pequena reportagem, que mostrava uma pessoa com algumas dificuldades nesta época de crise e que gastava todo o 
seu dinheiro em compras superfulas, e no fim dizia que quando saia da loja, o objeto que tinha comprado ja não tinha qualquer interesse para ela. 
Apesar de ter consciencia do que se estava a passar, não conseguia parar.  
 
Re: Mídia e consumismo por B- Domingo, 16 Outubro 2011, 15:09 
boa tarde colegas 
estive a ver os comentários referentes a este video e penso que os midia são de facto um poderoso catalizador do consumo mas, estamos a ser 
manipulados? 
A resposta mais apetecivel parece ser, estamos! Mas, simultaneamente, parece não haver nenhuma vontado de não o sermos. Sabemos que os 
midia nos "dão" o que queremos ver, ouvir, sentir... então, ocorre-me perguntar, quem determina o quê? É certo que vivemos na era da 
comunicação, ou melhor, da comunicação agora! Tudo nas nossas vidas assume um caracter de urgencia, temos de ser agora, temos de ter agora, 
temos de parecer agora! Será que os midia não estão apenas a responder às nossas "necessidades" urgentes e inadiaveis? ou são os midia que nos 
fazem desejar tudo agora?refleti sobre isto e esta parece ser uma relação de simbiose. Precisamos da falsa sensação de felicidade que os midia nos 
dão quando, mesmo que por breves segundos nos fazem acreditar que tudo está ao nosso alcance, tudo é possivel sem esforço nem efeitos 
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colaterais...o mundo está à distancia de um clique, a liberdade está ao volante de um topo de gama, a beleza num frasco colorido, o sexo vem em 
caixas de lingerie... parece que os midia, nesta missão de nos "convencer", estão a cumprir a sua missão... e nós? estamos a cumprir a nossa 
missão de pensar e decidir em função do que somos em vez de sermos em função do que conseguimos ter? 
 
Re: Mídia e consumismo por M - Domingo, 16 Outubro 2011, 23:05 
Boa noite colegas, 
partilho da opinião da colega B. A sociedade em que vivemos proporciona-nos este malificio de vivermos acima das nossas capacidades e 
necessidades. Mas cabe-nos a nós conscencializarmo-nos dessa conduta e inverter essa tendência. Este é um fator emergente das sociedades 
capitalistas.  
Já pensaram que muitas das vezes valorizamos as aparências em deterimento dos reais valores sociais? Os mídia são orientados pelos homens! 
Então a quem compete esta gestão? Como podemos de facto utilizar esta "arma" como uma ferramenta útil de sensibilização e sem impulsionar o 
"target" das campanhas publicitárias num inconsciente consumo de bens e serviços. 
Os mídia nos tempos modernos são um fenómeno de transformação social. 
Cumprimentos 
M 
 
Re: Mídia e consumismo por C - Segunda, 17 Outubro 2011, 10:46 
Olá P, 
A mensagem que nos transmite este video é precisamente isso, "uma sociedade de imagem", a falta de ideologias próprias, a interiorização de um 
estilo de vida que na verdade não é o nosso.O consumismo irrefletido do ser humano pode levarnos ao caos, à revolução interior do que somos e 
deixamos de ser. 
e-saudações 
C 
 
Re: Mídia e consumismo por V- Segunda, 17 Outubro 2011, 16:33 
grelha_de_observacao_do_video_ok.doc 

Boa tarde a todos, 
A minha escolha vai para o video 5, “Mídia e consumismo” 
O consumismo é fortemente induzido pelo marketing  
que interfere na diferenciação do que se deve ou não comprar, tornando assim as pessoas incessantemente descontentes procurando nas compras 
algo que as conforte. 
Diariamente somos bombardeados por propagandas, na televisão, rádio na Internet, os Mídia estão sempre presentes nas nossas vidas até mesmo 
quando não percebemos. 
A sua influencia interfere nas escolhas e até mesmo nas nossas preferências, ditando moda, criando um conceito de vida. 
As influências dos Mídia,são por vezes mais maléficas que benéficas.  
V 
 
11 - Vídeos - Tema 1 por N- Domingo, 16 Outubro 2011, 22:57 
grelha_de_observacao_do_video.pdf 

Vídeos do Tema 1 em Anexo 
N 
 
12 - Vídeos de sensibilização - as minhas escolhas por AC- Domingo, 16 Outubro 2011, 00:03 
grelha_de_observacao_do_video.doc 
Olá a todos, 
As minhas escolhas recaem sobre os seguintes vídeos: 
1º - A influência da Mídia nas Crianças; 
2º - A influência da Mídia na Sociedade; 
Não teremos perdido, algures no tempo, valores e princípios fundamentais para a construção de uma sociedade sã? 
 
Re: Vídeos de sensibilização - as minhas escolhas  por A- Domingo, 16 Outubro 2011, 19:15 
grelha_de_observacao_do_video.doc 
Boa tarde, 
Remeto em anexo a minha escolha.  
Gostei de todos os videos na generalidade e todos eles nos chamam a atenção para aspectos fundamentais dos mídia na sociedade. 
Adiciono mais um video que também achei interessante. 
http://www.youtube.com/watch?v=XfBChfMen-M&feature=related 
A 
 
13 - Ter é ser? a influência dos midia por B- Sábado, 15 Outubro 2011, 12:29 
grelha_de_observacao_do_video.doc 
aqui fica a minha grela de observação do video Ter é ser? a influência dos midia 
 
Re: Ter é ser? a influência dos midia por LC- Sábado, 15 Outubro 2011, 21:53 
Boa noite B, 
A questão que levanta sobre o estereótipo é muito pertinente... mas o seu trabalho pode melhorar. 
Leia o dos colegas. Interaja com eles! 
LC 
 
14 -Sociedade prisioneira – Mídia por PA- Sábado, 15 Outubro 2011, 18:43 
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grelha_de_observacao_do_video.doc 
Boa tarde! 
Apresento a minha grelha de observação dos vídeos. 
Uma breve análise que para mim consiste uma reflexão acerca dos Mídia que todos os cidadãos deveriam reflectir. 
Os Mídia influenciam toda a nossa vida, por vezes alterando valores essencias para uma sociedade mais coesa e equitativa. 
Saudações cordiais 
PA 
 
Re: Sociedade prisioneira – Mídia por LC- Sábado, 15 Outubro 2011, 21:50 
Boa noite P, 
Parabéns pelo seu trabalho. 
Continue, interaja com os seus colegas! 
LC 
 
15 -A importância dos media nas crianças por B- Sexta, 14 Outubro 2011, 01:50 
grelha_de_observacao_do_video_1_.doc 
Boa noite a todos, 
Segue em anexo a grelha com a justificação para a minha escola deste vídeo. 
Preparei o trabalho antes de aceder á plataforma, portanto não reparei que a colega Ilda escolheu o mesmo tema, mas julgo que temos abordagens 
um pouco diferentes.. 
Cumprimentos 
B 
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ANEXO H  – Exemplo de um Fórum de Dúvidas na Licenciatura em 

Ciências da Educação (UAb) 
 

Tema Iniciado por Respostas Não lida  Última mensagem 

1 A Cultura de Massas  M 2 0 
Seg, 31 Out 2011, 
18:20 

2 MTV HOLOCAUST 
COMMERCIAL – history repeats 

 A 3 0 
Dom, 30 Out 2011, 
19:29 

3 Atividade formativa 1  R 4 0 
Dom, 30 Out 2011, 
12:16 

4 Os políticos, os eleitores e os Media  M 2 0 
Qui, 27 Out 2011, 
23:29 

Documentação Moodle para esta página 

 

1 - A Cultura de Massas por M - Domingo, 30 Outubro 2011, 18:09 

Boa tarde Professora D, 

Pela análise ao Cap.4 "Os média contra a Cultura?" há várias interpretações relativamente à "Cultura de massas". Os 
mais tradicionalistas opõem-se a este tipo de produção de cultura, considerando que se privilegia a quantidade em 
vez da qualidade (críticos como Adorno, Horkheimer, Edgar Morin). A relação entre os intelectuais e os media é 
complexa, mas no entanto uma nova geração de intelectuais (como Henri Lévy), começa a valorizar a intervenção 
dos media, em especial a televisão, como um meio eficaz de comunicação, em que a cultura chega a um grande 
número de telespectadores em todo o mundo. Realçam também o facto de que o telespectador é selectivo e tem 
capacidade de reinterpretar as mensagens recebidas. Penso que a frase “… uma relativa uniformização da produção 
cultural não implica homogeneização das práticas culturais” (pag.113 deste capítulo), exemplifica que a reacção do 
receptor em relação à produção cultural, é diferente de indivíduo para indivíduo, em parte devido à sua formação e 
conhecimentos. 
Professora, muito mais há a desenvolver sobre esta questão, mas gostaria de saber se este início está em 
conformidade com o tema “Cultura de Massas” 
Peço-lhe desculpa por levantar esta questão tardiamente. 
Cordiais cumprimentos 
M – Aluna 4 
 

Re: A Cultura de Massas por D - Segunda, 31 Outubro 2011, 10:36 
Estimada Maria como estas? que bom que estas lendo esse capítulo do livro ótimo, muito bem!!!! 
O tema da Cultura de massa é algo muito interessante e que nos leva a refletir sobre diversos aspectos.... 
Sim, estas caminhando bem nas reflexões, ter essa amplitude de reflexões sobre este tema é essencial para conseguir 
analisar e ter em mente o quanto a influenc  ado consumo e  do mercado modifica os gostos e tendências, além das 
percepções..... 
Num outro lado, a importância desses meios como extensão dos homens e como potencializadores da cultura 
humana, veja que interessante isso!!!! 
Muito bem continua a pensar e refletir sobre o tema. 
veja esta vídeo do prof Ciro Marcondes: 
http://www.youtube.com/watch?v=UCaPp4eK1-g 
abraços profa D 
 

Re: A Cultura de Massas por M - Segunda, 31 Outubro 2011, 18:20 
Boa tarde Professora D, 
Muito obrigada pelas suas palavras - dão sempre um grande ânimo para continuarmos, apesar de o tempo ser tão 
escasso (devido a motivos profissionais).  
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Obrigada pelo vídeo, amanhã de manhã vou vê-lo com muita atenção e depois ainda tenho muito para estudar. Hoje é 
o aniversário da minha Mãe vou estar com ela e família. Ela bem merece. 
Cordiais cumprimentos 
M 
 

2 - MTV HOLOCAUST COMMERCIAL – history repeats por A - Sexta, 28 Outubro 2011, 11:24 
Bom dia Professora D, 
A minha dúvida prende-se com a questão 7 (7 - Assista às propagandas abaixo, em seguida estude o capítulo 3, item I 
de Reiffel (2003) e realize uma análise de no máximo 10 linhas para cada propaganda de acordo com as 
características estudadas.) . No último vídeo (MTV HOLOCAUST COMMERCIAL – history repeats 
http://www.youtube.com/watch?v=ZFmkwmc1Xky). 
Depois de ler atentamente o capítulo 3, item I, a opinião é que os três vídeos apresentados fazem parta das 
características internas da propaganda. Nestas características usamos cinco regras, a da simplificação, a da 
ampliação, a da orquestração, a da transfusão e finalmente a de contágio. É esta última que me está a deixar mais 
confusa. Na regra do contágio, pretende-se que os homens sigam as mesmas práticas e as mesmas normas, de modo a 
serem todos iguais. 
Numa primeira leitura, a minha escolha era para esta última regra (a do contágio) para o vídeo em questão, mas 
agora já não acho.  
A minha opinião sobre o vídeo é esta: 
Este vídeo um retrato muito fiel do que foi o holocausto. Um ambiente escuro, sem cor, o medo estampado no rosto 
dos intervenientes. Esta publicidade choca. É uma comparação entre o holocausto e os ataques terroristas e ninguém 
está a salvo.  
Perante a minha opinião, também não consigo fazer a ligação do vídeo às regras aplicadas às características internas 
da propaganda. 
Saudações Académicas,  
A 
 

Re: MTV HOLOCAUST COMMERCIAL – history repeats por D - Sexta, 28 Outubro 2011, 21:43 

Olá A tudo bem? 
muito bem, bons estudos...A Ana está no caminho correto o único é aprimorar o como visualizar o vídeo, veja o 
vídeo não somente na mensagem que ele transmite, mas principalmente na forma como faz.... 
Veja cada regra e observe o vídeo no sentido de verificar qual forma e qual regra utiliza para transmitir sua 
mensagem, lembre-se pode ser que tenha mais que uma ... 
Vamos juntas resolver este desafio... 
Aguardo  
Abrçaos Profa D  
 

Re: MTV HOLOCAUST COMMERCIAL – history repeats por A - Sábado, 29 Outubro 2011, 01:45 

Boa Noite Professora D,  
Depois de visualizar vezes sem conta o vídeo, cheguei à conclusão que a única opção correcta seria a característica 
interna da simplificação e em simultâneo a de contágio. As imagens e o slogan falam por si, não oferecendo qualquer 
resistência. 
Estará correcta a minha opinião? 
Saudações Académicas,  
A 
 

Re: MTV HOLOCAUST COMMERCIAL – history repeatspor D - Domingo, 30 Outubro 2011, 19:29 
Estimada A como estas? muito bem, bom trabalho, é assim mesmo. 
Abraços bom final de domingo!!!! 
Profa D 
 

3 - Atividade formativa 1 por R - Segunda, 24 Outubro 2011, 22:49 
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OLá prof. D 
A minha dúvida é a seguinte: a ficha da atividade formativa pode ser colocada por pontos no fórum moderado pelos 
estudantes ou teremos que colocar noutro sitio para apreciação da prof. e até que data. 
É que eu estou a fazê-la ponto por ponto num doc Word,( assim fico com o resumo do tema) embora já tenha 
colocado a resolução de algumas questões no fórum. 
Obrigada 
R 
 

Re: Atividade formativa 1 por T - Terça, 25 Outubro 2011, 18:38 
Olá,Profª D 
Gostava de saber se estou a resolver a ficha da melhor forma e até que data o posso fazer, pois só tenho partes do 
livro, já encomendei mas só deve chegar amanhã, era suposto chegar em 24 h, mas não foi o caso. 
Cumprimentos, 
T – 1 
 
Re: Atividade formativa 1 por D - Quarta, 26 Outubro 2011, 12:58 
Olá T como estas?, A T pode realizar as atividades formativas até o final do tema 1, sem problemas, ok 
Vamos conversando sobre as dúvidas e perguntas dos tema. 
Abraços profa D 
 
Re: Atividade formativa 1 por T - Domingo, 30 Outubro 2011, 07:16 
Olá, Profª D 
Não sei se estou a interpretar a matéria da melhor forma, estou a tentar. Acha que estou a "atinar" com a matéria? 
Cumprimentos, 
T – 1 
 
Re: Atividade formativa 1 por D - Domingo, 30 Outubro 2011, 12:16 
Olá T, vamos dialogando e vá colocando suas percepções para verificarmos como anda seu aprendizado sobre o tema 
ok... 
Vamos dialogando.... 
Abraços Profa D 
 
4 - Os políticos, os eleitores e os Media por M - Terça, 25 Outubro 2011, 00:12 
Olá a todos! 
Professora D, queria saber se um resumo deste género, está no bom caminho, para uma "possível apresentação" do 
Tema 1 - "Os media na Política". 
Reflexão sobre os efeitos dos media na vida política. Ao falarmos da politica e dos media, percebemos logo à partida 
que os media tem uma grande influência tanto nos políticos, como nos eleitores. Os media conseguem com todo o 
esquema de “política-espetáculo”, alterar os resultados eleitorais, mudando as regras normais do jogo democrático.  
Os políticos estão cada vez mais dependentes dos media, por causa dos acontecimentos que estes conseguem 
controlar.  
O público, ficará sujeito a uma quantidade enorme de mensagens e de muita encenação preparada pelos media.  
A televisão faz com que a imagem que os políticos tem de fazer passar de si próprios, seja a coisa mais importante, 
para conseguir seduzir o eleitorado. Por detrás, da campanha eleitoral, existe uma máquina que faz uma gestão 
pormenorizada da imagem do politico. O importante não é o conteúdo, mas sim, determinados aspetos da sua 
personalidade, (literatura, desporto, música, etc.), (o que veste, com quem está, etc.), os políticos são atores, que 
precisam constantemente de representar diante dos media, para assim ganhar e seduzir o público.  
É através da televisão que os eleitores tem um “real” conhecimento do que está em jogo. Os debates, o que acontece 
no dia a dia nas campanhas, na noite televisiva das eleições, etc. Apesar da grande influência que os media têm na 
alteração do jogo democrático, e apesar de puderem determinar o resultado de umas eleições, tentando convencer os 
indecisos. É importante não esquecer que no fim são os eleitores que tem o “poder do boletim de voto.” 
Cumprimentos, M – 1 
 
Re: Os políticos, os eleitores e os Media por D - Quarta, 26 Outubro 2011, 12:51 
Estimado Miguel como estas? 
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seguem os comentários sobre o seu texto e perguntas , ESCREVEO EM MAIÚSCULAS PARA DIFERENCIAR E 
FACILITAR A VISUALIZAÇÃO. 
Professora Daniela, queria saber se um resumo deste género, está no bom caminho, para uma "possível 
apresentação" do Tema 1 - "Os media na Política". SIM OK, VAMOS VERIFICAR. 
Reflexão sobre os efeitos dos media na vida política. Ao falarmos da politica e dos media, percebemos logo à partida 
que os media tem uma grande influência tanto nos políticos, como nos eleitores. Os media conseguem com todo o 
esquema de “política-espetáculo”, alterar os resultados eleitorais, mudando as regras normais do jogo democrático. 
SIM MUITO BEM. 
Os políticos estão cada vez mais dependentes dos media, por causa dos acontecimentos que estes conseguem 
controlar. SIM. 
O público, ficará sujeito a uma quantidade enorme de mensagens e de muita encenação preparada pelos media. SIM. 
A televisão faz com que a imagem que os políticos tem de fazer passar de si próprios, seja a coisa mais importante, 
para conseguir seduzir o eleitorado. Por detrás, da campanha eleitoral, existe uma máquina que faz uma gestão 
pormenorizada da imagem do politico. O importante não é o conteúdo, mas sim, determinados aspetos da sua 
personalidade, (literatura, desporto, música, etc.), (o que veste, com quem está, etc.), os políticos são atores, que 
precisam constantemente de representar diante dos media, para assim ganhar e seduzir o público.  SIM . 
É através da televisão que os eleitores tem um “real” conhecimento do que está em jogo. Os debates, o que acontece 
no dia a dia nas campanhas, na noite televisiva das eleições, etc. Apesar da grande influência que os media têm na 
alteração do jogo democrático, e apesar de puderem determinar o resultado de umas eleições, tentando convencer os 
indecisos. É importante não esquecer que no fim são os eleitores que tem o “ poder do boletim de voto. ” SIM 
EXATAMENTE E ALEM DISSO OS ELEITORES NÃO SÃO COMO ERAM TÃO INFLUENCIÁVEIS, HOJE 
EM DIA EXISTEM UMA CONSCIÊNCIA MAIOR E UM PODER DE REFLEXÃO E CRÍTICA MAIS 
AMPLOS.... 
MIGUEL, SE POSSÍVEL AMPLIAR O SEU RESUMO FALANDO DA AGENDA SETTING E DA 
DESINFORMAÇÃO ALÉM É CLARO DA CULTURA DE MASSAS . 
VAMOS CONVERSANDO ABRAÇOS PROFA D 
Cumprimentos, M – 1 
 
Re: Os políticos, os eleitores e os Media por M - Quinta, 27 Outubro 2011, 23:29 
Olá professora D! 
Aqui vai o resto do resumo com o que me pediu, a cultura de massas fica para depois! 
Devido à grande quantidade de informação das campanhas eleitorais que os media debitam, houve um aumento 
muito grande de conhecimentos por parte dos eleitores na área da política. Tudo isto permitiu que os eleitores, sejam 
mais críticos, tenham um conhecimento e uma opinião muito forte sobre os diferentes candidatos. O público com o 
contacto quase direto que os media oferecem acaba por ter, hoje em dia uma consciência maior e um poder de 
reflexão sobre a decisão do seu voto.  
A agenda setting diz respeito à influência dos media sobre o estabelecimento da ordem do dia acerca dos problemas 
da atualidade, ou seja, os media através da seleção de informações, chamam a atenção do público para determinados 
assuntos em vez de outros. No fundo, os media definem o dia e o horário dos diversos acontecimentos políticos, 
desde os mais “simples” até aos mais “quentes” desviando a atenção do público, não para “dizer às pessoas o que 
devem pensar mas aquilo em que devem pensar.” (Rieffel, Rémy, (2003))  
A desinformação é uma argumentação indireta, conscientemente mentirosa e enganadora. Trata-se tudo de 
aparência. O incrível da desinformação, é que é dada uma informação que pura e simplesmente não existe, mas onde 
são arranjadas provas, de modo que a notícia se torne “verdadeira”. Cada vez mais os media estão sujeitos, a serem 
instrumentos desinformação, isto porque aparecem rumores sobre uma notícia bombástica e como não há tempo para 
verificar a credibilidade dos factos, os jornalistas para serem os primeiros a dar a notícia avançam e os rumores 
passam a desinformação. Um dos casos mais inacreditáveis sobre a desinformação foi a “guerra do golfo”, 
apresentada quase em direto, o fluxo de noticias e imagens era de tal ordem rápido, que não havia tempo para 
confirmar a sua veracidade, assim o exercito americano geriu tudo da forma que mais lhe convinha, transformando a 
guerra a seu favor. 
Cumprimentos, M. 
 


