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RESUMO
Inúmeras Instituições de Ensino Superior têm adotado as aulas teletransmitidas por
videoconferência como recurso didático na Educação a Distância, pretendeu-se com
este estudo investigar como se dão as práticas de docência e aprendizagem nas
aulas teletransmitidas em um curso de graduação de uma Instituição de Ensino
Superior de âmbito particular. Desta forma, a presente dissertação se propõe a
realizar algumas reflexões acerca das limitações, desafios e possibilidades da
docência e da aprendizagem, a partir dos conceitos de dialógica, colaboração,
interatividade, interação e potencialidade educacional e dialógica da
videoconferência, através de uma pesquisa bibliográfica, a realização das
entrevistas e grupo focal. Buscou-se averiguar como se realiza a interação e
interatividade entre alunos e docentes, as dificuldades e facilidades desse processo,
permitindo refletir sobre um desenvolvimento mais eficaz da metodologia de ensino
pesquisada.
PALAVRAS-CHAVE: Educação a Distância; aula teletransmitida; videoconferência;
interatividade; dialógica.
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ABSTRACT
Numerous universities joined tele videoclasses provided as a teaching resource for
the e-learning, this paper seeks to investigate how do the teaching pratices of the
tele videoclasses provided in graduation courses at privates universities. So, this
dissertation intent to present some ideas and reflections of the limitation, challenges
and possibilities of learning and teaching dialogical concept, with collaboration,
interactivity, interaction and also the videoconferencing dialogical and educacional
potencial per a bibliographic searches, interviews and a focus group. We sought to
inquire how happens the interactivity and interaction between students and trachers,
difficulties and facilities of this method allowing think over about a more effetive
progess of this teaching methodology searched.
Key-words: e-learning, tele videoclasses, intectivity and dialogical.

18

―Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os
homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo.‖
(FREIRE, 1997).

19

LISTA DE TABELAS

Nº DESCRIÇÃO

PÁG.

1

Tabela 01: Evolução do Número de Ingressos, Matrículas e Concluintes
na Educação a Distância – Brasil - 2002 – 2008

36

2

Tabela 02: Evolução do Número de Ingressos, Matrículas e
Concluintes na Educação a Distância – Brasil - 2002 – 2008

37

3

Tabela 03: Funções docentes por Regime de Trabalho e Organização
Acadêmica - Brasil - 2002 – 2008

60

20

LISTA DE GRÁFICOS
Nº

DESCRIÇÃO

PÁG.

1

Gênero

84

2

Faixa Etária

85

3

Composição da Renda Familiar

86

4

Adequação do ambiente para aula teletransmitida

88

5

Comunicação do campus sobre as aulas teletransmitidas

89

6

Facilidade para retirada de dúvidas durante transmissão

90

7

Condições de acesso ao conteúdo

90

8

Disponibilização de informações prévias

91

9

Acesso à sala de aula virtual

91

10 Curso oferecido para ambientação

92

11 Informações do manual do aluno

92

12 Navegabilidade durante as atividades

93

13 Recursos didáticos utilizados

93

14 Apresentação visual das telas

94

15 Mecanismo para agendamento das avaliações

94

16 Realização das Avaliações nos laboratórios

95

17 Atendimento prestado ao aluno na central de atendimento

96

18 Informações sobre as disciplinas online no campus

96

19 Atendimento prestado pelo departamento de EaD

97

21

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO

13

1.1 ORIGEM DO TRABALHO

13

1.2.1 Objetivo geral

18

1.2.2 Objetivos específicos

18

1.2.3 Relevância da pesquisa

18

1.2.4 Quadro teórico

20

1.2.5 Metodologia

26

2 A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E A EDUCAÇÃO ONLINE

29

2.1 CONCEITUAÇÃO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

29

2.2 O SURGIMENTO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

33

2.3 CIBERESPAÇO, CIBERCULTURA E MEIOS DE MASSA

38

2.4 ASPETOS PEDAGÓGICOS DA CIBERCULTURA

43

2.4.1 A dialógica

43

2.4.2 A interação

47

2.4.2.1 A interação mediada por computador

50

2.4.3 A EaD e a interatividade

58

2.4.4 A EaD e potencialidade de interação nas aulas por
videoconferência
2.4.4.1 As vantagens e desvantagens da videoconferência

64

2.4.4.2 A videoconferência e a prática docente

68

3 DESCRIÇÃO DA PESQUISA DE CAMPO
3.1 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NA IES INVESTIGADA

66

73
73

3.1.1 Projeto Pedagógico do Curso - PPC

73

3.1.2 Histórico do Ensino a Distância na IES

75

3.1.3 As aulas teletransmitidas na IES pesquisada

77

3.2 PERFIL SOCIOCULTURAL DOS ALUNOS DA IES

84

3.3 FOCO DO ESTUDO

86

3.3.1 Entrevistas e Grupos Focais

87

3.3.2 Resultados da Auto-Avaliação Institucional

88

3.3.1 Metodologia pedagógica adotada nas disciplinas
teletransmitidas e depoimentos
3.3.2 Programas de Suporte e de Qualificação dos Docentes da
IES
3.3.3 Questionário aplicado junto aos coordenadores de curso

97
106
110

22

4 ANÁLISE DOS DADOS
4.1 ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA E INFRAESTRUTURA DA IES PESQUISADA PARA O ENSINO A DISTÂNCIA
AOS ASPECTOS REGULATÓRIOS DO MEC
4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES
INSTITUCIONAIS REALIZADAS JUNTO
4.3 ANÁLISE DA METODOLOGIA PEDAGÓGICA DE INTERAÇÃO
NAS AULAS DAS DISCIPLINAS TELETRANSMITIDAS PESQUISADAS
4.4 ANÁLISE DOS PROGRAMAS DE SUPORTE E DE
QUALIFICAÇÃO DOS DOCENTES DA IES.
4.4.1 Formação de docentes

113

113
117
121
132
135

CONSIDERAÇÕES FINAIS

138

REFERÊNCIAS

141

ANEXOS

150

12

1 INTRODUÇÃO
1.1 ORIGEM DO TRABALHO
Os investimentos necessários à expansão do ensino superior exigem
soluções que envolvam técnicas capazes de multiplicar ou ampliar o esforço
pedagógico dos professores e dos formadores

fazendo uso de recursos

tecnológicos, tais como computador e televisão na modalidade a distância.
Indubitavelmente, o surgimento da internet representa uma ruptura nos
mecanismos de comunicação vigentes. Tal ferramenta passou a ser adotada como
interface para a educação no meio empresarial e acadêmico, possibilitando a troca
de informações, a comunicação ampliada e a construção de conhecimento em
tempo síncrono e assíncrono. A internet amplia o campo da educação a distância
até então limitada aos suportes impresso, rádio e televis ão. Entretanto, este último
permanece ativo e amplamente utilizado em Instituições de Ensino Superior na
modalidade de aulas teletransmitidas.
Sendo

assim,

torna-se

necessário

esclarecer

a

diferença

entre

teleconferência, vídeoconferência e aula teletransmitita ou teleaula. Segundo Barcia
e Cruz (2000, p.13):
A teleconferência consiste na geração via satélite de palestras,
apresentações de expositores ou aulas com a possibilidade de interação
via fax, telefone ou Internet. O conferencista ou professor faz sua
apresentação de um estúdio de televisão. Fala ―ao vivo‖ para seu publico
alvo, que recebe a imagem em um aparelho de televisão conectado a uma
antena parabólica sintonizada em um canal predeterminado.
Teleconferência por satélite é essencialmente uma via de vídeo e uma via
de áudio simultâneas, com a utilização de uma via de áudio ou fax como
retorno para perguntas ou opiniões. Possibilita disseminar informações a
um largo número de pontos geograficamente dispersos, já que o acesso via
satélite beneficia as comunicações em longa distância.

Esta autora ressalta que, das tecnologias utilizadas no ensino a distância, a
videoconferência é a que mais se assemelha à situação tradicional de aula
presencial, pois ao contrário da teleconferência, permite a conversa em duas vias,
viabilizando o processo de ensino/aprendizagem em tempo real, já que professor e
alunos podem se ver e ouvir simultaneamente. Graças às ferramentas disponíveis
neste tipo de tecnologia, o professor pode explicar conceitos, além de acrescentar
outros recursos pedagógicos, tais como: gráficos, projeção de vídeos, pesquisa na
Internet, imagens ou transparências, arquivos de computador, entre outros.
A teleaula - que no presente trabalho é definida como uma modalidade de
ensino que utiliza a internet e o satélite para facilitar o aprendizado e a aquisição de
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conhecimento - é muito utilizada para ministrar aulas quando é preciso alcançar de
uma vez só um grande número de alunos, dispersos por um território extenso.
Professores que participam de aulas deste tipo podem ser chamados a atuar como
palestrantes, debatedores ou mesmo ministrantes de uma sessão de conteúdos de
aprendizagem.
Nessa modalidade há promessas de bidirecionalidade entre professores e
aprendizes. Entretanto, o suporte televisivo utilizado isoladamente, isto é, sem o
auxilio da internet, funciona sob a base de transmissão no modelo ―um-todos‖, sem
interação. Se a concepção de educação é pautada pelas relações de participação e
colaboração, o meio o instrumento TV traz um impasse crucial para a docência e
aprendizagem, uma vez que se trata de mídia essencialmente unidirecional.
Segundo Almeida (2003, p. 229),
a educação a distância — EaD, como modalidade educacional alternativa
para transmitir informações e instruções aos alunos por meio do correio e
receber destes as respostas às lições propostas, tornou a educação
convencional acessível às pessoas residentes em áreas isoladas ou
àqueles que não tinham condições de cursar o ensino regular no período
apropriado. A associação de tecnologias tradicionais de comunicação como
o rádio e a televisão como meio de emissão rápida de informações e os
materiais impressos enviados via correios trouxeram um novo impulso à
EaD, favorecendo a disseminação e a democratização do acesso à
educação em diferentes níveis, permitindo atender grande massa de
alunos. Porém imputou à EaD a reputação de educação de baixo custo e
de segunda classe.

Essa

modalidade

de

ensino

está

acessível

a

pessoas

distantes

geograficamente e permite a utilização de inúmeros mecanismos de comunicação
que ampliam os recursos didáticos, pois, em geral, demanda a elaboração de
materiais didáticos de qualidade, estimula a independência e autonomia no
aprendizado.
Palloff e Prat (2002) apresentam diversos elementos fundamentais na
composição da definição da aprendizagem a distância. Segundo os autores, a
aprendizagem a distância possui alguns pré-requisitos, entre eles: a predominância
da separação espacial e temporal entre alunos e professores no decorrer do
processo de instrução, a transmissão de conteúdo do curso efetivada pelo uso de
mídia educacional e a autonomia de aprendizagem por parte do discente.
Cabe ressaltar que, historicamente o aprendizado ocorreu e ocorre em
proximidade física, assim, o aprendizado a distância pode ser considerado,
prematuramente, como excepcional e sofrer certo descrédito, se tornando passível
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de desconfiança pelo público em geral e meio acadêmico. No entanto, corroborando
o pensamento de Lévy (2009) o sistema tradicional presencial de ensino não
consegue atender a todas as demandas da educação em nosso país. Assim, lançar
mão das tecnologias vigentes, no intento de avançar no âmbito da educação, parece
ser um caminho inevitável.
Almeida (2003, p.229) complementa
a integração entre a tecnologia digital com os recursos da
telecomunicação, que originou a internet, evidenciou possibilidades de
ampliar o acesso à educação, embora esse uso per si não implique
práticas mais inovadoras e não represente mudanças nas concepções de
conhecimento, ensino e aprendizagem ou nos papéis do aluno e do
professor. No entanto, o fato de mudar o meio em que a educação e a
comunicação entre alunos e professores se realizam traz mudanças ao
ensino e à aprendizagem que precisam ser compreendidas ao tempo em
que se analisam as potencialidades e limitações das tecnologias e
linguagens empregadas para a mediação pedagógica e a aprendizagem
dos alunos.

A educação a distância surgiu e vem se expandindo para atender a uma
crescente procura por ensino da população em busca de uma formação (inicial ou
continuada) a fim de adquirir condições de competir no mercado de trabalho, mas
que está impossibilitada de freqüentar o sistema regular de ensino (presencial). Isso
pode ser observado através da crescente oferta de cursos na modalidade online não
apenas no meio acadêmico, mas no setor empresarial e em outros segmentos da
sociedade.
Lévy (2009) afirma que os especialistas em ensino a distância reconhecem
que a distinção entre ensino presencial e a distância será cada vez menos
importante, já que o uso das redes de telecomunicação e dos suportes multimídia
interativos está se integrando progressivamente às formas de ensino tradicionais.
Além disso, para o autor, essa modalidade de ensino está em sintonia com as
organizações contemporâneas. Todavia, faz-se necessário pesquisar, questionar e
debater o assunto.
As redes informáticas transformaram e ampliaram as formas de comunicação
a distância. Contudo, trabalhar-se (tanto em pesquisa, quanto em desenvolvimento)
a ―interatividade‖ como uma polarização entre webdesigner e ―usuário‖ é manter-se
preso à abordagem de comunicação transmissionista (PRIMO 2001, p.3).
Freire (1996), sempre combateu a chamada ―educação bancária‖ onde o
aluno é visto como um receptor de conteúdos, cuja tarefa é assimilar e reproduzir,
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mas quase nunca problematizar, analisar, questionar e construir conceitos acerca
dos questionamentos apresentados em sala de aula. Assim, indagamos: é possível
reproduzir esse comportamento no ambiente virtual?
A publicação da Portaria nº 2.253, de 18 de outubro de 2001, tornou viável a
oferta de até vinte por cento da carga horária total de cursos de graduação na
modalidade online e a Portaria 4.059/2004 e o Decreto 5.622/2005 permitiram a
ampliação da oferta da modalidade educacional a distância semipresencial, como as
disciplinas online e teletransmitidas.
Segundo Ferrés (1998), em cursos á distância a aula teletransmitida,
normalmente, utiliza diversas mídias e funciona como um complemento a outras
formas de ensino, devendo estar vinculada a um projeto que contemple o uso de
material impresso e outras mídias, como o computador, através da Internet. De
qualquer forma, o texto escrito será a fonte mais consistente de estudos que o
programa deve disponibilizar. Contudo, não poderá haver uma hierarquia de graus
de importância das mídias. Nesse caso específico, a leitura e a televisão, não podem
ser vistas como práticas adversas, ao contrário, devem ser pensadas e trabalhadas
de forma complementar, apesar de seus padrões comunicativos distintos.
De acordo com os dados apresentados no Anuário Brasileiro Estatístico de
Educação a Distância (CRUZ, 2007), o MEC autorizou cento e sessenta e seis
instituições a oferecerem cursos a distância em 2004 e duzentos e dezessete em
2005, representando um crescimento de 30,7%. Responderam ao questionário
noventa e oito instituições de um total duzentos e dezessete sobre suas práticas de
EAD e os dados apresentam o ano de 2005 em destaque, devido ao grande
crescimento, com trezentos e vinte e um novos cursos, contra cinqüenta e seis em
2004 e vinte e nove em 2003. O número de alunos matriculados cresceu sessenta e
dois vírgula seis por cento nos dois últimos anos, passando de trezentos mil em
2004 e mais de quinhentos mil em 2005, totalizando um milhão, duzentos e setenta
e oito mil e vinte e dois estudantes matriculados na modalidade a distância em 2005,
levando em conta os cursos oficialmente credenciados e os projetos públicos e
privados. A pesquisa também revela que as mídias utilizadas em 2005 foram o
material impresso (84%), o e-learning (61%), o CD-ROM (42%), o vídeo (41%), e o
DVD-ROM (27%), um pouco a frente da televisão com (26%) e da videoconferência
com (21%).
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O Decreto 5.622/2005 regula a intermediação pedagógica através do uso de
interfaces tecnológicas na modalidade a distância:
Art. 1o Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a educação a distância
como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e
tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos.

A partir dessas diretrizes, houve um aumento significativo da demanda por
educação a distância e esta modalidade de ensino parece emergir como
possibilidade de contornar a falta de tempo das pessoas em busca de uma formação
continuada.
Segundo artigo publicado no Jornal da Tarde, em 20 de abril de 2010, o
telecurso e quase duzentas ―universidades corporativas‖ oferecem cursos via web
para aproximadamente meio milhão de executivos, funcionários, fornecedor es e
clientes. Das duzentas e quinze instituições de ensino superior, cento e setenta e
três são autorizadas pelo MEC para ofertar cursos de graduação, pós-graduação e
cursos livres a distância.
Neste contexto, segundo Azevedo, Mehlecke e Moura (2005), a EaD tem
promovido significativas mudanças de postura e no tocante ao trabalho do
desenvolvido pelo professor. Com isso, o trabalho em conjunto e cooperativo está
em consonância com as necessidades dos alunos na busca da construção do
conhecimento e de novos saberes.
Em levantamento realizado nos bancos de dados institucionais, como o da
Associação Nacional de Pós-Graduação - ANPED e Pesquisa em Educação,
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP e de outras
instituições universitárias que possuam linha de pesquisa voltadas para as TICs –
Tecnologias da Informação e Comunicação, como a Universidade Federal do Rio de
Janeiro - UFRJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, Universidade
Estácio de Sá - UNESA e Universidade de São Paulo - USP identifica-se um
aumento no número de investigações e publicações sobre o uso de novas
tecnologias no ensino superior. No entanto, observa-se ainda um vasto campo para
a realização de pesquisas, trabalhos acadêmicos, estudos de casos e produção de
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publicações que tratem especificamente da metodologia utilizada nas aulas
teletransmitidas em cursos de graduação de IES.
Na busca de pesquisas que abordassem a temática desse trabalho, ressaltase - apesar desse ser um tema modal – que foram localizados poucos trabalhos
acadêmicos. Os trabalhos localizados foram: ―Entre o presencial e o virtual:
percepções de professores do ensino superior sobre a utilização de ferramentas de
comunicação a distância e suas implicações no trabalho docente‖, de Gonçalves
(2006) e ―Interação e discurso nos ambientes virtuais de aprendizagem: o fórum
educacional e seus traços identificadores de interação‖, de Veiga (2007).
A partir do contato com a Doutora Dulce Márcia Cruz, professora do Programa
de Pós-Graduação em Engenharia de Produção – PPGEP da Universidade Federal
de Santa Catarina, foram localizados alguns artigos relacionados ao estudo da
Educação a Distância por videoconferência.
As questões anteriormente levantadas instigaram a realização deste projeto.
Nessa pesquisa, pretende-se realizar uma investigação a respeito das práticas de
mediação docente e de aprendizagem adotadas nas aulas de disciplinas na
modalidade EaD teletransmitidas em um curso de graduação de uma Instituição de
Ensino Superior – IES, pontuando as abordagens usuais da educação a distância,
as possíveis contribuições do uso das tecnologias de informação e comunicação –
TIC e as diferentes formas de comunicação e representação do pensamento no
processo educacional, assim como, o potencial das TIC para consolidar a interação
dos docentes, cursistas e tutores nos processos de aprendizagem.
Segundo Freire (1996, p. 98), ―a educação autêntica, repitamos, não se faz de
‗A‘ para ‗B‘ ou de ‗A‘ sobre ‗B‘, mas de ‗A‘ com ‗B‘, mediados pelo mundo.‖ Contudo,
se observarmos historicamente a metodologia predominante de ensino aplicada por
docentes nas salas de aula é basEaDa no falar/ditar. Na mesma direção, Lévy
(1993, p. 8) afirma que ―a escola é uma instituição que há cinco mil anos se baseia
no falar do mestre.‖
Na concepção de interacionista de Vygotksy (2003) a postura do professor
deixa de ser de um provedor de informações para ser um gerenciador de
entendimento na cibercultura.
Indaga-se, então: as aulas da modalidade teletransmitida nas disciplinas não
presenciais de um curso de Graduação em Turismo de uma Instituição de Ensino

18

Superior – IES teletransmitidas permitem participação discente-docente e discentediscente?
1.2.1 Objetivo geral
Tendo em vista que inúmeras IES têm adotado a modalidade de aulas
teletransmitidas, pretende-se com este estudo investigar como se dão as práticas de
docência e aprendizagem nas aulas teletransmitidas em um curso de graduação de
uma Instituição de Ensino Superior particular.

O objetivo geral desse estudo se deriva dessa problemática e visa analisar as
limitações, os desafios e possibilidades da docência e da aprendizagem. As
questões de estudo a seguir são provenientes desse objetivo geral e destacam o
recorte que se quer dar à análise proposta.

1.2.2 Objetivos específicos
1 - Checar a ambiência comunicacional das aulas teletransmitidas;
2 - Verificar como se dá a atuação docente e discente com base nos recursos
técnicos e audiovisuais utilizados;

1.2.3 Relevância da pesquisa
No âmbito acadêmico, a publicação da Portaria nº 2.253, de 18 de outubro de
2001, viabilizou a oferta de até vinte por cento da carga horária total de cursos de
graduação na modalidade online, a seguir:
Art. 1o As instituições de ensino superior do sistema federal de ensino
poderão introduzir, na organização pedagógica e curricular de seus cursos
superiores reconhecidos, a oferta de disciplinas que, em seu todo ou em
parte, utilizem método não presencial, com base no art. 81 da Lei no 9.394,
de 1.996, e no disposto nesta Portaria.
§ 1o As disciplinas a que se refere o caput, integrantes do currículo de
cada curso superior reconhecido, não poderão exceder a vinte por cento do
tempo previsto para integralização do respectivo currículo.
§ 2o Até a renovação do reconhecimento de cada curso, a oferta de
disciplinas previstas no caput corresponderá, obrigatoriamente, à oferta de
disciplinas presenciais para matrícula opcional dos alunos.
§ 3o Os exames finais de todas as disciplinas ofertadas para integralização
de cursos superiores serão sempre presenciais.
§ 4o A introdução opcional de disciplinas previstas no caput não desobriga
a instituição de ensino superior do cumprimento do disposto no art. 47 da
Lei no 9.394, de 1996, em cada curso superior reconhecido.
Art. 2o A oferta das disciplinas previstas no artigo anterior deverá incluir
métodos e práticas de ensino-aprendizagem que incorporem o uso
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integrado de tecnologias de informação e comunicação para a realização
dos objetivos pedagógicos.
Art. 3o As instituições de ensino superior credenciadas como universidades
ou centros universitários ficam autorizadas a modificar o projeto
pedagógico de cada curso superior reconhecido para oferecer disciplinas
que, em seu todo ou em parte, utilizem método não presencial, como
previsto nesta Portaria, devendo ser observado o disposto no § 1o do art.
47 da Lei no 9.394, de 1996 [grifo nosso].

Em seguida, a Portaria 4.059/2004 e o Decreto 5.622/2005 ampliaram as
possibilidades da oferta da modalidade educacional a distância semipresencial,
como as disciplinas online e teletransmitidas.

A Portaria 4.059/2004, apresenta:
Art. 1º As instituições de ensino superior poderão introduzir, na
organização pedagógica e curricular de seus cursos superiores
reconhecidos, a oferta de disciplinas integrantes do currículo que utilizem
modalidade semipresencial, com base no art. 81 da Lei nº 9.394, de 1.996,
e no disposto nesta Portaria.
§ 1º Para fins desta Portaria, caracteriza-se a modalidade
semipresencial como quaisquer atividades didáticas, módulos ou
unidades de ensino-aprendizagem centrados na autoaprendizagem e
com a mediação de recursos didáticos organizados em diferentes
suportes de informação que utilizem tecnologias de comunicação
remota [grifo nosso].
§ 2º Poderão ser ofertadas as disciplinas referidas no caput, integral ou
parcialmente, desde que esta oferta não ultrapasse 20 % (vinte por cento)
da carga horária total do curso.
§ 3º As avaliações das disciplinas ofertadas na modalidade referida no
caput serão presenciais.
§ 4º A introdução opcional de disciplinas previstas no caput não desobriga
a instituição de ensino superior do cumprimento do disposto no art. 47 da
Lei nº 9.394, de 1996, em cada curso superior reconhecido.
Art. 2º A oferta das disciplinas previstas no artigo anterior deverá incluir
métodos e práticas de ensino-aprendizagem que incorporem o uso
integrado de tecnologias de informação e comunicação para a realização
dos objetivos pedagógicos, bem como prever encontros presenciais e
atividades de tutoria.
Parágrafo único. Para os fins desta Portaria, entende-se que a tutoria das
disciplinas ofertadas na modalidade semipresencial 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.

Neste contexto, acredita-se na relevância desta pesquisa visando aprofundar
os estudos, apontar caminhos que possam colaborar com o desenvolvimento de
outras pesquisas e novas metodologias de ensino para disciplinas teletransmitidas
assim como no aprofundamento das discussões acadêmicas acerca desta temática
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nas instituições de ensino superior que utilizam essa modalidade de ensino nos
currículos dos cursos de graduação.

1.2.4 Quadro teórico:
O presente estudo terá como referencial diversos aportes teóricos com os
respectivos estudiosos inter-relacionando as temáticas: dialógica (Paulo Freire),
colaboração, sócio colaboração, sócio interacionismo (Vygotsky), interatividade
(Marco Silva), interação (Alex Primo) e potencialidade educacional e dialógica da
videoconferência (Dulce Cruz). A discussão teórica apresentará também reflexões
acerca dos conceitos de cultura e cibercultura, discussões envolvendo as
transformações da cultura de massas através da comunicação e da cultura na pósmodernidade, a partir do olhar da Santaella (2000). Para a autora, é impossível
dissociar cultura erudita, popular e massiva. Ela ainda propõe o conceito de ―cultura
das mídias‖ para algo intermediário entre a cultura de massas e a cultura digital (ou
cibercultura). Esta definição de cultura surge a partir do processo de surgimento de
processos de produção, distribuição e de consumo comunicacionais e, segundo a
autora, estão relacionados às seguintes eras culturais ou formações culturais: cultura
oral, a cultura escrita, a cultura impressa, a cultura de massas, a cultura das mídias
e a cultura digital.
Outro aspecto a ser explicitado diz respeito ao fato de que, não obstante as
divisões acima indicadas das seis eras culturais refiram-se, de fato, a eras,
prefiro também chamá-las de formações culturais para transmitir a idéia de
que não se trata aí de períodos culturais lineares, como se uma era fosse
desaparecendo com o surgimento da próxima (SANTAELLA, 2003. p. 13).

Segundo Santaella (2003), sempre haverá uma nova formação comunicativa
cultural que se integra na anterior provocando reajustes e refuncionalizações. O que
irá desaparecer são alguns elementos de suporte, como um aparelho que é
substituído por outro mais eficiente, mas este processo não neutraliza os princípios
semióticos que caracterizam as formações culturais preexistentes.
A busca de informações ou de entretenimento que atendam aos interesses
individuais, viabilizadas pelo surgimento de uma cultura do disponível e do
transitório, através da oferta de equipamentos e dispositivos tecnológicos, como a
fotocopiadora, o vídeo cassete, aparelhos de gravação de vídeos, entre outros,
provocaram um tipo de rompimento a recepção das mensagens impostas
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promovendo o crescimento do consumo individualizado em contrapartida ao
consumo massivo.
De certa forma, a transformação deste processo de recepção preparou os
usuários para a chegada dos meios digitais, caracterizada pela busca não linear,
fragmentada e dispersa, mas ainda assim, segmentada ou individualizada.
Em resumo, a nova mídia determina a audiência segmentada, diferenciada
que, embora maciça em termos de números, já não é uma audiência de
massa em termos de simultaneidade e uniformidade da mensagem recebida.
A nova mídia não é mais mídia de massa no sentido tradicional do envio de
um número limitado de mensagens a uma audiência homogênea de massa.
Devido à multiplicação de mensagens e fontes a própria audiência torna-se
mais seletiva. A audiência visada tende a escolher suas mensagens, assim
aprofundando sua segmentação, intensificando o relacionamento individual
entre o emissor e o receptor (CASTELLS, 2000, apud SANTAELLA 2003).

A cultura digital é apresentada por Santaella (2003) como uma convergência
das mídias proporcionada pela coexistência da cultura de massas e a cultura das
mídias, responsáveis por mudanças rápidas e intensas na forma de se produzir e de
circular da informação nos dias atuais, caracterizadas pela mídia digital e
potencializadas pela evolução tecnológica. E o ritmo destas mudanças tecnológicas
possui conseqüências psíquicas, culturais, científicas e educacionais e resultam
numa nova ordem econômica, social e cultural mundializada.
A convergência do desenvolvimento do computador concomitantemente ao
desenvolvimento das telecomunicações, a capacidade de armazenar e recuperar
informações, tornando-as instantaneamente disponíveis a qualquer pessoa com
acesso a rede de computadores mundial, permitem que a era digital seja também
conhecida ou chamada de cultura do acesso que se difere da cultura das mídias,
que é a cultura do disponível.
Santaella

(2003)

pontua

que

a

união

do

computador

às

redes

telecomunicacionais resultou em algo único na história das mídias tecnológicas.
Antes o acesso era limitado e agora o acesso desloca-se para as periferias, para o
terminal do usuário e, em breve, para a tela das televisões. E, concomitantemente a
este processo, permite aos seus usuários criar, distribuir, receber e consumir
conteúdo audiovisual em um único equipamento.
Eagleton (2003) defende uma visão ampla das definições antropológicas e
estéticas do conceito de cultura, ao passear pela transição histórica da palavra, o
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autor vai da sua codificação inicial de um processo material para as questões
espirituais busca codificar questões filosóficas fundamentais.
Se cultura significa cultivo, um cuidar, que é ativo, daquilo que cresce
naturalmente, o termo sugere uma dialética entre o artificial e o natural, entre
o que fazemos ao mundo e o que o mundo nos faz. É uma noção ‗realista‘,
no sentido epistemológico, já que implica a existência de uma natureza ou
matéria-prima além de nós; mas tem também uma dimensão ‗construtivista‘,
já que essa matéria prima precisa ser elaborada numa forma humanamente
significativa (EAGLETON, 2003. p. 11).

Corroborando com o ponto de vista de Eagleton (2005), a cultura faz parte de
uma realidade em que a mudança é um aspecto fundamental: a realidade humana.
O homem vive aprendendo a viver, adotando comportamentos, atitudes e
identidades diferentes. E a cultura diz respeito a tudo aquilo que caracteriza a
existência social de um povo ou nação. Refere-se ao conhecimento, às idéias e
crenças de um povo, assim como às maneiras como eles existem na vida social.
O segmento de regras não é uma questão nem de anarquia nem de
autocracia. Regras, como culturas, não são nem puramente aleatórias nem
rigidamente determinadas – o que quer dizer que ambas envolvem a idéia de
liberdade. Alguém que tivesse inteiramente eximido de convenções culturais
não seria mais livre do que alguém que fosse escravo (EAGLETON, 2003, p.
13).

Para Eagleton (2005), a concepção de cultura está relacionada a uma
rejeição do naturalismo e, concomitantemente, do idealismo, ressaltando a tensão
entre duas direções opostas, racionalidade e espontaneidade. Uma refere-se aquela
parte de nós que se cultiva e refina, e aquilo dentro de nós que constitui a matéria
prima para esse refinamento.
A natureza humana não é exatamente uma plantação de beterrabas, mas,
como uma plantação, precisa ser cultivada – de modo que, assim como a
palavra ‗cultura‘ nos transfere do natural para o espiritual, também sugere
uma afinidade entre eles. Se somos seres culturais, também somos parte da
natureza que trabalhamos. Como efeito, faz parte do que caracteriza a
palavra ‗natureza‘ o lembrar-nos da continuidade entre nós mesmos e nosso
ambiente, assim como a palavra ‗cultura‘ serve para realçar a diferença
(EAGLETON, 2005. p. 15).

Segundo Eagleton (2003) seria impossível entender a cultura como uma
realidade estanque, parada, negando-lhe sua essência que é a dinamicidade. Em
sentido amplo, cultura designa o que os homens desenvolveram e desenvolvem
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reunidos em sociedade. Em sentido restrito, cultura significa o global de que
participa determinado povo.
Eagleton (2003), afirma que a cultura não permite apenas que se descreva e
compreenda uma realidade, ela aponta caminhos para sua modificação e nos leva a
entender o processo histórico que produz a própria cultura e a sociedade, as
relações de poder e o confronto de interesses dentro da sociedade. É por meio de
sua cultura que o homem define seu mundo, tratando-se, essa, de um padrão de
significados transmitido historicamente, incorporado em símbolos, um sistema de
concepções expressas em formas simbólicas por meio das quais os homens se
comunicam, perpetuam e desenvolvem seu conhecimento em relação à vida.
O autor percebe estas identidades como oprimidas e transformadas em uma
zona de conflito em contrapartida daquilo que era concebido como uma abordagem
consensual. A cultura deixou de significar um espaço de valores no qual podíamos
encontrar outro ser humano, um meio para resolver rivalidades políticas, para se
transformar no próprio léxico do conflito político.
A cultura pode ser aproximadamente resumida como um complexo de
valores, costumes, crenças e práticas que constituem o modo de vida de um
grupo específico. Ela é ‗aquele todo complexo‘ [...] que inclui conhecimento,
crença, arte, moral, lei, costume e quaisquer outras capacidades adquiridos
pelo ser humano como membro da sociedade (EAGLETON, 2005. p. 54 55).

Para Weber (1982), a cultura é, do ponto de vista do homem, um segmento
finito, investido pelo pensamento de uma significação e de uma importância no seio
do devir mundial infinito e estranho a toda significação. A pressuposição
transcendental de toda ciência da cultura não consiste em dar um preço a uma
civilização determinada ou à civilização em geral, mas, sim, no fato de sermos seres
civilizados, dotados de uma faculdade e da vontade de tomar conscientemente
posição em face do mundo e de lhe atribuir sentido.
Segundo Eagleton (2003), seria perigoso afirmar que a idéia de cultura está
em crise nos dias atuais, pois ela sempre esteve em crise. Apesar disto, este
conceito passou por uma mudança importante formulada por Hartman como o
conflito entre Cultura e cultura.
Eagleton (2003) aborda também os choques culturais, chamando a atenção
para o fato de que não é o conteúdo da alta cultura o que está em jogo, mas os
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significados de seu uso. Ao viver numa sociedade o homem, no seu dia a dia,
aprende a viver incorporando comportamentos, rotinas e identidades. Essa nossa
disposição de aprender e dialogar com universos diversos é fruto do ambiente
vivenciado na infância, na adolescência e na fase adulta. Esses estímulos e
incentivos proporcionados por essa diversidade de encontros culturais ao longo da
vida facilita o processo de incorporação desses dados na experiência humana.
A identidade individual é aquela que se materializa nas singularidades de
cada sociedade, grupo ou indivíduo. Ela se constitui no desigual, no diferente e
assim particulariza a nossa interação com o externo, transformando cada ação ou
prática num ato único para cada pessoa. Ou seja, no momento em que interajo com
o outro, sua cultura, sua língua, sua forma de se expressar eu construo uma nova
identidade. Essa fragmentação, isto é, o fato de o homem poder ter inúmeras
identidades, caracteriza nossa relação com o mundo externo, com a sociedade.
A sociedade é por excelência um espaço disponível a possibilidade do
encontro entre as diferenças e as semelhanças que permitem a constituição de
identidades plurais. Na busca por novos caminhos para a vida, o passo fundamental
é a aceitação dessas diferenças (gênero, etnia, cor, posições políticas, orientações
sexuais entre outros) como elementos fundamentais na constituição dessa
identidade cultural. Neste contexto, pretendemos verificar como os professores das
disciplinas teletransmitidas lidam com estas diferenças.
Peters (1999, p.78), afirma que o diálogo é indispensável também no estudo a
distância no ambiente acadêmico. Segundo ele, a discussão científica é viabilizada
através da participação ativa no diálogo culminando no desenvolvimento das
seguintes competências:
- argumentar objetivamente e no jargão de sua disciplina,
- assumir, fundamentar, defender, modificar ou rejeitar espontaneamente,
no decorrer da discussão oral, uma posição teórica própria;
- "questionar criticamente" e julgar o saber exposto por outros estudantes;
- colher de uma discussão impulsos para a reflexão própria e, por outro
lado, impulsionar o andamento da discussão;
- refletir consciente e autocriticamente com os estudantes a aprendizagem
havida e os métodos empregados num metaplano;
- experimentar processos cognitivos coletivos e proceder, o quanto possível,
de modo racional, sistemático e metódico na exposição oral de idéias
próprias.

O diálogo oferece, como apresentado acima, possibilidades das quais um
ensino meramente expositivo não tem condições de alcançar. Neste ponto, pode-se
reforçar a importância da mudança de postura do professor ensinante para o
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professor que acompanha e conduz o aluno para que ele possa efetivamente
aprender, reforçando a critica a denominada Educação Bancária, ou seja, a
educação que trata o aluno como aquele que decora e repete, reproduzindo tudo
aquilo que o professor, detentor do saber, lhe deposita (FREIRE, 1996).
O que Freire (1996) criticou, fazendo uso da expressão supracitada, não é o
emprego do ensino expositivo por parte do docente, mas sim as relações professoraluno quando o professor desconsidera o aluno no processo de aprendizagem e se
coloca como a única fonte de conhecimento impedindo as relações dialéticas que
são a base de toda formação de conhecimento.
Lemos, Cardoso e Palacios (2009), defendem que processo educativo é
virtualizante por natureza, independente das novas tecnologias ou tecnologias já
consolidadas.
A interatividade é proporcionada pela relação entre alunos e professores,
entre os diversos jogos possíveis em práticas pedagógicas e nos trabalhos
em grupo. A simulação sempre foi usada em escolas, seja em laboratórios,
seja em atividades práticas de outro gênero, onde busca-se construir e
experimentar modelos que ―funcionam como se fossem a coisa real.‖ A
multi-linearidade, ou não linearidade pode ser exercitada pelos professores
nas mais diversas tarefas que abordem um determinado assunto por
caminhos não óbvios ou pré-estabelecidos. O tempo real é a própria classe
em atividade, onde as coisas acontecem ―live‖, ao vivo, entre todos os
participantes, alunos e professores (LEMOS, CARDOSO e PALACIOS
2009, p. 3).

Embora muitas instituições de ensino superior tenham investido na
implantação do ensino a distância, utilizando os recursos tecnológicos disponíveis,
como um diferencial competitivo e inovador, nem as universidades privadas, nem as
públicas, têm investido recursos de forma adequada no principal agente capaz de
viabilizar este processo, o professor.
Na formação docente é desconsiderada a própria formação específica para o
magistério superior, além das dificuldades e limitações concernentes a utilização da
tecnologia como ferramenta didática.
Perrenoud (2000, p.16)

apresenta as

10 famílias

de competências

necessárias ao docente:
1. Organizar e estimular situações de aprendizagem.
2. Administrar a progressão das aprendizagens.
3. Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação.
4. Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho.
5. Trabalhar em equipe.
6. Participar da administração da escola.
7. Informar e envolver os pais.
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8. Utilizar as novas tecnologias.
9. Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão.
10. Gerar sua própria formação contínua.

Estas competências nortEaDoras do trabalho do docente apontam que o
professor deve ser capaz de lidar com uma vasta gama de situações, levando em
conta as diferenças do alunado, na busca da promoção da aprendizagem, além de
saber ministrar aulas (PERRENOUD, 2000). Mas como lidar com estas diferenças,
entre outros aspectos, no ensino a distância?
Abreu e Masetto (1990) afirmam que existem alguns pontos que são inerentes
a quem, de fato, se compromete com o processo de aprendizagem dos discentes: a
aprendizagem necessita: ter significado para o aprendiz, apresentar objetivos reais,
receber feedback e ser alicerçada por um bom relacionamento interpessoal.

Seu papel não é o ensinar, mas ajudar o aluno a aprender; não é transmitir
informações, mas criar condições para que o aluno adquira informações;
não é fazer brilhantes preleções para divulgar a cultura, mas organizar
estratégias para que o aluno conheça a cultura existente e crie cultura
(ABREU e MASETTO, 1990, p.11).

Pallof e Pratt (2002) enfatizam que a implantação da aprendizagem a
distância, suscita inúmeros desafios aos docentes e às instituições a que pertencem,
pois, embora os professores considerem que a abordagem utilizada no ensino
presencial tenha validade no ensino através da sala de aula online, estes possuem
características distintas, uma vez que não temos como observar questões relativas
ao envolvimento, a freqüência, a participação, as dificuldades e as emoções dos
alunos, quando a única conexão que temos com nossos alunos se dá através de
uma tela.

1.2.5 Metodologia:
Realizou-se um levantamento bibliográfico acerca do tema e, em nível
empírico, uma pesquisa ex-post-facto1. A IES selecionada para a realização da
pesquisa tem investido em recursos tecnológicos e dispõe de salas telepresenciais
em um cinqüenta e seis pólos de educação a distância distribuída em dezesseis
estados brasileiros e nos permitirá a investigação de questões práticas acerca da
1

Investigação sistemática e empírica na qual o pesquisador não tem controle direto sobre as
variáveis independentes.
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atuação dos docentes universitários, a utilização dos novos recursos tecnológicos
disponíveis e sua interação com os alunos.
A pesquisa foi realizada com uma equipe de docentes, tutores e alunos da
disciplina Língua Portuguesa, por se tratar de uma disciplina comum a todos os
cursos desta IES (bacharelados e tecnológicos), ser ofertada na modalidade
teletransmitida simultaneamente para todas as unidades / campi, além de possuir
recursos como o conteúdo em vídeo das aulas teletransmitidas, material didático,
biblioteca virtual e recursos de interação através dos fóruns de discussão no
ambiente online (Webaula); e da disciplina Empreendedorismo, que possui os
mesmos recursos, excetuando-se os fóruns de discussão no ambiente online.
A observação de fatos, comportamentos e cenários é extremamente
valorizado pelas pesquisas qualitativas e caracteriza-se pela utilização de múltiplas
formas de coletas de dados, ao contrário de pesquisas unicamente basEaDas em
aplicação coletiva de questionários ou testes, que pode ser feita em um único dia,
essa pesquisa vem da necessidade de apreender os significados de eventos e
comportamentos (ALVES-MAZZOTTI e GEWANDSZNAJDER, 2000).
A investigação dividiu-se nas seguintes etapas: (a) analisar os resultados das
avaliações institucionais realizadas junto aos alunos no tocante as disciplinas
teletransmitidas; (b) verificar a metodologia adotada nestas disciplinas, pelos
professores, para promover a interação aluno-aluno e professor-aluno. Para tal, além
de uma revisão bibliográfica, através da realização de entrevistas semiestruturadas 2, analisou-se como os docentes e tutores das disciplinas desta
modalidade promovem a interação aluno-docente e aluno-aluno estimulando a
participação nas salas de aula.
Verificou-se

a

existência

de

programas

de

suporte

e

de

qualificação/aprimoramento dos docentes de disciplinas teletransmitidas. Assim
como, se abriu uma ―via de escuta‖ (através de entrevistas e grupo focal), com três
grupos distintos: alunos, tutores e docentes de disciplinas teletransmitidas.
Realizou-se uma análise sobre como os alunos e docentes interagem neste
tipo de aula, como é estimulada esta interatividade e quais suas percepções acerca

2

Segundo Alves-Mazzotti e Gewandsznadjer (2000, p.160), a entrevista semi-estruturada pode ser
―aplicada a partir de um pequeno número de perguntas, para facilitar a sistematização e codificação.
Apenas algumas questões e tópicos são pré-determinados. Muitas questões podem ser formuladas
durante a entrevista e as irrelevantes são abandonadas.
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de como EaD pode auxiliá-los no desenvolvimento de competências necessárias à
sua atuação profissional.
Neste trabalho, pretendeu-se, através do levantamento bibliográfico (fontes
secundárias), abordar tópicos relacionados ao histórico da EaD, a dialógica (Freire),
a colaboração, a sócio colaboração, e o sócio interacionismo (Vigotsky), a
interatividade (Silva) e a interação (Primo); EaD, uso da EaD na formação de
estudantes de graduação de uma IES.
Como fontes primárias realizaram-se entrevistas e um grupo focal distintos:
com alunos de disciplinas teletransmitidas.
O grupo focal foi composto de seis participantes. Estes participantes foram
selecionados a partir de características comuns associadas ao objeto que está
sendo pesquisado (CARLINI-COTRIM, 1996).
O recrutamento de voluntários se dará através de informantes-chave,
professores

das

disciplinas

teletransmitidas,

professores-tutores

e

alunos

regularmente matriculados do curso de graduação do curso pesquisado. A mediação
foi realizada pelo pesquisador, com o intuito de garantir que o grupo discuta os
tópicos de interesse do estudo.
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2 A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E A EDUCAÇÃO ONLINE
Este capítulo tem por objetivo apresentar conceitos, características e
evolução histórica da Educação a Distância, com um enfoque especial na EaD por
videoconferência. Serão também abordados aspectos relacionados à co-relação
entre a cultura, a cibercultura e a educação a partir das interfaces e potencialidades
da EaD e os desafios inerentes desta modalidade de ensino para os docentes na
formação de aprendizes cidadãos promovendo a interação.

2.1 Conceituação de Educação a Distância
Tendo em vista as diversas metodologias aplicadas para se realizar a
Educação a Distância, sua conceituação sofre inúmeras influências e transforma na
medida em que as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) evoluem.
Talvez por isso, não haja um consenso nas definições.
A história da EaD é marcada por diferentes formas de fazer com que a
educação chegue ao seu público alvo e vai desde os cursos por correspondência até
as mais modernas tecnologias de cursos pela internet e por videoconferência. Neste
contexto, diferentes conceituações de EaD surgiram nas últimas décadas evoluindo
e acompanhando as TICs.
Segundo Silva (2005, p. 193),
Especificamente sobre Educação a Distância, é preciso evidenciar que
essa modalidade já tem história, mas só agora vive seu boom com a
internet. Mesmo que ainda prevaleçam outros suportes midiáticos (o
impresso via correio, rádio e TV), não há dúvida de que seu futuro
promissor é online.

Para o pesquisador da década de 1960, G. Dohmem (apud Bolzan, 1998,
p.11)
a Educação a Distância é uma forma sistematicamente organizada de
auto-estudo onde o aluno se instrui a partir do material de estudo que Ihe é
apresentado, onde o acompanhamento e a supervisão do sucesso do
estudante são levados a cabo por um grupo de professores. Isto é possível
de ser feito a distância através da aplicação de meios de comunicação
capazes de vencer longas distâncias.

A este conceito era acrescida uma ressalva de que a Educação a Distância é
o oposto da educação direta ou educação face-a-face, um tipo de educação que tem
lugar com o contato direto entre professores e estudantes.
Na década de 1973, o estudioso Peters (apud Bolzan 1998, p.11) faz uma corelação da EaD com uma forma industrializada de ensinar e aprender.
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O ensino a distância é um método racional de partilhar conhecimento,
habilidades e atitudes, através da aplicação da divisão do trabalho e de
princípios organizacionais, tanto quanto pelo uso extensivo de meios de
comunicação, especialmente para o propósito de reproduzir materiais
técnicos de alta qualidade, os quais tornam possível instruir um grande
número de estudantes ao mesmo tempo, enquanto esses materiais
durarem.

De certa forma, nesta mesma época, o ponto de vista de Peters foi reforçado
por Moore (apud Bolzan 1998, p.11)
Ensino a distância pode ser definido como a família de métodos
instrucionais onde as ações dos professores são executadas a parte das
ações dos alunos, incluindo aquelas situações continuadas que podem ser
feitas na presença dos estudantes. Porém, a comunicação entre o
professor e o aluno deve ser facilitada por meios impressos, eletrônicos,
mecânicos ou outros.

Ainda na década de 1977, outro estudioso chamado Holmberg (apud Bolzan
1998, p.11) em sua conceituação, enfatizou as diversas formas de estudo da EaD
O termo ‗Educação a Distância‘ esconde-se sob várias formas de estudo,
nos vários níveis que não estão sob a contínua e imediata supervisão de
tutores presentes com seus alunos nas salas de leitura ou no mesmo local.
A educação a distância se beneficia do planejamento, direção e instrução
da organização do ensino.

Na década seguinte, Moore e Kearsley (1996, p. 7), enfatiza o aspecto
assíncrono da atividade do professor e do aluno na medida em que ocorrem
mediadas por textos impressos, por meios eletrônicos ou por outras técnicas usuais
da EaD.
A EaD é concebida como:
... a aprendizagem planejada que geralmente ocorre num local diferente do
ensino e, por causa disso, requer técnicas especiais de desenho de curso,
técnicas especiais da instituição, métodos especiais e outras tecnologias
através da eletrônica, bem como arranjos essenciais organizacionais e
administrativos. (MOORE e KEARSLEY, 1996, p. 7)

Em 1987, Perry e Rumble (apud Bolzan 1998, p. 11) pontuam que
a característica básica da educação a distância é o estabelecimento de uma
comunicação de dupla via, na medida em que professor e aluno não se
encontram juntos na mesma sala.

Em 1991, década que antecedeu a virada do milênio, Keegan (apud Bolzan
1998) reúne os elementos que considera centrais dos conceitos dos demais
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estudiosos ressaltando a separação física entre professor e aluno como a principal
característica que distingue a EaD do ensino presencial.
Graças à utilização das tecnologias da informação e comunicação a educação
tem encurtado distâncias geográficas e temporais. Neste contexto, o pesquisador
Peters (2001, p. 47) afirma:
Por milênios, ensinar e estudar foram atos que sempre ocorreram em
proximidade física. Isto se fixou firmemente na consciência das pessoas.
Por isso o ensinar e estudar a distância é considerado de antemão como
excepcional, não comparável ao estudo face-a-face e, muitas vezes,
também como especialmente difícil [...] Pelo fato de se considerar a
distância em relação aos estudantes como um déficit e a proximidade
física, pelo contrário, como desejável e necessária, já as primeiras
tentativas de estabelecer princípios didáticos específicos para o ensino a
distância se propunham a encontrar meios e caminhos para superar,
reduzir, amenizar ou até mesmo anular a distância física.

Segundo Barcia e Cruz (2000, p. 3)
Uma das definições mais amplamente aceitas conceitua Educação a
Distância como a comunicação em duas vias entre professor e aluno
separados por uma distância geográfica durante a maior parte do processo
de aprendizagem, utilizando algum tipo de tecnologia para facilitar e apoiar
o processo educacional bem como permitir a distribuição do conteúdo do
curso.

Complementam pontuando que as tecnologias de comunicação utilizadas nos
dias atuais estão cada vez mais interativas e se estabelecem como uma importante
ferramenta para alcançar estudantes espalhados por grandes territórios e/ou
afastados dos centros educacionais.
Esta concepção de EaD está em sintonia com a conceituação apresentada
pela legislação brasileira:
Educação a distância é uma forma de ensino que possibilita a
autoaprendizagem,
com
a
mediação
de
recursos
didáticos
sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes de
informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados pelos
diversos meios de comunicação.

Aretio (1994, p. 39) descreve a EaD como:
A EaD é um sistema tecnológico de comunicação bidirecional, que pode
ser massivo e que substitui a interação pessoal na sala de aula, de
professor e estudante, como meio preferencial de ensino, pela ação
sistemática e conjunta de diversos recursos didáticos e pelo apoio de uma
organização e Tutoria que propiciam a aprendizagem independente e
flexível dos estudantes.
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Cabe distinguir os termos educação online, educação a distância e eLearning. Segundo Almeida (2003), Educação online, educação a distância e eLearning são termos usuais da área, porém não são equivalentes entre si.
A

educação

a

distância

é

realizada

a

partir

de

distintos

meios

(correspondência postal ou eletrônica, rádio, televisão, telefone, fax, computador,
internet, etc.), fazendo uso de técnicas que possibilitam a comunicação e
abordagens educacionais e está fundamentada na idéia de distância física entre o
professor e o aluno, assim como, na flexibilidade do tempo e na localização do aluno
em qualquer espaço.
Para Almeida (2003), a educação online é uma modalidade de educação a
distância realizada via internet, onde a comunicação e a interatividade ocorrem de
forma síncrona ou assíncrona. No tocante comunicação da educação online, ela
destaca as seguintes modalidades comunicativas:
• comunicação um a um, ou dito de outra forma, comunicação entre uma e
outra pessoa, como é o caso da comunicação via e-mail, que pode ter uma
mensagem enviada para muitas pessoas desde que exista uma lista
específica para tal fim, mas sua concepção é a mesma da correspondência
tradicional, portanto, existe uma pessoa que remete a informação e outra
que a recebe;
• comunicação de um para muitos, ou seja, de uma pessoa para muitas
pessoas, como ocorre no uso de fóruns de discussão, nos quais existe um
mediador e todos que têm acesso ao fórum, enxergam as intervenções e
fazem suas intervenções;
• comunicação de muitas pessoas para muitas pessoas, ou comunicação
estelar, que pode ocorrer na construção colaborativa de um site ou na
criação de um grupo virtual, como é o caso das comunidades colaborativas
em que todos participam da criação e desenvolvimento da própria
comunidade e respectivas produções. (ALMEIDA, 2003, p. 332)

Outra modalidade de Educação a Distância com suporte na internet é o eLearning, que surgiu a partir das necessidades das empresas promoverem o
treinamento dos seus funcionários, mas tem sofrido com altos índices de evasão
devido ao baixo aproveitamento do potencial de interatividade das TIC na criação de
um ambiente de aprendizado que concretize a interação entre as pessoas, a troca
de experiências e informações, a resolução de problemas, a análise colaborativa de
cenários e os estudos de casos específicos (ALMEIDA 2003).
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Apesar de uma realidade muito recente, observa-se que a EaD está
colaborando de forma relevante para o desenvolvimento social, uma vez que esta
modalidade de ensino permite que pessoas com limitações geográficas, físicas e
tempo escasso possam ter acesso ao conhecimento científico.

2.2 O surgimento da Educação a Distância
A educação a distância é muito antiga. Ela surge nas cartas de Platão e as
epístolas de São Paulo, e sua origem mais recente é pontuada pela educação por
correspondência surgida no final do século XVIII, tendo sua divulgação ampliada em
mEaDos do século XIX.
Marcada por inúmeras experimentações, sucessos e fracassos, a educação a
distância se caracteriza pelo estabelecimento de uma comunicação de via dupla, na
qual o docente e o aluno não estão no mesmo local físico, necessitando de meios
que viabilizem a comunicação entre ambos. Várias denominações para educação a
distancia são utilizadas, entre elas: educação não-tradicional, estudo aberto e estudo
por contrato. Contudo, elas não conseguem descrevê-la de forma adequada.
Esta pressupõe um processo educativo sistemático e organizado que exige
não somente a dupla via de comunicação, como também a instauração de
um processo continuado, onde os meios ou os multimeios devem estar
presentes na estratégia de comunicação. A escolha de determinado meio
ou multimeios vem em razão do tipo de público, custos operacionais e,
principalmente, eficácia para a transmissão, recepção, transformação e
criação do processo educativo. (NUNES 1994, p.4)

Desde sua origem, diversas metodologias foram utilizadas com o objetivo de
transferir conteúdo entre docentes e alunos. Os primeiros cursos a distância eram
basEaDos no envio de material (apostilas, fitas cassete, fitas de vídeo e kits para
aulas práticas) por correio.
Com o aperfeiçoamento das metodologias utilizadas no ensino por
correspondência entre o século XX e a II Guerra Mundial e com a utilização de
meios de comunicação de massa, como o rádio, a educação a distância atinge
novos patamares, chegando, inclusive, no meio rural.
A partir do uso dessa tecnologia, surge, no Brasil, em 1939, o Instituto RádioMonitor. Na década seguinte, o rádio passa a ser utilizado com o objetivo de treinar
comerciantes e seus empregados em técnicas comerciais pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial - SENAC e o Serviço Social do Comércio - SESC em
parceria com as Emissoras Associadas criaram a Universidade do Ar. Além disso,
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no início da década de sessenta, surge o Movimento de Educação de Base (MEB)
que não obteve os resultados almejados originalmente. Seu objetivo era alfabetizar
jovens e adultos fazendo uso das chamadas escolas radiofônicas, principalmente
nas regiões Norte e Nordeste do Brasil (NUNES, 1994).
Na década de 1960, inúmeras iniciativas em todo o mundo transformaram o
cenário da educação a distância utilizando de forma muito mais intensa mídias como
o rádio e a televisão. A videoconferência nasce a partir do primeiro protótipo do
videofone desenvolvido pela AT&T3. Na época, essa modalidade não era
economicamente viável, devido ao seu alto custo e pela ausência de uma infraestrutura tecnológica de transmissão. Este problema tecnológico foi resolvido nos
anos 1980 e foi o responsável pelo avanço dos sistemas de videoconferência, pois
permitiu que os sinais transitassem em bandas ou linhas mais estreitas sem perder
qualidade de imagem (CRUZ 2009, p. 87).
Com a massificação do uso da televisão, programas pré-gravados ou ao vivo
passaram a ser usados como meio de comunicação de massa em educação a
distância. No Brasil, no final da década de 1970, surge o Telecurso Segundo e
Primeiro Graus da Fundação Roberto Marinho e destinam-se a oferta de um curso
de educação supletiva a distância.
A integração de meios de comunicação de massa tradicionais – rádio e
televisão – associada à distribuição de materiais impressos pelo correio
provocou a expansão da educação a distância a partir de centros de ensino e
produção de cursos, os quais emitem as informações de maneira uniforme
para todos os alunos, que recebem os materiais impressos com conteúdos e
tarefas propostas, estudam os conceitos recebidos, realizam os exercícios e
os remetem aos órgãos responsáveis pelo curso para avaliação e emissão
de novos módulos de conteúdo. (ALMEIDA, 2003 p. 329)

A década de 1980 foi marcada pelo surgimento do uso das redes de
computadores como interface para Educação a Distância. Com isso novas
possibilidades de interação entre docentes e alunos se tornaram viáveis. Os
educadores passam a utilizar hipertextos e recursos multimídia na confecção do
conteúdo dos cursos, o correio eletrônico é usado como canal de comunicação,
sendo seguido pelas salas de bate-papo, fóruns e a vídeo-conferência que

3

AT&T (abreviação em inglês para American Telephone and Telegraph) Corporation é uma
companhia americana de telecomunicações.
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possibilita que dois ou mais indivíduos se comuniquem através de áudio e vídeo,
utilizando para isso um microfone e uma câmera de vídeo conectada ao computador.
Provavelmente a videoconferência seja a tecnologia de EaD que mais se
aproxime do modelo de aula presencial convencional, já que possibilita a conversa
em duas vias, em tempo real, possibilitando ao aluno tirar suas dúvidas e interagir
com o professor no momento da aula.
No final da década de 1990, a videoconferência surge como uma alternativa
para as instituições de ensino oferecem cursos a distância no Brasil a partir da
possibilidade aberta pela Lei de Diretrizes e Bases - LDB de considerar as aulas por
videoconferência dentro dos mesmos parâmetros que a educação presencial (CRUZ
2008).
Devido ao aumento da demanda por formação, os sistemas de educação têm
que lidar com novas obrigações de quantidade, diversidade e velocidade de
evolução dos saberes. Aumentar o número de docentes proporcionalmente à
demanda por formação torna-se impossível e outro fator desafiador é o custo do
ensino para os países pobres ou para pessoas das classes menos favorecidas, do
ponto de vista econômico. Será necessário então, buscar soluções que utilizem
técnicas e tecnologias capazes de multiplicar o esforço pedagógico dos docentes e
dos formadores, tais como: audiovisual, multimídia interativa, ensino assistido por
computador, televisão educativa, cabo, técnicas clássicas de ensino a distância
monitorado por telefone, fax ou Internet (LÉVY 2009, p.2).
De acordo dados disponibilizados pelo MEC (Censo da Educação Superior
20084), 115 instituições de ensino ofertaram cursos de graduação a distância,
correspondendo 18 IES além das registradas no ano de 2007. Observa-se (tabela
01) que a oferta de cursos de graduação a distância aumentou de maneira
significativa nos últimos anos, corroborado com as citações dos estudiosos
apresentadas nesta pesquisa.
4

O Censo da Educação Superior, realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), coleta dados sobre a educação superior brasileira
com o objetivo de oferecer aos dirigentes das instituições, aos gestores das políticas educacionais,
aos pesquisadores e à sociedade em geral, informações detalhadas sobre a situação atual e as
grandes tendências do setor.
A coleta anual dessas informações tem por referência as diretrizes gerais previstas pelo Decreto No.
6.425 de 4 de abril de 2008 sobre o censo da educação superior. Essa atividade reúne, entre muitos
outros, dados sobre as Instituições de educação superior em suas diferentes formas de organização
acadêmica e categorias administrativas; os cursos de graduação presenciais ou a distância; os cursos
seqüenciais; as vagas oferecidas; as inscrições; as matrículas; os ingressos e concluintes, além de
informações sobre as funções docentes.
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Comparativamente ao ano de 2007, foram criados 239 novos cursos EaD,
configurando um acréscimo de 58,6% neste período. O número de vagas ofertadas
em 2008 representou um aumento de 10,3% (158.419 vagas a mais). Este
crescimento do número de vagas da educação a distância é contínuo desde 2003 e
apresenta uma variação superior a 70 vezes o número de vagas ofertadas. Outro
item que merece especial destaque é a relação do número candidatos inscritos por
vaga, que era de 0,35 candidatos para cada vaga, em 2007 e subiu para 0,41, em
2008.

Tabela 01: Evolução do Número de IES, Cursos, Vagas e Inscritos na Educação a Distância Brasil - 2002 – 2008

Em 2008, o total de ingressantes apresentou um aumento de 42,2% em
relação ao ano de 2007 (Tabela 02). As matrículas apresentaram um acréscimo
muito significativo nos últimos anos, chegando a 727.961 matrículas - quase o dobro
do número de matrículas de 2007. Isso representa 14,3% do total das matrículas dos
cursos de graduação, incluindo os presenciais. Em 2007, esse percentual era
aproximadamente 7%. A quantidade de concluintes em EaD aumentou 135% em
relação ao ano de 2007.
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Tabela 02: Evolução do Número de Ingressos, Matrículas e Concluintes na Educação a
Distância – Brasil - 2002 – 2008

Além de um enorme crescimento quantitativo, a demanda por formação está
sofrendo uma profunda mutação qualitativa necessitando de diversificação e
personalização. Os indivíduos estão cada vez menos dispostos a acompanhar
cursos uniformes ou rígidos que não correspondem às suas reais necessidades e às
especificidade de sua realidade pessoal e profissional. E atender ao crescimento da
demanda com a massificação da oferta visando atingir economias de escala seria
uma resposta industrialista.
As universidades e, cada vez mais, as escolas de primeiro e segundo
graus oferecem aos estudantes a possibilidade de navegar sobre o oceano
de informação e conhecimento acessível pela Internet. Programas
educativos podem ser seguidos a distância pela World Wide Web. Os
correios e as conferências eletrônicas servem para a monitorização
inteligente e são postos ao serviço de dispositivos de aprendizado
cooperativo. Os suportes hipermídia – CD-ROM, bancos de dados
multimídia interativos e em linha – permitem acessos intuitivos rápidos e
atrativos a grandes conjuntos de informação. Sistemas de simulação
permitem que os aprendizes se familiarizem de maneira prática e barata
com objetos ou fenômenos complexos sem, por isso, sujeitarem-se a
situações perigosas ou difíceis de controlar. (LÉVY, 2009, p.2)

Neste contexto o ciberespaço surge como um novo paradigma para a
educação, a comunicação, a cultura, o lazer e o comércio. Através do ciberespaço
todos os indivíduos podem estar em contato, simultaneamente, uns com os outros.
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2.3 Ciberespaço, cibercultura e meios de massa
O mundo contemporâneo, marcado pelo uso e pela influência das tecnologias
digitais, das tecnologias de informação e de comunicação, produz ambientes
alternativos de docência e aprendizagem na construção de conhecimento. O
ciberespaço, definido por Lévy (1999) como o espaço de comunicação aberto pela
interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores, tem
como propósito colocar em sintonia todos os dispositivos, sejam eles de criação,
informação, gravação, comunicação e simulação.
Também chamado de rede, o ciberespaço surge a partir do desenvolvimento
e uso da internet e abrange a infra-estrutura material de comunicação digital, do
universo de informações disponibilizadas (imagens, textos, áudios, etc.) e das
pessoas que, conectadas, acessam este ambiente e se comunicam de forma
síncrona e assíncrona livremente (LÉVY, 1999).
Este novo o novo espaço de comunicação traz novas implicações culturais,
de sociabilidade e de inclusão. Para Lévy (1999) este é o meio mais adequado para
que as pessoas partilhem de uma ―inteligência coletiva‖ e discutam sobre temas
variados simultaneamente, sem a interferência ou submissão de qualquer tipo de
controle ideológico.
De acordo com Silva (2002) o ciberespaço é a ‗MATRIX‘, uma região abstrata
invisível que permite a circulação de informações na forma de imagens, sons, textos
etc. Este mundo virtual está em vias de globalização planetária e já constitui um
espaço social de trocas simbólicas entre pessoas dos diversos cantos do planeta.
Esse mesmo ciberespaço é definido por Lemos (2002) como um ambiente
mediático, como uma incubadora de ferramentas de comunicação, conectando
pontos ordinários e criando territorialização e desterritorialização sucessivas. É um
espaço relacional de comunhão, colocando em contato, através do uso de técnicas
de comutação eletrônica, pessoas do mundo todo, tornando-se um fenômeno social.
Segundo Lévy (2000, p. 12)
[...] o ciberespaço permite uma comunicação de ‗muitos para muitos‘
enquanto os meios massivos permitem a de ‗um para muitos‘ e o telefone,
que assim como o ciberespaço, permite uma real interação dos agentes.
Uma série de elementos possíveis neste ambiente informacional configuramse em instrumentos reais de interação e percepção. O fato de a rede não ter
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um dono em específico, faz com que qualquer um possa tornar-se emissor e
perceptor das informações simultaneamente.

Barbero (1997) alerta que as novas tecnologias digitais possibilitaram o
surgimento de novas fontes de saber além da escola. Pontua a necessidade urgente
de se reestruturar as metodologias de ensino dos docentes migrando da prática do
ensino unidirecional para a bidirecionalidade na relação professor-aluno, alunoprofessor e aluno-aluno. Destaca ainda, o papel estratégico da interatividade no
processo da construção do conhecimento onde o professor deixa de ser um mero
transmissor de conteúdos e passa a ser fomentador de reflexões críticas.
A interatividade, a independência quanto à localização geográfica e a
conectividade global trazem uma série de oportunidades de ensino. O ciberespaço
confere novas possibilidades e potencialidades para os docentes se tornarem
incentivadores desta ―inteligência coletiva‖, deixando de lado o papel de detentor do
saber e mero transmissor do conhecimento. A partir da disseminação do uso da
internet, novas formas de codificação do saber foram postas em jogo e a pesquisa e
a troca de conhecimento tornam-se mais interativos e mais ágeis (LÉVY 2000).
As ações realizadas no ciberespaço são registradas e recuperadas a
qualquer momento e de todos os lugares com acesso à internet, o que
permite refletir, apreender pensamentos e ações representados,
descontextualizá-las do espaço e tempo originários, apropriar-se destas
ações e contextualizá-las em outras situações e ecologias. Dessa forma,
evidenciam-se novas perspectivas para refletir e avaliar ações,
representações de pensamentos, significados expressos e ecologias
criadas. (ALMEIDA, 2003, p. 336)

Para Lemos (2008), a capacidade de promover uma comunicação ágil, livre e
social que pode ajudar a criar uma ‗democratização dos meios de comunicação,
assim como dos espaços tradicionais das cidades‘ tangibilizam o potencial do
ciberespaço. Neste espaço cibernético onde está funcionando a humanidade hoje,
os cidadãos podem apresentar seus problemas coletivamente, incentivando a troca
de idéias, o debate, a tomada de posição política, cultural e social.
O surgimento deste novo espaço de interação humana ganhou importância e
dimensões gigantescas, sobretudo no setor econômico e científico. E outras áreas
devem pegar uma carona neste crescimento, como por exemplo, a pedagogia, as
artes e a política entre outras.
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O acesso a rede, antes restrito ao meio acadêmico, se amplia com o
deslocamento para a periferia, para o terminal do usuário e, em breve, para a tela
dos televisores nas residências. E, paralelamente, permitirá aos seus usuários criar,
distribuir, receber e consumir conteúdo audiovisual em um único equipamento. Para
Santaella (2003) a união do computador às redes telecomunicacionais significou um
marco histórico para as mídias tecnológicas. Este ponto de vista é reforçado por
Lemos (2008) aponta o surgimento de uma cultura transversal, horizontal, dispersa,
efêmera, lúdica e comunitária partir da convergência das mídias com as redes de
telecomunicações, chamada cibercultura.
A partir do surgimento do ciberespaço, novas formas de socialidade emergem
nos ambientes virtuais, viabilizando uma integração dinâmica de diferentes
modalidades perceptivas. Diversas formas de organização social se fazem presentes
também nos espaços virtuais, formando comunidades virtuais de aprendizagem,
tribos virtuais, surgem novos personagens como os hackers, os crackers, assim
como, novas formas de crime como a pedofilia e o terrorismo, mas também
emergem espaços para manifestações sociais de ordem ecológica e humanitária
como as ONGs: Geenpeace, SOS Mata Atlântica, Women Rights, a Ação de
Cidadania contra a Fome e a Miséria, dentre vários outros exemplos (BERGMANN,
2007).
O ciberespaço não substitui ou se sobrepõe aos outros meios de
comunicação, apenas possibilita outras formas de conhecimento, de interação e de
relacionamento. Através da exploração das potencialidades do ciberespaço os
indivíduos podem se organizar em grupos ou individualmente para articularem
temáticas relacionadas a diversas questões sociais, podendo ser agentes ativos nas
decisões que são de interesse público, colaborando para a descentralização da
informação e para o surgimento da cibercultura. Segundo Lévy (2000), é preciso
usar o virtual para habitar melhor o território real.
O ciberespaço e a cibercultura constituem parte integrante da sociedade
contemporânea, cabendo às ciências sociais buscar a compreensão dessa
nova forma de materialização do espaço capitalista. Marco Silva (2003),
comenta sobre a necessidade dos professores perceberem as mudanças
paradigmáticas ocasionadas pela informática: em relação à própria
tecnologia – a tela do computador como um ambiente de ―adentramento e
manipulação, com janelas móveis e abertas a múltiplas conexões‖, a
utilização de uma nova forma de linguagem – hipertextual e icônica. E o
computador conectado em rede, como um recurso comunitário, associativo,
cooperativo (BERGMANN, 2007 p. 6).
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Para Lévy (1999), a cibercultura é o principal canal de comunicação e suporte
de memória da humanidade. Constitui-se num novo espaço de comunicação, de
sociabilidade, de organização, acesso e transporte de informação e conhecimento.
A cibercultura emerge do ciberespaço,
a cibercultura é o conjunto de técnicas, de práticas, de atitudes, de modos de
pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o
crescimento da internet como novo meio de comunicação que surge com a
interconexão mundial de computadores. (SILVA, 2002, p.21)

Silva (2002) afirma que a cibercultura, fundada na codificação digital, permite
ao

indivíduo

teleintrainterante

a

comunicação

personalizada,

operativa

e

colaborativa em rede multidisciplinar rompendo com o paradigma da predominância
da mídia clássica basEaDa na transmissão em massa, que efetua a distribuição para
o receptor massificado. A internet e o computador conectado em rede criam a nova
ambiência informacional e dá sentido a nova lógica comunicacional que toma o lugar
da distribuição em massa própria da fábrica, da escola e da mídia clássica (rádio,
imprensa e TV). Na cibercultura a produção para a massa cede espaço à produção
operacionalizada em redes multidisciplinares definidas por comunidades de
interesses.
Santaella (2003) ressalta que as mídias digitais são distintas das mídias
analógicas (foto, cinema, vídeos, etc.), embora se assemelhem. E enfatiza a
importância dos teóricos da comunicação, cultura e sociedade se esforçarem para
criar modelos de análise adequados transcendendo modelos previamente adotados
nas mídias da era televisiva.
No tocante ao impacto do computador sobre a cultura e a economia,
Santaella (2003) aponta três tipos de reações distintas. Primeiro, os realistas
ingênuos, caracterizados

pelo medo do novo. Eles

enxergam o sistema

computacional como uma ferramenta ou uma miragem que nos distrai da realidade.
Em seguida, os idealizadores das redes caracterizados pelo otimismo latente e por
considerar o ambiente das redes o melhor dos mundos. Por último, os céticos que
acreditam que o ciberespaço nasce em um processo confuso e basEaDo no
histórico de mídias anteriores, resultante de uma atitude basEaDa no vamos ver
como é que isto fica.
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Neste cenário, Santaella (2003) defende a necessidade de se adotar uma
postura dialética entre um realismo ingênuo e o idealismo das redes. O que parece
mais marcante é o fato de que os críticos estão preocupados, pois o mundo digital
nasceu e cresceu num contexto de capitalismo globalizado com suas implicações
socioeconômicas e políticas. E uma evidência que o cibermundo está basEaDo
nesta lógica perversa capitalista é a sua dependência de investimentos econômicos
e de decisões políticas para continuar se desenvolvendo.
Para Silva (2002), através da experimentação e comparação da diferença
entre a tela da TV e a tela do computador online a sociedade pode perceber essa
transição à medida que a TV, equipamento rígido, restritivo e centralizador tem na
tela um espaço de transmissão, enquanto o computador apresenta a tela interativa,
viabilizando mais que a mera recepção. Silva (2002) complementa afirmando que a
cibercultura representa um rompimento com o modelo transmissional um-todos em
detrimento das redes interagentes que se configuram como todos-todos.
Ao pesquisar sobre a cultura das mídias 5, Santaella (2003) apresenta cinco
gerações de tecnologias comunicacionais coexistentes e articuladas envolvendo a
cibercultura. A primeira geração dos meios de comunicação de massa (foto,
telégrafo, jornal e cinema), a segunda geração (rádio e televisão) que foi
acompanhada por aparelhos, dispositivos e processos de comunicação da terceira
geração (TV a cabo, xérox, fax, vídeo cassete, walkman etc.). Paralelamente ao
declínio do domínio exclusivista dos meios de massa, a cultura das mídias abria
caminho para o surgimento da quarta geração dos meios de comunicação de massa,
a cibercultura. E a quinta geração que é representada pelos aparelhos de
comunicação móveis (SANTAELLA, 2003).
Esta concepção está intrinsecamente ligada a influência que EaD demonstra
sofrer com o desenvolvimento no campo das tecnologias comunicativas, já que é
dependente delas para que ocorra efetivamente.
Silva (2002) chama a atenção para as conseqüências socioculturais que
emergem com a cibercultura e que compõem um cenário muito novo com
implicações bombásticas para a educação e para a mídia de massa. Os professores,
por exemplo, ainda se encontram excluídos em sua maioria da cibercultura por não
5

A cultura das mídias é definida como uma cultura intermediária, situada entre a cultura de massas e
a cultura virtual ou cibercultura, ou seja, a cultura virtual não surgiu diretamente da cultura de massas,
mas foi sendo semEaDa por processos de produção, distribuição e consumo comunicacionais a
compondo a cultura das mídias (SANTAELLA, 2003, p. 24).
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disporem na escola ou em sua residência de um computador online, restringindo sua
chance de superação de resistências à tecnologia digital.
Faz-se necessária a promoção de ações inclusivas e de capacitação para o
uso das metodologias de ensino aplicáveis na Educação a Distância aliadas as
contribuições e possibilidades do uso adequado das tecnologias da informação e
comunicação promovendo a interatividade e concretizando a interação entre
pessoas (aluno–aluno e professor–aluno) como defendidas por Silva (2000).

2.4 Aspetos pedagógicos da cibercultura
2.4.1 A dialógica
Com o surgimento e desenvolvimento da cibercultura a área da educação
vivencia uma agressiva ampliação da oferta de cursos de graduação, extensão e
pós-graduação, além de cursos de capacitação profissional na modalidade ―online.‖
Surge então, um problema decorrente da metodologia predominante adotada por
professores, estruturada no falar-ditar do mestre incompatível com a potencialidade
do uso das interfaces tecnológicas digitais.
A Educação a Distância só se realiza quando um processo de utilização
garante uma verdadeira comunicação bilateral nitidamente educativa. Uma
proposta de ensino/Educação a Distância necessariamente ultrapassa o
simples colocar materiais instrucionais a disposição do aluno distante. Exige
atendimento pedagógico, superador da distância e que promova a essencial
relação professor-aluno, por meios e estratégias institucionalmente
garantidos (SARAIVA, 1996, p. 17).

Essa concepção é reforçada no ForGrad - Fórum Nacional de Pró-Reitores de
Graduação das Universidades Brasileiras (2002, p. 14) que afirma que a educação a
distância pode colaborar para o alcance de novos paradigmas educacionais visando
deslocar-se da compreensão de educação como sistema fechado, voltado para a
transmissão e transferência, para um sistema aberto, implicando processos
transformadores que decorrem da experiência de cada um dos sujeitos da ação
educativa.
Neste sentido, uma importante contribuição vem da pedagogia dialógica
apregoada por Paulo Freire que envolvia um processo educativo problematizador, e
defendia uma relação educador-educando e tal forma que o educando se imbuísse
de autonomia para fazer florescer um espírito de liberdade potencialmente
transformador.
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Freire (1996) apresenta as diferenças entre o entre o modelo de educação
tradicional e reprodutivista intitulando-o de educação bancária e a proposta de uma
educação dialogada e libertadora fundamentada na construção coletiva do
conhecimento e no seu poder de transformar através da conscientização.
Esta proposta pedagógica de uma educação dialógica problematizante e
participativa está alicerçada na idéia de um mundo onde cada pessoa seja
valorizada por aquilo que é, onde a liberdade do povo deve atender à perspectiva do
oprimido e não do opressor. E busca conscientizar e capacitar o povo para uma
transição que vai da consciência ingênua para uma consciência crítica, caracterizada
por um movimento de liberdade que surge a partir dos oprimidos, sendo a pedagogia
realizada e concretizada com o povo na luta pela sua humanidade.
Ao termo liberdade Molgika (1999, p. 61) acrescenta:
[...]significa irrestrição, o estado no qual o agente encontra espaço para
agir, pensar e desejar sem contenção ou impedimento, realizando aquilo
que lhe é necessário ou aquilo que ele quer. O termo autonomia, derivado
dos vocábulos gregos auto (próprio) e nomos (lei ou regra), significa a
capacidade de definir as suas próprias regras e limites, sem que estes
precisem ser impostos por outro: significa que aquele agente é capaz de se
auto-regular.
Logo,
na
palavra
autonomia
estão
implícitos,
simultaneamente, a liberdade relativa do agente, que pode prescindir de
um poder externo que o regule, e a limitação, derivada necessariamente da
relação com o mundo natural e social.

Freire (1981) ressalta o perigo da conscientização ou o medo da liberdade
enquanto processo de evolução de uma consciência ingênua para uma consciência
crítica gerando uma forma de atuar e de pensar sobre a realidade para transformála, o que se transforma em ameaça à classe dominadora.
Essa educação problematizadora deve servir de antídoto a educação
estruturada no falar-ditar do mestre. Deve ir além da transferência de conhecimento
e criar caminhos possíveis para a produção ou construção do saber num processo
fundamentalmente formativo e potencialmente transformador.
Teixeira (2003 6 apud SILVA 2005, p. 193) ressalta que
o professor deveria lançar mão dos novos recursos tecnológicos e dos meios
audiovisuais não para transmitir conteúdos, ao contrário, para buscar neles o
rompimento com a pedagogia da transmissão, ou seja, rádio, cinema e
televisão irão transformar o mestre no estimulador e assessor do estudante.
6

Texto disponibilizado na Biblioteca Virtual Anísio Teixeira, foi uma conferência proferida em sessão
do Conselho Internacional de Educação para o Ensino, reunido no Hotel Glória, no Rio de Janeiro,
em agosto de 1963, e publicada na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Rio de Janeiro, v. 40,
n. 92, p. 10 19, out./dez. 1963.
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De guardião e transmissor da cultura, o mestre seria transformado, graças à
parceria com as tecnologias de comunicação, em guia de aprendizagem e
em orientador em meio às dificuldades da aquisição das estruturas e modos
de pensar fundamentais da cultura contemporânea. Em lugar de transmitir
pacotes de informações em sala de aula, o mestre, a par da dinâmica do
conhecimento em permanente expansão, poderia ensinar ao jovem aprendiz
a aprender os métodos de pensar das ciências físico-matemáticas, biológicas
e sociais, a fim de habilitá-lo a fazer de toda a sua vida uma vida de instrução
e de estudos. Em suma: com as tecnologias da comunicação, mestres e
estudantes estariam mais empenhados em "descobrir, em aumentar o saber,
do que no próprio saber existente propriamente dito.‖

A partir do diálogo enquanto instrumento metodológico que viabiliza uma
leitura crítica da realidade, partindo da linguagem do povo, dos seus valores e da
sua concepção do mundo, transformando-se numa luta pela libertação dos
oprimidos. ―Não há nessa pedagogia um programa preestabelecido de conteúdos a
serem ensinados, mas educador e educando se conhecem um ao outro,
estabelecendo uma formação própria de suas realidades, interesses e saberes‖
(FREIRE, 1981, p. 78).
Paulo Freire (1981) defende que só é viável o diálogo quando existe amor e
respeito ao mundo e aos homens, com humildade sincera e mediante a fé no poder
de criação e recriação de coragem, de compromisso, de valentia e de liberdade por
parte do homem. Dessa forma, o diálogo é praticado numa relação fundamentada na
confiança entre os sujeitos e na esperança transformada na concretização de uma
procura eterna basEaDa no pensamento crítico.
No entendimento do educador, é necessário o reconhecimento ético do
diálogo como um direito e não como privilégio de homens ou mulheres para que a
comunicação aconteça. Portanto, não é viável existir diálogo se não formos capazes
de reconhecer o outro como igual ou se existir temor à superação do saber.
Nas palavras do autor,
a educação autêntica ocorre de A com B midiatizados pelo mundo incidindo
a sua ação na realidade a ser transformada com os homens, conhecendo
as condições estruturais em que o pensar e a linguagem do povo
dialeticamente se constituem. (FREIRE, 1981, p. 81)

Segundo Brennand (2001) o diálogo abre portas para um processo de
aprendizagem fundamentado no diálogo crítico tornando os indivíduos mais
conscientes e críticos e, conseqüentemente, mais capazes de se depreenderem do
contexto imediato, distinguindo entre seu ponto de vista e o do outro, discernindo
seus próprios interesses ante aos alheios, estabelecendo relações entre os mundos
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objetivo, social e subjetivo, testando e tematizando pretensões da validade dos
discursos.
Para Piaget (1996), nenhum conhecimento, mesmo que através da
percepção, é uma simples cópia do real. Tampouco o conhecimento se encontra
totalmente determinado pela mente do indivíduo. É, na verdade, o produto de uma
interação entre estes dois elementos.
Os conhecimentos não partem, com efeito, nem do sujeito (conhecimento
somático ou introspecção) nem do objeto (porque a própria percepção
contém uma parte considerável de organização), mas das interações entre
sujeito e objeto, e de interações inicialmente provocadas pelas atividades
espontâneas do organismo tanto quanto pelos estímulos externos.
(PIAGET, 1996, p. 39)

Para Freire (1996), não há educador que não aprenda e educando que não
ensine, visto que quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao
aprender. Desta forma, entende que os educandos vão se transformando em reais
sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador,
igualmente sujeito do processo.
A noção de diálogo não se restringe a uma mera conversação, a
curiosidade do homem diante de sua própria inconclusão, inicialmente
ingênua e depois [...] crítica virando epistemológica [...], mesmo na
aparente solidão, promove a situação dialógica (FREIRE, 1996, p. 14).

Freire (1979, 38) chama a atenção para a necessidade de se promover um
salto de qualidade quando critica o modelo da transmissão como prática de ensino:
O professor ainda é um ser superior que ensina a ignorantes. Isto forma
uma consciência bancária. O educando recebe passivamente os
conhecimentos, tornando-se um depósito do educador. Educa-se para
arquivar o que se deposita. [...] A consciência bancária ‗pensa que quanto
mais se dá mais se sabe.

Ele faz críticas ao ensino que não estimula a expressão criativa e transforma
o estudante num mero receptor passivo.
Quem apenas fala e jamais ouve; quem ‗imobiliza‘ o conhecimento e o
transfere a estudantes, não importa se de escolas primárias ou
universitárias; quem ouve o eco apenas de suas próprias palavras, numa
espécie de narcisismo oral [...], não tem realmente nada que ver com
libertação nem democracia. (FREIRE, 1982, 30-31).

Em sintonia com esta proposta, Silva (2002, p. 9) afirma que
Uma pedagogia basEaDa nessa disposição à co-autoria, à interatividade,
requer a morte do professor narcisicamente investido do poder. Expor sua
opção crítica à intervenção, à modificação requer humildade. Mas diga-se
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humildade e não fraqueza ou minimização da autoria, da vontade, da
ousadia.

Desta forma, ―ensinar não é a simples transmissão do conhecimento em torno
do objeto ou do conteúdo. Transmissão que se faz muito mais através da pura
descrição do conceito do objeto a ser mecanicamente memorizado pelos alunos.‖
(FREIRE, 1992, p. 81).
Cabe aos educadores encarar o desafio de promover uma educação
basEaDa no diálogo e na construção coletiva do saber quebrando com a
metodologia educacional estruturada no falar-ditar do mestre incoerente com o
potencial disponibilizado pelas interfaces tecnológicas digitais.

2.4.2 A interação
Se, de acordo com Paulo Freire, a educação autêntica ocorre de ―A com B‖
midiatizados pelo mundo, conclui-se que a interação possua um papel importante
neste contexto pedagógico educacional. Partindo deste pré-suposto, Vygotsky
contribui reforçando a necessidade de o indivíduo ser um participante ativo na sua
educação através da sua interação com o meio como uma condição para que seja
viável internalizar o conhecimento ao invés de assimilá-lo passivamente.
A interação constitui um dos inúmeros desafios da Educação a Distância e se
faz presente no Decreto 5.622 7 que regulamenta essa modalidade. Na visão de
Vygotsky (2003), o homem é essencialmente social, ou seja, é através da sua
relação com o outro que ele se constrói e se desenvolve enquanto sujeito. Ele
acredita que, ao contrário do animal, o ser humano se alimenta se expande e se
aprofunda a partir da apropriação da experiência social que é veiculada pela
linguagem, além da sua própria experiência.
As principais idéias de Vygotsky referem-se: (1) à relação dialética entre
indivíduo-sociedade, nas quais originam-se as características tipicamente
humanas. O homem transforma o seu meio e, ao mesmo tempo,
transforma-se a si mesmo; (2) às funções psicológicas superiores, que se
originam nas relações entre o indivíduo e seu contexto sócio-cultural, ou,
em outras palavras, têm uma origem cultural; (3) à relação com o mundo,
que seria mediada por ―ferramentas‖ criadas pelo homem; (4) ao cérebro
como a base biológica de tais funções mentais. Mas o cérebro não seria
imutável ou fixo, podendo-se falar em ―plasticidade cerebral.‖ A partir dessa
7

Segundo este Decreto, caracteriza-se a Educação a Distância como modalidade educacional na
qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a
utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores
desenvolvendo atividades educativos em lugares ou tempos diversos.
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reflexão entende-se que ―os processos psicológicos complexos se
diferenciam dos mecanismos mais elementares e não podem, portanto, ser
reduzidos à cadeia de reflexos (REGO, 1998, p. 43).

Desta forma, Vygotsky (apud Rego 1998) traz à reflexão é a idéia de que o
conhecimento não se dá a partir da interação direta sujeito-objeto, mas sim da
interação mediada pelos instrumentos 8 e signos 9.
Andrade e Vicare (2006, p. 259), pontuam que estes signos e instrumentos
podem estar presentes na EaD
modelados nas ferramentas de chat, na linguagem adotada para a
comunicação, nos recursos gráficos e mneumônicos utilizados para a
interação, nos serviços de e-mail, de fórum, nos vídeo e teleconferências,
em toda e qualquer ferramenta que exerça a função de mediação. Estes
símbolos, signos e palavras utilizados nestas ferramentas constituem um
meio de contato social entre o ambiente computacional e os seus usuários.

Complementam pontuando que a mediação se dá através da relação
estímulo-elo de mediação-resposta.
Tori (2008) traz outra contribuição que enfatiza que a gradação da interação
varia de passiva à interativa, de forma que o grau de interação entre os alunos varia
de acordo com as tecnologias e ferramentas educacionais disponíveis, levando em
conta fatores sociais, conjunturais e psicológicos desses alunos. E acrescenta que a
realização ou não da interatividade pode ser identificada a partir de três
características básicas: a freqüência (quantas vezes

é possível interagir),

abrangência (quais os tipos disponíveis de interação) e significância (qual a
importância da interação para a construção do conhecimento em estudo).
Outro o conceito essencial à abordagem de Vygotsky sobre desenvolvimento
e aprendizado, é o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal - ZDP 10. O nível
de desenvolvimento real ou efetivo, refere-se às etapas já alcançadas, ou seja, o
que ela já sabe fazer, e o nível de desenvolvimento potencial refere-se às
capacidades em vias de serem construídas, onde é possível desempenhar tarefas
com a ajuda alguém mais experiente.
8

Os instrumentos são objetos, as ferramentas do mundo físico, aqueles que mediam a ação do
homem sobre o ambiente. A transformação do ambiente pelo homem seria infinitamente menor se ele
não houvesse desenvolvido e aprimorado as ferramentas que auxiliariam a sua intervenção no
mundo.
9
Os signos surgem como os instrumentos psicológicos que mediam o pensamento.
10
Zona de desenvolvimento proximal (ZDP) é ―a distância entre o nível de desenvolvimento real, que
se costuma determinar através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento
potencial, determinado através da solução, sob a orientação de um adulto ou em colaboração com
companheiros mais capazes‖ (VYGOSTSKY, 2003, p. 112).
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Oliveira (2005) pontua que o significado das palavras ocupa lugar central no
pensamento e linguagem. Nele, se encontra a unidade das duas funções básicas da
linguagem: o intercambio social e o pensamento generalizante.
O significado é um componente essencial da palavra e é, ao mesmo
tempo, um ato de pensamento, pois o significado de uma palavra já em si
uma generalização. Isto é, no significado da palavra é que o pensamento e
a fala se unem no pensamento verbal (OLIVEIRA, 2005, p. 48).

Vygotsky (2003) distingue ainda dois componentes do significado da palavra,
compreensão de todos (o significado propriamente dito) e o que cada palavra
representa para cada indivíduo em particular (o sentido).
Oliveira (2005, p. 60) acrescenta que a zona de desenvolvimento proximal é
um domínio psicológico em constante transformação. Portanto, em sua visão, para
Vygotsky o processo de desenvolvimento progride mais lentamente que o processo
de aprendizado; ―o aprendizado desperta processos de desenvolvimento que, aos
poucos, vão tornar-se parte das funções psicológicas consolidadas do indivíduo.‖
Em busca de possíveis aplicações da teoria Vygotskiana nos ambientes
computacionais, Andrade e Vicare (2006, p. 260) apresentam alguns elementos para
análise:
a. O papel da mediação aluno-aluno; aluno-professor;
b. Uso de instrumentos semióticos, onde os sinais têm diferentes
significados;
c. O papel do aluno visto como agente de interação social;
d. Espaço da fala inicialmente egocêntrica depois internalizada;
e. A ZDP, espaço entre crescimento espontâneo e mediado por
especialista;
f. Os conceitos espontâneos que influenciam ou formam os conceitos
científicos;
g. O pensamento e comportamento que vêm do meio social.

Acrescentam que, ―na concepção interacionista de Vygotsky (2003) a postura
do professor deixa de ser a de um provedor de informações para ser a de um
gerenciador de entendimento.‖
Corroborando com este entendimento, Silva (2003, p.9) pontua que
a sala de aula presencial ou virtual o professor não é um contador de
histórias. A maneira do design de software interativo, ele constrói um
conjunto de territórios a explorar, não uma rota. Mais do que ―conselheiro‖ ou
―facilitador‖, ele converte-se em formulador de problemas, provocador de
interrogações, coordenador de equipes de trabalho, sistematizador de
experiências.
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Neste contexto, outra importante contribuição vem de Piaget (1973). Ela surge
a partir do conceito de cooperação como ―toda relação entre dois ou ―n‖ indivíduos
iguais ou acreditando-se como tal, dito de outro modo, toda relação social na qual
não intervém qualquer elemento de autoridade ou de prestígio.‖
Piaget (1973) ainda define cooperação como coordenação de pontos de vista
e como um processo criador de realidades novas, não apenas simples troca entre
indivíduos desenvolvidos.
Segundo Primo (1997, 1998), embora haja um excesso de referências à
interação relacionadas à cibercultura, pouco se tem questionado sobre o que tal
conceito significa e a que ele se refere. Face ao tecnicismo aparente nos primeiros
textos sobre interatividade este pesquisador passa a trabalhar com o entendimento
de que a interação é uma ação entre os participantes do encontro.
Hoje, os termos interatividade, interativo, interação circulam por toda parte:
nas campanhas de marketing, nos programas de tevê e rádio, nas
embalagens de programas informáticos e jogos eletrônicos, como também
nos trabalhos científicos de comunicação e áreas afins. Contudo, se não se
pode esperar precisão no uso popular e mercadológico do termo, a
referência científica à ―interatividade‖ – ou ―interação mediada por
computador (PRIMO, 1998 p. 1).

2.4.2.1 A interação mediada por computador 11
A Educação a Distância consiste num processo de aprendizagem centrado no
aluno possibilitando um grau de flexibilidade que o modelo presencial não consegue
viabilizar em termos de horários e custos, trazendo com o apoio das TICs uma nova
noção de tempo e espaço, fazendo com que a questão da interação relacionada ao
aprendizado seja repensada em busca

de uma mediação participativa e

democrática da comunicação.
Em seu artigo intitulado ―Enfoques e desfoques no estudo da interação
mediada por computador‖, de 2001, Alex Primo apresenta e critica distintas
abordagens da interação mediada por computador: os enfoques tecnicista,
informacional, transmissionista, antropomórfico e mercadológico. E a partir dessa
problemática, defende uma abordagem sistêmico-relacional12.

11

Entendendo interações mediadas por computador como interações podem dar-se com o e/ou
através do computador e suas redes.
12
Fundada nas contribuições oferecidas pelas pesquisas sobre complexidade e comunicação
interpessoal
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Para o autor, no tocante as formas de comunicação a distância, as redes
informáticas promoveram uma transformação e ampliaram o seu alcance. Contudo,
promover a ―interatividade‖ (seja na pesquisa ou no desenvolvimento) como uma
polarização entre webdesigner 13 e o ―usuário‖ significa atrelar-se à abordagem
transmissionista de comunicação.
Ainda que um internauta possa clicar em links programados pelo
produtor/emissor do arquivo digital, é possível que a ele não seja facultada
nenhuma possibilidade de questionar ou modificar o conteúdo. Nesse
exemplo, webdesigner e ―usuário‖ não constroem juntos a interação – ela já
está pré-configurada. Sim, cada ―usuário‖ faz seu percurso particular,
sendo que a seqüência de sua leitura será diferente daquela de outros
internautas. Claro, sua leitura será criativa, pois assim é a interpretação
humana. Mas o que se quer destacar é que o trânsito do internauta se dará
por entre as léxias dispostas previamente no servidor. Isto é, existe uma
quantidade finita de dados e arquivos que poderão ser selecionados para
visualização, definida pela programação. Tal limite é ultrapassado quando
o internauta pode escrever e/ou alterar o que acaba de ler. Com essa
possibilidade, abre-se caminho para um debate, uma interação mútua entre
diferentes autores de um mesmo texto em construção coletiva. (PRIMO,
2010, p.4)

Outra abordagem corriqueira nos artigos sobre ―interatividade‖ valoriza a
possibilidade

de

escolha

entre

alternativas

previamente

elaboradas

e

disponibilizadas incorporando os pressupostos da teoria da informação (chamado
por ele de enfoque informacional). Neste momento, Primo recorre a Weaver (1978,
p. 28), ―a palavra informação não se refere tanto ao que você efetivamente diz, mas
ao que poderia dizer. Isto é: informação é uma medida de sua liberdade de escolha
quando seleciona uma mensagem.‖ E ressalta a limitação desta proposta basEaDa
na reação, de seleção entre alternativas, mas inadequada para pensar outras formas
interativas como a criação compartilhada ou mesmo um diálogo.
Em seguida Primo (1997) concentra suas críticas ao enfoque tecnicista, que
se baseia nos recursos tecnológicos e na sua capacidade de viabilizar a interação
mediada por computador destacando as características técnicas da máquina, das
redes, dos programas, linguagens e bancos de dados entre outros recursos
empregados.
Esses recursos estão relacionados quantidade de informação que eles podem
transmitir e não do estudo da relação entre os interagentes e da evolução desse

13

O termo webdesigner é utilizado pelo autor de forma genérica, pois um site pode ser produzido por
uma equipe de especialistas em diferentes áreas do processo (redatores, arquitetos de informação,
designers de apresentação, etc.), e não simplesmente por uma pessoa.

52

relacionamento. Segundo Primo (2010), a interação deve levar em conta o processo
desenvolvido entre os interagentes e não como uma característica do meio.
Em relação ao enfoque mercadológico14 da interatividade, Primo (2010)
apresenta e crítica conceituações de autores que fazem uso da ―interatividade‖ como
argumento de venda pela possibilidade da obter informações solicitadas a partir da
inserção de dados e instruções apresentadas no site. Sua crítica se fundamenta na
ausência do diálogo como exemplo de ―interatividade‖, dado que é preciso
contemplar práticas de conversação, onde há a possibilidade de transformar os
interlocutores, seus comportamentos, suas mensagens e também o próprio
relacionamento entre eles.
Sua crítica a abordagem antropomórfica se faz presente a partir dos conceitos
que levam em conta o suposto ―diálogo‖ entre usuários dos sistemas de computação
e a máquina, desconsiderando as diferenças singulares entre o funcionamento da
máquina e o comportamento humano.
Já na abordagem sistêmico-relacional de interação defendida por Primo
(2010), o autor ressalta a importância das relações entre o interagente humano e o
computador, entre duas ou mais máquinas, a partir da interação e valorização da
complexidade do sistema interativo e seus padrões de interação no lugar dos atos
individuais, os inter-relacionamentos no lugar da causalidade unilateral.
Primo (2010), relaciona tipos de interação mediada por computador segundo
uma abordagem sistêmico-relacional:
- Interação mútua:
Nela cada comportamento na interação é construído em virtude das as
ações anteriores. A construção do relacionamento, no entanto, não pode
jamais ser prevista. Por consequinte, o relacionamento construído entre
eles também influencia recursivamente o comportamento de ambos. Dessa
forma, justifica-se a escolha do termo mútua, visando salientar o enlace
dos interagentes e o impacto que cada comportamento oferece ao
interagente, ao outro e à relação (PRIMO, 2010, p. 13).

- Interação reativa: a interação reativa deve ser compreendida em contraste
com a interação mútua, pois se caracteriza pelas trocas mais automatizadas, ou
seja, processos de simples ação e reação.
- Multi-interação: na multi-interação se estabelece uma relação simultânea
entre a interação mútua e a interação reativa.
Por exemplo, em uma situação presencial uma interação com outra pessoa
pode se dar através da fala, de gestos, perfumes, etc. Além disso, cada um
14

Um exemplo de interatividade a serviço do pólo do designer/emissor.
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interage com seu contexto e intrapessoalmente. Já em um chat, ao mesmo
tempo em que se conversa com outra pessoa também se interage com a
interface do software e também com o mouse, com o teclado. Nesse
sentido, em muitos casos tanto se pode estabelecer interações reativas
quanto mútuas, simultaneamente (PRIMO, 2010, p. 17).

A partir das tipologias de interação mútua e reativa, Primo (2001) pesquisa
sobre o potencial interativo de diferentes ferramentas utilizadas pela Informática
Educativa, como e-mail, lista de discussão, chat, ICQ, fórum, site, entre outras e
pontua que a construção, a invenção e a criação coletiva não encontram muito
espaço em sites onde links e botões já têm determinado por antecedência os
caminhos que são possíveis.
O autor alerta para a possibilidade de se fazer uso de métodos ultrapassados
―maquiados‖ com uma nova roupagem viabilizada pelas TICs disponíveis .
É fundamental que, passada a névoa do deslumbre pela nova tecnologia,
discuta-se não apenas as ferramentas que a informática oferece mas que
se pense os métodos e as práticas educacionais. A Web pode ser um
suporte tanto para cursos construtivistas quanto para treinamentos
comportamentalistas. De fato, as ferramentas disponíveis para a
construção de páginas para a Internet oferecem recursos fantásticos para
atividades dirigidas e testes de múltipla escolha. Muitas das linguagens de
programação utilizadas para a implementação de sites e ambientes
automatizam processos que permitem maior controle dos alunos pelo
professor. Questões para testes podem ser criadas uma vez, e o sistema
se encarrega de sorteá-las e montar um teste, cujo resultado se apresenta
ao aluno assim que ele termine de marcar as alternativas que julga
corretas. O aluno ainda pode depois ver a curva de desempenho da turma
e saber qual é sua posição no ranking da classe. (PRIMO, 2001, p. 3)

Segundo Primo (2001), os cursos mediados pelo computador não oferecem
os mesmos níveis de interatividade e liberdade criativa. E ressalta que a informática
e a internet podem ser tanto libertadoras quanto limitadoras, alertando que muitos
softwares, que se resumem ao ―apontar-clicar‖ e nada mais, são intitulados como
construtivistas.
Complementa recomendando aos educadores o entendimento da perspectiva
construtivista que tem origem nos estudos de Piaget para que se possa criar
ambientes que verdadeiramente permitam a construção interativa. Para Piaget
(1996), o conhecimento é construído interativamente entre o sujeito e o objeto, uma
vez que o sujeito atua e sofre interferência do objeto e a sua capacidade de
conhecer se desenvolve, enquanto produz o próprio conhecimento.
cooperar na ação é operar em comum, isto é, ajustar por meio de novas
operações (qualitativas ou métricas) de correspondência, reciprocidade ou
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complementaridade, as operações executadas por cada um dos parceiros.
(...) por um lado, a cooperação constitui o sistema das operações
interindividuais, isto é, dos agrupamentos operatórios que permitem ajustar
umas às outras as operações dos indivíduos; por outro lado, as operações
individuais constituem o sistema das ações descentradas e suscetíveis de
se coordenar umas às outras em agrupamentos que englobam as
operações do outro, assim como as operações próprias (PIAGET, 1973, p.
105-106).

Segundo Franco (1995 apud PRIMO, 2001), a interação não pode ser vista
como um processo de ―toma-lá-dá-cá.‖ Para reforçar este ponto de vista, o autor
sugere substituir a palavra interação pela palavra relação.
O conhecimento é, portanto fruto de uma relação. E relação nunca tem um
sentido só. Tome-se por exemplo uma relação de amizade. João não é
amigo de Pedro sem Pedro ser amigo de João. A amizade só existe
quando os dois têm amizade recíproca um para com o outro. Portanto a
amizade não está nem no Pedro, nem no João, mas na relação que existe
entre os dois (FRANCO, 1995, p. 28 apud PRIMO, 2001, p.5).

Primo (2001) traz uma grande contribuição à temática interação ao promover
uma discussão sobre as ferramentas de mediação utilizadas em Educação a
Distância. Segundo o autor, as ferramentas disponíveis para a mediação em
ambientes de educação através do computador são inúmeras e apresenta uma
análise de diversas ferramentas sob a ótica do seu potencial interativo, tendo como
referência as interações mútuas e as interações reativas, conforme segue:
- O serviço de e-mails 15 viabiliza debates assíncronos entre, pelo menos duas
pessoas, podem conter imagens, backgrounds e carregar consigo qualquer outro
arquivo. Para contornar sua limitação em relação questões não-verbais - como por
exemplo, expressão e tom de voz - tão importantes nas interações interpessoais,
convencionou-se o uso dos chamados emoticons visando dar uma idéia sobre o
estado emocional do redator ao escrever a mensagem.
Primo (2001) acrescenta que através de e-mails é plausível promover debates
sobre os mais diversos assuntos perceber através desse serviço interações mútuas
onde os interagentes se transformam uns aos outros e vão aos poucos qualificando
a relação que constroem entre si. A definição dessa interação que emerge só se
revela durante o processo, pois as mensagens só são elaboradas e significadas a
partir da complexidade cognitiva de interagente e dos seus contextos.

15

O serviço de mensagens textuais eletrônicas é um dos mais antigos na Rede.
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- A lista de discussão16 é um serviço de distribuição de mensagens para todos
os seus ―assinantes‖ configurando em mais uma ferramenta que permite interações
mútuas entre diversas pessoas (de ―muitos para muitos‖).
Primo (2001) pontua que a intensidade e a freqüência dos debates
compartilhados pelo mesmo grupo de interagentes dão a impressão de os mesmos
se conhecerem muito bem apesar de jamais terem se encontrado fisicamente. Os
integrantes dessas comunidades, agrupadas por temas de interesse comum,
assumem a responsabilidade pelo bom andamento das discussões e pela coesão do
grupo criando neologismos e gírias com um significado compartilhado pela
comunidade.
- Os chats ou salas de bate-papo permitem interações síncronas num
ambiente para a livre discussão em tempo real.
A interface comum desse serviço permite ao participante saber quem são as
outras pessoas (ou pelo menos o apelido ou nick adotado) que estão
conectadas e interagindo naquele momento. Além de enviar mensagens que
serão mostradas na janela principal de todos participantes, cada interagente
pode se comunicar em PVT (sigla para private, isto é, canal privativo) com
outra pessoa sem que o resto da ―sala‖ visualize o diálogo (PRIMO 2001, p.
9)

Para Primo (2001), devido à velocidade de intercâmbio de mensagens o chat
representa uma das ferramentas mais poderosas para a interação mútua, pois
proporciona diálogos intensos uma aproximação dos interagentes apesar da
distância física. Comumente, pessoas que se conhecem em salas de bate-papo
constroem um vínculo crescente proximidade. E ressalta que muitos chats se
dedicam a uma temática específica, reunindo pessoas que compartilham interesse
pelo assunto.
Neste contexto, segundo Primo (2001), os interagentes modificam-se uns aos
outros no decorrer da relação que estabelecem entre si, debatendo diferentes
assuntos

numa

velocidade

muito

próxima

de

um

encontro

face-a-face,

estabelecendo uma forma de interação própria diferentemente das interações
reativas.
Já programas que oferecem além de uma interface para chat, um serviço para
―saber quando seus amigos e colegas estão na Internet, bastando criar uma lista e
cadastrar quem desejar.
16

Um e-mail enviado ao endereço eletrônico da lista é distribuído a todos participantes. Muitas são as
comunidades virtuais que se organizam a partir e em torno desse serviço eletrônico.
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- A videoconferência incorpora as vantagens dos chats acrescida do recurso
de emissão e visualização de imagens em vídeo dos interagentes. Nela, os
interlocutores podem ver como se comporta fisicamente seu parceiro no diálogo, e
vice-versa. No entanto, a qualidade do vídeo é precária devido à atual baixa taxa de
transmissão de bits por segundo na Internet tendo uma maior quantidade de dados
necessários para a constituição da imagem videográfica.
E se ao vídeo ainda é somado o áudio da voz do interlocutor, incrementase ainda mais a quantidade de dados a enfrentar a pequena largura de
banda da rede brasileira, que acaba funcionando como um estreito gargalo
que limita sobremaneira o envio de dados em tempo real. Isto é, o vídeo
visto na pequena janela de videoconferência mostra uma imagem com
poucos quadros por minuto, fazendo com que o movimento fique truncado.
Diante dessa limitação, muitas vezes despreza-se a transmissão da voz,
preferindo-se associar uma janela de chat em modo texto para acelerar o
envio e recebimento de informações. (PRIMO, 2001 p. 10).

- O quadro branco é uma ferramenta de interação utilizada em ambientes de
ensino a distância resultante de um programa que pretende simular o uso de um
painel onde todos possam escrever e desenhar. Além de todos os integrantes
observarem o que os outros fazem, é possível interferir e construir coletivamente
transformando-se em uma poderosa ferramenta para a construção cooperativa de
documentos.
Primo (2001) faz uma ressalva sobre as dificuldades dos interagentes na
coordenação das modificações no quadro simultaneamente demonstrando a
limitação que muitos apresentam em trabalhar de forma cooperada, tendo em vista a
ênfase de nossa cultura no trabalho individual.
- Os fóruns e livros de visita (guestbooks) servem de interface tanto para
interações mútuas quanto reativas, dependendo de seu uso e objetivo.
São utilizados predominantemente para que os visitantes de um site postem
suas opiniões e sugestões sobre as páginas visitadas. Os textos enviados são
ordenados em uma seqüência cronológica. Este recurso é normalmente usado para
simples registro opiniões, de forma estática que pouco atraente do ponto de vista do
intercâmbio de idéias, podendo servir de ambiente para debate de certos temas
propostos.
Em seguida, Primo (2001) apresenta as ferramentas que normalmente se
limitam a interfacear interações reativas, ou seja, a negociação não tem lugar e a
relação encontra-se condicionada mesmo antes de começar.
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- Sites ou home pages apresentam textos e imagens que são estruturados por
uma linguagem de programação apresentados como interfaces de interação reativa.
[...] se o internauta encontra a sua disposição no site ferramentas
discutidas anteriormente, como chats ou mesmo links para intercâmbio de
e-mails, ele depara-se então com uma interface para interações mútuas.
Porém, esse tipo de relação só se estabelece se tais serviços sejam de fato
aproveitados em seu potencial dialógico. O que não quer dizer que a mera
menção de um endereço eletrônico no site já constitua uma interação
mútua. (PRIMO 2001, p. 11)

- CD-ROMs e DVDs apresentam também características que limitam a
interação, pois carregam gravados no disco compacto todos os arquivos
necessários. Sua vantagem característica é uma maior velocidade na apresentação
por não depender de download de informações. Contudo, o ―usuário‖ se limita a
manipular e disparar aquelas funções programadas no CD.
Além disso, sempre que enviar o mesmo input, receberá o mesmo output,
tendo em vista que essa é a relação determinada no produto. Se discordar
de alguma informação ou resposta, ou mesmo ter vontade de apontar um
botão para outra seção da interface (que julga mais adequada), o ―usuário‖
não tem poderes para alterar o conteúdo gravado. Devido à necessidade
em se fechar o programa para que funcione corretamente, isto é, sempre
da mesma forma, limita-se a interação ao par estímulo-resposta. Logo, uma
relação determinística de ação-reação (PRIMO, 2001, p. 13).

Primo (2001, p. 16) resume as características da interação mútua e da
interação reativa:
- interação mútua: cooperação, intercâmbio, debate, discussão,
transformação mútua e negociação.
- interação reativa: fluxo previsível,disparo de informações prédeterminadas, relações de ação-reação/estímulo-resposta.

Para Primo (2001), embora se fale muito sobre interação por meio das redes
telemáticas e o termo ―interatividade‖ surja como palavra da moda, os estudos
dedicados a essa temática ainda são muito incipientes. Fica a impressão de que há
certo consenso e que não é necessário se debater essa questão. Contudo, na
medida em que as TICs evoluem e se popularizam, aumenta a necessidade da
comunidade científica dar a devida atenção a essa questão.
Silva (2003, p. 9) indica três reações freqüentes ao termo ―interatividade‖:
A primeira é aquela que vê mera aplicação oportunista de um termo ‗da
moda‘ para significar velhas coisas como diálogo e comunicação. Para a
segunda reação, interatividade tem a ver com ideologia, com publicidade,
estratégia de marketing, fabricação de adesão, produção de opinião
pública, aquilo que legitima a expansão globalizada do novo poderio tecnoindustrial basEaDo na informática. E fazem parte da terceira reação, os que
dizem jamais se iludir com a interatividade homem-computador, pois,
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acreditam que, por trás de uma aparente inocência da tecnologia amigável,
soft, o que há é rivalidade e dominação da técnica promovendo a
regressão do homem à condição da máquina.

2.4.3 A EaD e a interatividade
Segundo Silva (2003), o termo ―interatividade‖ emergiu na década de 1970, a
partir das críticas aos meios e tecnologias de comunicação unidirecionais. Em
mEaDos dos anos 1990, o termo interatividade passa a ser utilizado massivamente
como estratégia de marketing na venda de mídias, tecnologias e shows entre outros
se tornando um termo ―elástico‖ e banalizado perdendo a precisão de sentido.
No meio acadêmico, é comum identificarmos o termo interatividade como
sinônimo de interação, como um caso específico de interação (interação digital) ou
ainda, numa visão reducionista com o significado de uma ―troca.‖
Silva (2000) defende que a interatividade é um conceito de comunicação que
ganha centralidade na cibercultura e não um conceito de informática, podendo ter
como significado a realização da comunicação entre interlocutores humanos, entre
humanos e máquinas e entre usuário e serviço. Contudo, a interatividade ocorra é
preciso garantir os seguintes aspectos basicamente:
1. A dialógica que associa emissão e recepção como pólos antagônicos e
complementares na co-criação da comunicação;
2. A intervenção do usuário ou receptor no conteúdo da mensagem ou do
programa abertos a manipulações e modificações.
Para Silva (2003), esta se caracteriza por ser a comunicação que se
estabelece entre emissor e receptor, sendo o receptor entendido como co-criador da
mensagem, um termo mais abrangente para retratar o diálogo e a reciprocidade nos
tempos da cibercultura. Ao propor um modelo de sala de aula interativa, esclarece
que os educadores devem abandonar a postura transmissionista ―um-todos‖
adotando o modelo ―todos-todos‖, sendo que a partir deste último, a aprendizagem
se faz exatamente através do diálogo, o qual conecta emissor e receptor na cocriação da comunicação e da aprendizagem.
A mensagem só toma todo o seu significado sob a sua intervenção. Ele se
torna, de certa maneira, criador. Enfim, a mensagem que agora pode ser
recomposta, reorganizada, modificada em permanência sob o impacto das
intervenções do receptor dos ditames do sistema, perde seu estatuto de
mensagem ‗emitida‘ (SILVA, 2001, p. 5).
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Esta concepção reflete uma importante mudança no esquema clássico da
comunicação, onde o emissor oferece um leque de possibilidades e o receptor deixa
aquela postura de mera recepção. E o ciberespaço amplia mais ainda esse leque de
disposições que convidam o usuário a operar como intervenção, bidirecionalidade e
múltiplas conexões em rede.
Segundo Silva (2001, p.7) os aspectos fundamentais da interatividade:
1. Participação-intervenção: participar não é apenas responder sim ou não
ou escolher uma opção dada, significa interferir na mensagem de modo
sensóriocorporal e semântico;
2. Bidirecionalidade-hibridação: a comunicação é produção conjunta da
emissão e da recepção, é co-criação, os dois pólos codificam e
decodificam;
3. Permutabilidade-potencialidade: a comunicação supõe múltiplas redes
articulatórias de conexões e liberdade de trocas, associações e
significações potenciais.

Para Silva (2001), tanto na sala de aula presencial e quanto na sala de aula a
distância faz-se necessário levar em conta os fundamentos apresentados. Contudo,
essa distinção ―presencial‖ e ―a distância‖ será cada vez menos pertinente na
medida em que as tecnologias digitais evoluem e se popularizam.
Segundo Silva (2001, p. 11), o professor precisa desenvolver pelo menos
cinco habilidades entre outras para promover a sala de aula interativa:
1. Pressupor a participação-intervenção dos alunos, sabendo que participar
é muito mais que responder sim ou não, é muito mais que escolher uma
opção dada; participar é atuar na construção do conhecimento e da
comunicação;
2. Garantir a bidirecionalidade da emissão e recepção, sabendo que a
comunicação e a aprendizagem são produção conjunta do professor e dos
alunos;
3. Disponibilizar múltiplas redes articulatórias, sabendo que não se propõe
uma mensagem fechada, ao contrário, se oferece informações em redes de
conexões permitindo ao receptor ampla liberdade de associações, de
significações;
4. Engendrar a cooperação, sabendo que a comunicação e o conhecimento
e constroem entre alunos e professor como co-criação e não no trabalho
solitário;
5. Suscitar a expressão e a confrontação das subjetividades, sabendo que
a fala livre e plural supõe lidar com as diferenças na construção da
tolerância e da democracia.

Independente da modalidade de aprendizagem o professor deve se apropriar
do complexo conceito de interatividade e com ele transformar seus métodos de
ensinar basEaDos na transmissão em uma metodologia interativa de aprendizagem
contemplando a dialógica que associa emissão e recepção como pólos antagônicos
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e, ao mesmo tempo, complementares na co-criação da comunicação e da
aprendizagem.
Continuamos guardiões e transmissores da cultura, transmissores de
pacotes fechados de informações em sala de aula presencial e a distância.
Educamos para arquivar o que depositamos nas mentes dos nossos
alunos, cristalizando assim, a consciência bancária que pensa que quanto
mais se distribui mais se apropria do conhecimento. (SILVA 2001, p. 194)

Silva (2001) pontua que apesar de estarem cientes de que o professor precisa
investir em relações de reciprocidade para construir conhecimento, poucas
modificações efetivas podem ser percebidas em nossa prática docente. E faz
referências a escola democrática, de Teixeira e a pedagogia do oprimido, de Freire
destacando que suas

diversas interpretações vêm demonstrando que a

aprendizagem é um processo de atuação crítica do discente que elabora os saberes
graças e por meio das interações com outrem.
Acrescenta-se a essa dificuldade identificada na prática docente em busca da
realização de interações e a aprendizagem em lugar da transmissão e da
memorização, a carência dos docentes de uma ―familiaridade‖ ou uma ―intimidade‖
maior com as TICs. Predominantemente, os docentes dos dias de hoje são
compostos por imigrantes digitais que subutilizam o potencial da tecnologia.
Acrescenta-se outro fator restritivo com relação ao regime de trabalho, o
censo de 2008 aponta um predomínio de funções docentes em regime de hora-aula
(40,5%). Sabe-se que para manter uma remuneração melhor o docente ―horista‖
precisa lecionar em diversas instituições, perdendo tempo no deslocamento de um
lugar para outro e, por vezes, abrindo mão de investir na continuidade dos seus
estudos.
Tabela 03: Funções docentes por Regime de Trabalho e Organização Acadêmica - Brasil - 2002 – 2008
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De acordo dados disponibilizados pelo MEC (Censo da Educação Superior
2008) observa-se entre as Faculdades, ao se analisar as IES por organização
acadêmica, uma presença ainda maior de funções docentes com esse regime
laboral (63,2%). As Universidades apresentam a maior proporção de professores em
tempo integral (57,9%) e a menor proporção de funções docentes com regime de
hora-aula (21,9%).
Entre os

aspectos fundamentais no tratamento de uma pedagogia

fundamentada na comunicação, que emerge com a cibercultura, igualmente valiosa
para a sala de aula, presencial e a distância, Silva (2005, p. 197-198) destaca que o
desafio do professor se desdobra em três:
Ao mesmo tempo o professor precisa se dar conta do hipertexto; precisa fazêlo potenciar sua ação pedagógica sem perder sua autoria; e, finalmente,
precisa perceber, ainda, que "não se trata de invalidar o paradigma clássico.

A idéia de hipertexto eletrônico foi aplicada pela primeira vez em 1945 por um
matemático no intuito de apresentar um sistema de organização de informações que
operasse de forma semelhante ao sistema de raciocínio humano: associativo, nãolinear, intuitivo, muito imediato. Contudo, somente na década de 1960 surgiu o termo
―hipertexto‖ para exprimir o funcionamento da memória do computador (SILVA e
SANTOS 2009)
Segundo Silva e Santos (2009, p. 129) ―a lógica do hipertexto não é a lógica
da árvore.‖ Sua lógica está relacionada a uma multiplicidade de conexões
multidirecionadas, enquanto na lógica arborescente a informação vai se ramificando
em detalhes como os galhos de uma árvore.
Martín-Barbero (1998) descreve esse desafio pontuando que o professor terá
que se apropriar do hipertexto17: Uma escritura não seqüencial, uma montagem de
conexões em rede que, ao permitir/exigir uma multiplicidade de recorrências,
transforma a leitura em escritura e terá que saber que em lugar de substituir, o
hipertexto vem potenciar sua figura e seu ofício.
O ambiente virtual de aprendizagem deve favorecer a interatividade
entendida como participação colaborativa, bidirecionalidade e dialógica, e
conexão de teias abertas como elos que traçam a trama das relações. O
informata que programa esse ambiente conta, de início, com o fundamento
17

O hipertexto é em um conjunto de nós ligados por conexões. Estes nós ou links entre textos e
hipertextos podem ser imagens, palavras, páginas, gráficos etc. Na elaboração de conteúdos
hipertextuais para educação online é importante observar algumas características fundamentais:
usabilidade, multivocalidade, intratextualidade, intertextualidade e multilinearidade (SANTOS, 2005).
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digital, mas para garantir hipertexto e interatividade terá que ser capaz de
construir interfaces favoráveis à criação de conexões, interferências,
agregações, multiplicidade, usabilidade e integração de várias linguagens
(sons, textos, fotografia, vídeo). Terá que garantir a possibilidade de
produção conjunta do professor e dos alunos e aí a liberdade de trocas,
associações e significações como autoria e co-autoria. (SILVA, 2001, p. 62).

Os professores que estiverem dispostos a aprender com o movimento
contemporâneo da tecnologia hipertextual se darão conta de que estas mudanças
estão relacionadas à emergência de um novo leitor faz seu próprio roteiro de leitura
e que não se identifica apenas como receptor, interfere, manipula, modifica e, assim,
reinventa mensagem. Neste contexto, o professor pode redimensionar sua sala de
aula modificando a base comunicacional inspirando-se no digital passando a
disponibilizar ao aluno autoria participação, manipulação, co-autoria e informações,
facilitando permutas, associações, formulações e modificações na mensagem
(SILVA, 2001).
Disponibilizar em sua sala de aula significará, basicamente, três aspectos:
- oferecer múltiplas informações (em imagens, sons, textos, etc.) utilizando,
ou não tecnologias digitais, mas sabendo que essas, 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 o que os
alunos possam contar no ato de manipular informações e percorrer
percursos arquitetados;
- estimular cada aluno a contribuir com novas informações e a criar e a
oferecer mais e a melhores percursos, participando como co-autor do
processo. (SILVA 2001, p. 198)

Visando colaborar com o engajamento do professor, presencial e a distância,
que quer promover a superação da prevalência da pedagogia da transmissão pelo
exercício de uma docência interativa, Silva (2004) relaciona cinco linhas de
sugestões visam potencializar a autoria do professor com agenciamentos de
comunicação capazes de atender o perfil do novo espectador que emerge com a
cibercultura.
1. Disponibilizar múltiplas experimentações, múltiplas expressões.
- Promover oportunidades de trabalho em grupos colaborativos.
- Desenvolver o cenário das atividades de aprendizagem de modo a
possibilitar a participação livre, o diálogo, a troca e a articulação de
experiências.
- Utilizar recursos cênicos para despertar e manter o interesse e a
motivação do grupo envolvido.
- Favorecer a participação coletiva em debates presenciais e online.
- Garantir a exposição de argumentos e o questionamento das afirmações.
2. Disponibilizar uma montagem de conexões em rede que permite
múltiplas ocorrências.
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- Fazer uso de diferentes suportes e linguagens midiáticos (texto, som,
vídeo, computador, Internet) em mixagens e em multimídia, presenciais e
online.
- Garantir um território de expressão e aprendizagem labiríntico com
sinalizações que ajudam o aprendiz a não se perder, mas que ao mesmo
tempo não o impeça de perder-se.
- Desenvolver, com a colaboração de profissionais específicos, um
ambiente intuitivo, funcional, de fácil navegação e que poderá ser
aperfeiçoado na medida da atuação dos aprendizes.
- Propor a aprendizagem e o conhecimento como espaços abertos à
navegação, colaboração e criação, possibilitar que o aprendiz conduza
suas explorações.

No tocante ao estímulo criativo e crítico-reflexivo:
3. Provocar situações de inquietação criadora
- Promover ocasiões que despertem a coragem do enfrentamento em
público diante de situações que provoquem reações individuais e grupais.
- Encorajar esforços no sentido da troca entre todos os envolvidos,
juntamente com a definição conjunta de atitudes de respeito à diversidade
e à solidariedade.
- Incentivar a participação dos estudantes na resolução de problemas
apresentados, de forma autônoma e cooperativa.
- Elaborar problemas que convoquem os estudantes a apresentar, defender
e, se necessário, reformular seus pontos de vista constantemente.
- Formular problemas voltados para o desenvolvimento de competências
que possibilitem ao aprendiz ressignificar idéias, conceitos e
procedimentos.
4. Arquitetar percursos hipertextuais
- Articular o percurso da aprendizagem em caminhos diferentes,
multidisciplinares e transdisciplinares, em teias, em vários atalhos,
reconectáveis a qualquer instante por mecanismos de associação.
- Explorar as vantagens do hipertexto: disponibilizar os dados de
conhecimento exuberantemente conectados e em múltiplas camadas
ligadas a pontos facilitam o acesso e o cruzamento de informações e de
participações.
- Implementar no roteiro do curso diferentes desenhos e múltiplas
combinações de linguagens e recursos educacionais retirados do universo
cultural do estudante e atento aos seus eixos de interesse.
5. Mobilizar a experiência do conhecimento
- Passarelli (1993) observa que: Modelar os domínios do conhecimento
como espaços conceituais, onde os alunos podem construir seus próprios
mapas e conduzir suas explorações, considerando os conteúdos como
ponto de partida e não como ponto de chegada no processo de construção
do conhecimento (p. 66).
- Desenvolver atividades que propiciem não só a livre expressão, o
confronto de idéias e a colaboração entre os estudantes, mas, que
permitam também, o aguçamento da observação e da interpretação das
atitudes dos atores envolvidos.
- Implementar situações de aprendizagem que considerem as experiências,
conhecimentos e expectativas que os estudantes já trazem consigo.
(SILVA 2004, p. 11-13).

O rompimento aos currículos padronizados, à ausência de uma educação de
qualidade mais acessível, à educação ―bancária‖ são causas quase unânimes, mas
as respostas concretas a esses desafios ainda são difusas e raras. Blikstein e Zuffo
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(2006), afirmam não se pode esperar que as novas tecnologias resolvam todas estas
questões e outras tantas inquietações pedagógicas, pois a causa dos mesmos não
está na ausência de uma determinada tecnologia. ―Portanto, não basta introduzir
tecnologias – é fundamental pensar em como elas são disponibilizadas, como seu
uso pode efetivamente desafiar as estruturas existentes em vez de reforçá-las.‖
Para Silva (2004, p. 95),
Hoje, após décadas de importância amplamente reconhecida, podemos
verificar que o empenho dos grandes mestres gerou pouca modificação em
nossa prática pedagógica. Continuamos guardiões e transmissores da
cultura, transmissores de pacotes fechados de informações em sala de aula
presencial e a distância. Educamos para arquivar o que depositamos nas
mentes dos nossos alunos. Assim, cristalizando a consciência bancária que
pensa que quanto mais se distribui, mais se apropria do conhecimento.

Entende-se, portanto, que a interatividade é um conceito de comunicação
inerente a cibercultura significando a realização da comunicação entre interlocutores
a partir do processo de co-criação dialógica passível a modificações.

2.4.4

A

EaD

e

potencialidade

de

interação

nas

aulas

por

videoconferência
A videoconferência surgiu, no final da década de 90, como uma alternativa
para instituições de ensino oferecem cursos a distância no Brasil. Essa possibilidade
foi viabilizada pela LDB ao contemplar as aulas por videoconferência com os
mesmos parâmetros que a educação presencial (BARCIA e CRUZ 2000).
Segundo Barcia e Cruz (2000, p. 1-2)
a teleconferência consiste da geração via satélite de palestras,
apresentações de expositores ou aulas com a possibilidade de interação
via fax, telefone ou Internet. O conferencista ou professor faz sua
apresentação de um estúdio de televisão. Fala ―ao vivo‖ para seu publico
alvo, que recebe a imagem em um aparelho de televisão conectado a uma
antena parabólica sintonizada em um canal predeterminado. [...] Possibilita
disseminar informações a um largo número de pontos geograficamente
dispersos, já que o acesso via satélite beneficia as comunicações em longa
distância.

Para as autoras, a videoconferência18 é, dentre as tecnologias utilizadas no
ensino a distância, a mais próxima ao modelo de sala de aula convencional, pois, ao

18

Os recursos tecnológicos da videoconferência permitem que, ao mesmo tempo em que o professor
explica um conceito, acrescente outros recursos pedagógicos tais como gráficos, projeção de vídeos,
pesquisa na Internet, imagens bidimensionais em papel ou transparências, arquivos de computador,
etc.
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contrario da teleconferência, viabiliza o diálogo em duas vias em tempo real (online)
entre pessoas que podem se ver e ouvir simultaneamente. Um exemplo disso é que
os alunos podem solicitar o esclarecimento de dúvidas e interagir com o professor no
momento da aula.
Do ponto de vista técnico, a transmissão pode ser estabelecida tanto por
satélite, como pelo envio de sinais de áudio e vídeo através de linhas telefônicas.
Atualmente, pode-se classificar a videoconferência basicamente em dois
formatos, sendo eles desktop ou sala.
- O desktop refere-se à comunicação através de uma pequena câmera e
microfones acoplados a um microcomputador. Neste caso, as pessoas se
comunicam pela Internet através de softwares, muitos deles disponíveis
gratuitamente na própria rede [...]. No final da década de 90, a qualidade de
transmissão de áudio e vídeo nesse processo de comunicação ainda é
muito baixa.
- As salas de videoconferência19 podem ser utilizadas em três formatos:
tele-reunião, teleducação e sala de geração, onde atua apenas o professor.
A sala de tele-reunião usada mais pelo meio empresarial pode utilizar uma
mesa de forma oval ou trapezoidal ocupando a parte central da sala,
permitindo a interação entre pessoas de uma mesma sala com as de uma
sala remota. A sala de teleducação pode ter um formato semelhante ao de
uma sala de aula tradicional ou ser construída como um local apenas de
transmissão para o professor a distância (BARCIA e CRUZ 2000, p. 2-3).

No tocante aos tipos de transmissão por videoconferência, Barcia e Cruz
(2000) esclarecem que o tipo mais simples de videoconferência é o que liga duas
salas, também chamado ponto-a-ponto. O outro tipo é o multiponto 20 que viabiliza
um grande número de salas interligadas, contudo permite que cada sala veja apenas
uma de cada vez. Normalmente é a sala de aula do professor, uma vez que o fator
que determina seu aparecimento na tela é aquele com mais atividade sonora ou
definida por quem controla o sistema.
Por não poder ver todas as salas ao mesmo tempo, o professor precisa
interagir de maneira dinâmica com todos os alunos, de modo que não perca
o contato eles, principalmente os mais calados ou menos participativos.
Pode-se perceber que, mais que o ponto-a-ponto, o multiponto traz uma serie
de complicações tanto técnicas quanto pedagógicas, que crescem conforme
aumenta o número de salas conectadas (BARCIA e CRUZ 2000, p. 4).

Cruz (2009, p. 89-90) considera os sistemas virtuais basEaDos no ensino face
a face a distância como um novo e correlato campo do estudo dentro da EaD. A
19

Recomenda-se que as salas sejam estruturadas de forma flexível (possibilitando mudanças, por
exemplo, para reuniões de grupo, apresentação de seminários, etc.). Para garantir qualidade de
interação e de aprendizagem é preferível manter um limite máximo de 30 alunos no total.
20
Tipo de transmissão por videoconferência adotada pela IES pesquisada é o multiponto.
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autora indica as seguintes diferenças entre a educação a distância e o que chama
de educação virtual:
- tempo: a diferença é o uso de tecnologias sincrônicas;
- acesso: a educação virtual requer que os estudantes tenham muitas vezes
que viajar para as salas virtuais em horários fixos para se juntar ao grupo de
aprendizes;
- econômico: a educação virtual traz outra vez a necessidade de se construir
edifícios e instalações para abrigar as salas e equipamentos;
- didáticos: a sala eletrônica reintroduz várias habilidades do professor
presencial;
- mercado: pode-se perceber que existe uma demanda que faz com que
alunos se disponham ao deslocamento necessário para participar de
transmissões sincrônicas em horários pré-determinados.

A partir destas diferenças o uso da videoconferência, audioconferência e
conferência computadorizada impõem novos desafios aos docentes que, além de
combater uma educação basEaDa na transmissão deverão se capacitar,
compreender e fazer uso adequado das novas tecnologias disponíveis.

2.4.4.1 As vantagens e desvantagens da videoconferência
Para Cruz (2007, p. 36) ―o grande trunfo na videoconferência e que deve ser
explorado com criatividade pelo professor é a possibilidade de interação ao vivo.‖ E
ressalta que é necessário criar o máximo de situações nas quais os alunos
participem. Nas aulas expositivas, por exemplo, ela sugere a divisão do tempo de
aula em vários módulos de 10 minutos, provocando a participação dos alunos com
questionamentos e utilizando recursos audiovisuais exemplificar os conceitos e
temas trabalhados.
Outra possibilidade é a realização de dinâmicas, tais como seminários,
debates, jogos, estudos de caso, demonstração, discussão, trabalho em grupo,
palestrantes convidados e exercícios práticos.
Uma rede de videoconferência distribuída pelo país permite planejar e
realizar eventos a distância dos mais variados tipos. Considerando-se a
capacidade das salas disponíveis pode-se reunir ao mesmo tempo uma
quantidade considerável de pessoas sem que elas tenham que se deslocar
de suas cidades para participar destes eventos em um determinado local.
(CRUZ, 2010, p. 298)

Cruz (2007) apresenta alguns dos usos são mais comuns no dia-a-dia das
instituições que possuem videoconferência de sala:
- uso didático: apresentação e discussão de conteúdos; revisão ou tiradúvidas antes da avaliação; seminário ou apresentação de trabalhos ou projetos dos
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alunos; reunião de estudo entre alunos de diferentes pólos; orientação de trabalhos
ou projetos.
- uso administrativo: reunião de trabalho da equipe distribuída por pólos ou
diferentes locais; reunião de professor com tutor a distância; formação continuada de
tutores.
- outros usos: professores e tutores podem combinar outros usos sempre que
necessário; em conjunto com o ambiente virtual para motivar antes da
videoconferência e finalizar a aula ou continuar num fórum de discussão ou outro
recurso online; atendimento tira-dúvidas para alunos em horários alternativos;
reuniões de trabalho ou de orientação entre alunos/tutores, etc.
Geralmente, as sessões de videoconferência podem ser gravadas e ficar
disponíveis online, em endereços abertos ao público ou fechados por meio
de senhas, para que possam ser assistidas de novo. Os professores
também podem acompanhar os exames feitos nos pólos, acompanhando
os alunos a partir da tela da TV para o caso de esclarecer dúvidas no
momento da prova. (CRUZ, 2010, p. 290).

Cruz e Moraes (1998 apud BARCIA e CRUZ, 2000, p. 4) relacionam algumas
vantagens e desvantagens do uso da videoconferência.
Vantagens: permite uma transição mais gradual dos métodos presenciais;
permite espaço colaborativo para socialização e aprendizado colaborativo
em grupo; possibilita escolher e planejar cursos mais interativos para
classes pequenas ou menos interativo para grandes audiências, pode-se
escolher os meios de transmissão conforme a possibilidade, disponibilidade
e demanda.
Desvantagens: a baixa qualidade de som e imagem, a dificuldade de se
adaptar a sala de videoconferência para a situação didática; os altos custos
de implementação, instalação e manutenção comparados com um baixo
uso na fase inicial, altos custos de transmissão das linhas telefônicas, por
desconhecimento, não utilizar todo o potencial didático do meio, reduzindoo a mera reprodução de palestras, com pouca interação entre os
participantes.

Enquanto Moran (2003, p. 61) afirma que:
Tanto nos cursos convencionais como nos cursos a distância, teremos que
aprender a lidar com a informação e o conhecimento de formas novas,
pesquisando muito e comunicando-nos constantemente. Isso nos fará
avançar mais rapidamente na compreensão integral dos assuntos
específicos, integrando-os num contexto pessoal, emocional e intelectual
mais rico e transformador. Assim poderemos aprender a mudar nossas
idéias, nossos sentimentos e nossos valores, onde isso se fizer necessário.

Segundo Cruz (2009, p. 23) ―a descrição e a análise das características da
comunicação a distância na bibliografia sobre EAD são, em sua maioria, basEaDas
na ausência do ‗ver e ouvir‘ os alunos‖. Isso implica numa significativa mudança na
qualidade do contato entre professores e alunos, dificultando a utilização das
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pesquisas que envolvem o contato assíncrono como uma referência. Por essa razão,
os problemas como solidão, ausência de contato social, ausência de contato direto
com o professor, não podem ser aplicados ao estudo da videoconferência. Por outro
lado, aspectos relacionados à comunicação bidirecional, tais como: os trabalhos
cooperativos e colaborativos, a afetividade e a linguagem corporal, adquirem maior
relevância do que as descritas na Educação a Distância não audiovisual e
assíncrona. Da mesma forma, o fato da comunicação ocorrer essencialmente
através da fala e da imagem em movimento, implica em limites mais próximos da
oralidade do presencial.

2.4.4.2 A videoconferência e a prática docente
Segundo Cruz (2009), a aula por videoconferência, por acontecer ao vivo e
exigir participação, rompe com a passividade costumeira frente ao aparelho de TV.
Todavia para que isto aconteça é necessário que o professor promova dinâmicas
que envolvam os alunos e os levem a interagir, exigindo uma nova postura tanto do
professor quanto do aluno. O primeiro deixa o papel de detentor e transmissor de
conhecimentos para se tornar um orientador, enquanto o aluno precisa assumir uma
postura mais independente e autônoma na aprendizagem.
Para realizar uma educação de qualidade Moran (2004) recomenda que a
sala de aula tenha professores devidamente capacitados, motivados, bem
remunerados e com formação pedagógica atualizada. As salas devem ser
confortáveis e dispor de todas as mídias disponíveis (vídeo, projetor multimídia, DVD
e internet), ficando sob a responsabilidade do professor a coordenação do uso os
recursos dos ambientes virtuais de aprendizagem, etc.
A experiência demonstra que para se fazer um bom uso da videoconferência
para fins educacionais é necessário planejar tanto das questões técnicas quanto
humanas envolvidas (CRUZ, 2010).
Entre as técnicas, os cuidados e as competências necessárias a atuação do
professor através da videoconferência, Cyrs (1997) pontua a importância do
processo de planejamento e organização dos cursos; as técnicas de apresentação
verbais e não verbais; habilidade e competências para incentivar trabalho
colaborativo em grupo; possuir profundo conhecimento sobre o conteúdo da
disciplina ministrada; fazer bom uso da inteligência emocional e das técnicas de
relacionamento interpessoal visando envolver os estudantes e coordenar suas
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atividades a distância nos diferentes locais; possuir formação adequada e
conhecimentos básicos sobre teorias de aprendizagem; dominar conhecimento
aplicáveis ao ensino a distância; ser capaz de desenvolver planos de estudo
relacionado aos conteúdos apresentados; desenvolver um raciocínio gráfico e
pensar visualmente.
Barcia e Cruz (2000) ressaltam que a preparação dos professores é fator
estratégico para o sucesso e a continuidade de qualquer programa de educação a
distância, já que o professor terá que aprender a ensinar sem o contato direto ―olhono-olho.‖ Embora as aulas por videoconferência tenham como base a aula
presencial, possuem como interface câmeras e microfones que mediam o contato do
professor com os alunos.
Em muitos modelos de EAD adotados no Brasil hoje é comum a presença
de tutores que auxiliam o docente durante o tempo em que ministra sua
disciplina. No caso da Universidade Aberta do Brasil (UAB), que integra as
instituições federais de ensino (IFES), por exemplo, os tutores podem ser
de dois tipos: o tutor a distância, que trabalha na instituição que ministra o
curso, em contato direto com o professor, e o tutor presencial, que trabalha
nos pólos, em contato direto com os alunos (CRUZ, 2010, p. 292).

Segundo Cruz (2010), os tutores podem assumir as seguintes funções: apoiar
o professor no pólo antes, durante e depois da videoconferência; colaborar com o
planejamento e agendamento das aulas, motivando e tirando dúvidas dos alunos;
apoiar o técnico na condução dos procedimentos durante a aula; ajudar os alunos a
preparar materiais adequados para a videoconferência.
Cruz (2007) afirma que a teleconferência é comumente utilizada nas aulas
magnas, em cursos

de capacitação

ou como uma mídia complementar,

principalmente quando é necessário alcançar um grande número de alunos de uma
vez só, dispersos por um território extenso. Os professores podem ser chamados a
atuar como palestrantes, debatedores ou mesmo ministrantes de uma sessão com
participação por telefone, por e-mail, por fax ou outro tipo de comunicação sincrônica
ou apenas para transmissão, sem interação bidirecional com os alunos.
Cruz (2007) ressalta que a produção de uma teleconferência necessita de um
trabalho de planejamento grande e antecipado. Deve prever todos os recursos a
serem utilizados durante a aula resultando num roteiro que deve ser disponibilizado
para a equipe de produção contendo: título, membros da equipe do curso, duração,
relação com outros recursos de mídia, objetivos e justificativas, tópicos básicos a
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serem contemplados, os padrões desejados de visualização, fontes do material e
tomadas externas entre outros itens.
Não menos importante, a inclusão de um cronograma dos trabalhos para
facilitar o planejamento dos recursos técnicos e financeiros. A partir daí, a equipe de
apoio pode assessorá-lo na coleta o material sobre o assunto, no contato com
instituições onde se pretende gravar as tomadas externas (se for o caso), no convite
dos possíveis entrevistados e na própria transmissão ao vivo no estúdio.
Barcia e Cruz (2000) lembram que é necessário levar em conta que o material
didático elaborado deverá ser disponibilizado aos alunos com antecedência para que
eles se preparem anteriormente.
As atividades acadêmicas complementares realizadas fora da sala de aula
devem ser planejadas com cuidado minucioso levando em conta o tempo e a
dedicação para a preparação, acompanhamento e correção de trabalhos dos alunos.
Além disso, é necessário planejar com muito cuidado a participação dos alunos, ou
seja, incluí-los também como protagonistas no ―roteiro‖ da aula (BARCIA e CRUZ
2000).
Com a videoconferência, o professor tem a possibilidade de falar em off sobre
imagens (fotos, gráficos, desenhos, vídeos ou multimídia) e imagens dos alunos nas
salas remotas. As fontes de áudio e vídeo são indicadas para a mesma, pois ajudam
a compor uma narrativa eficiente (BARCIA e CRUZ, 2000). Outra indicação seria a
participação de um palestrante convidado:
Uma situação que pode ser bastante satisfatória na EAD por
videoconferência é a de haver um convidado para a aula. Tal palestrante
pode ser alguém da própria universidade ou mesmo de outra instituição ou
empresa que não precisa necessariamente ser um grande nome, mas um
estudante ou pesquisador que tenha alguma contribuição a dar. Enriquece
qualquer aula, adicionando mais profundidade e aumentando a motivação
(CRUZ, 2010, p.292).

Cruz (2009) afirma que no Brasil ainda conhecemos pouco sobre as
conseqüências das possibilidades que a videoconferência propicia, não só para o
trabalho do professor, mas para o próprio processo educativo que nela, e através
dela, ocorre. E cita uma experiência descrita por outro pesquisador, que demonstrou
que é possível se conseguir uma razoável interação, mas não uma mudança do
paradigma do professor centralizador do processo educativo.
Em outro estudo, Cruz (2009) relata que a postura de alunos e professores
em cursos de mestrado por videoconferência, constata-se que ambos tiveram uma
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avaliação positiva com relação à interação promovida nas aulas e que os alunos
ficaram satisfeitos com o papel dos professores e com o curso. A conclusão
apresentada neste estudo foi que o tempo de titulação dos alunos ficou muito
próximo ao ideal sugerido pela CAPES/MEC e sugere-se que tal resultado esteja
relacionado com a postura positiva dos alunos com relação aos seus cursos, ao
modelo pedagógico e a estrutura de apoio ofertada.
O que se sabe é que o fato de professores e alunos não estarem no
mesmo lugar, mas se verem e ouvirem no mesmo momento, implica
mudanças tanto nos estilos de aprendizagem como nas estratégias de
ensino. Uma das principais alterações é que a aula pela videoconferência
exige muito dos professores (CRUZ, 2009, p. 91).

Sem exceção, as pesquisas realizadas demonstram que o tempo dedicado a
preparação das aulas por videoconferência é muito maior que o ensino presencial
tradicional. Essa preparação envolve duas etapas: produzir material visual e planejar
o formato da aula. E, quanto maior for a interação pretendida, mais planejamento
será necessário. (CRUZ 2009)
Cruz (2009) elenca outros elementos importantes para o sucesso da
videoconferência identificados em suas pesquisas:
- o tamanho e a legibilidade das letras e desenhos; a produção de gráficos e
imagens entre outros, exigem que o professor possua domínio do uso de softwares
específicos ou disponha de uma equipe de apoio para esta finalidade.
- os professores precisam se projetar quase como atores criando uma
presença dinâmica para transmitir o seu conteúdo através do monitor de vídeo.
- demanda mais energia que a aula expositiva face-a-face, pois o professor
tem que se concentrar simultaneamente no conteúdo, no material visual e nos
estudantes das salas remotas.
- alguns professores relataram que a restrição do movimento físico durante a
aula teletransmitida reforça a exigência de uma grande concentração.
- problemas técnicos ocasionando um efeito borrado do movimento e a falta
de completa sincronização dos lábios devido à compressão e baixa velocidade de
transmissão demanda mais atenção durante a interação.
- alguns usuários acham que uma hora é muito tempo para uma sessão de
videoconferência e que freqüentes pausas ou mudanças de ritmo são necessárias
para manter a concentração.
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- a falta de interatividade causa preocupação, pois alguns estudantes ficam
inibidos por sua distância do professor e intimidados pelo equipamento de vídeo ou
desacostumados de tomar uma atitude ativa na aprendizagem.
- professores trabalham muito para encorajar a interatividade no tamanho
típico das salas de videoconferência.
- a ―alteração‖ da percepção da passagem do tempo e do ritmo da aula na
videoconferência.
Essa sensação talvez esteja ligada ao fato de que os professores estavam
conectados numa transmissão telefônica, com começo e fim definidos
rigorosamente, o que não ocorre no presencial, quando o professor tem
uma certa flexibilidade de tempo para finalizar a aula. (CRUZ, 2009, p. 93)

- a passagem do tempo é uma preocupação que define o andamento da
própria aula.
- alguns professores que davam aula em dupla planejavam a inserção de
momentos para diminuir esse stress causado pelo ambiente tecnológico nos alunos:
Para Cruz (2010), a apropriação da videoconferência em variados formatos
representa uma oportunidade de exploração do potencial audiovisual interativo, mas
também pode levar a uma percepção equivocada de que basta estar conectado para
que o diálogo seja estabelecido. Cabe lembrar que na aula pela videoconferência, o
professor precisa dominar o conteúdo e os meios técnicos que permitem alcançar
seus objetivos pedagógicos.
Talvez por ser tão parecida e, ao mesmo tempo, tão diferente de uma
situação presencial, a videoconferência na educação a distância pode
provocar dois comportamentos entre os usuários. O primeiro é o risco de
concluir que já que é tão semelhante não é preciso adaptar a aula para a
mídia e menosprezar suas características e limitações. O segundo vem do
contrário, por se mostrar tão diferente do estar juntos presencialmente,
necessitar de tantos cuidados necessários, unidos à estranheza de ―estar
na TV‖ e ter que manipular tantas variáveis, a videoconferência pode levar
muitos professores a se recusar em participar ou ficarem marcados pela
frustração de não terem conseguido realizar uma boa aula. Esses
sentimentos podem prejudicar a adoção dessa mídia. Essas duas
possibilidades talvez expliquem o porquê ainda seja comum que empresas
e instituições educacionais adquiram equipamentos sofisticados de
videoconferência que acabam sendo subutilizados tanto em horas de uso
como no seu potencial interativo e audiovisual. (CRUZ, 2010, p. 280)
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3

DESCRIÇÃO DA PESQUISA DE CAMPO

Este capítulo será dedicado a abordagem metodológica, as fases da
pesquisa, a pesquisa bibliográfica, elaboração das questões, elaboração do roteiro
de entrevista, a realização das entrevistas e o grupo focal.
Tendo em vista que inúmeras IES têm adotado as aulas teletransmitidas
como recursos didáticos, pretende-se com este estudo investigar como se dão as
práticas de docência e aprendizagem nas aulas teletransmitidas em um curso de
graduação de uma Instituição de Ensino Superior particular.
O objetivo geral desse estudo advém dessa problemática e objetiva analisar
as limitações, os desafios e possibilidades da docência e da aprendizagem. A partir
das seguintes questões de estudo.
São objetivos específicos: Checar a ambiência comunicacional das aulas
teletransmitidas, verificar como se dá a atuação docente e discente com base nos
recursos técnicos e audiovisuais utilizados, além de comparar as modalidades
educacionais teletransmitidas e online.
O autor deste trabalho se propõe a investigar alguns aspectos relevantes da
utilização das aulas teletransmitidas, tais como: a interação e interatividade entre
alunos e docentes, as dificuldades e facilidades desse processo e, por fim, chegar a
conclusões que possam servir como indicadores para futuros trabalhos.
A indagação apresentada nesta pesquisa é a seguinte: as aulas da
modalidade teletransmitida nas disciplinas não presenciais de um curso de
Graduação em Turismo de uma Instituição de Ensino Superior – IES teletransmitidas
permitem participação discente-docente e discente-discente?

3.1 Educação a distância na IES investigada

3.1.1 Projeto Pedagógico do Curso - PPC

21

21

É o documento orientador de um curso que traduz as políticas acadêmicas institucionais de um
determinado curso. Entre outros elementos, é composto pelos conhecimentos e saberes necessários
à formação das competências estabelecidas a partir do perfil do egresso; estrutura e conteúdo
curricular; ementário; bibliografia básica e complementar; estratégias de ensino; docentes; recursos
materiais; laboratórios e infra-estrutura de apoio ao pleno funcionamento do curso.Fonte:
http://www.inep.gov.br/download/condicoes_ensino/2008/Instrumento_Avaliacao_Cursos_v_final_9set
embro.pdf acesso em 28. fev 2010.
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Analisando o PPC da IES investigada, a educação a distância é apresentada
como uma área estratégica integrada à missão da Universidade e que contribui para
o PPI Projeto Pedagógico Institucional22.
Argumentando que a Educação a distância contribui para a formação de
profissionais capacitados para atender às características da sociedade do
conhecimento e da sociedade da informação, a IES se diz empenhada em
disponibilizar para o seu corpo docente e discente o ferramental das tecnologias de
informação e comunicação, para facilitar o processo de aprendizagem dos alunos
(PPC TURISMO, 2010, p. 40).
No referido PPC, a operação das atividades e serviços de educação a
distância contempla o trabalho cooperativo interdepartamental e a busca incessante
da qualidade e do significado educativo, conforme o Plano de Desenvolvimento
Institucional - PDI23 2006, que menciona:
A qualidade de seus programas não está calcada no diferencial da
modalidade; na medida em que um curso acadêmico se qualifica pela
competência de seus responsáveis; no caso: coordenadores, professoresorientadores, monitores e um aluno realmente inserido e preparado para um
trabalho a distância.

Neste documento, a IES se propõe a valorizar seus múltiplos agentes
destacando a importância dos atores aluno e professor e ainda ressalta a
importância da capacitação de docentes para a Educação a distância considerando
o reconhecimento de seu interlocutor - o discente - como aquele capaz de realizar as
atividades indicadas com maior capacidade de planejamento e de autonomia;
preocupado continuamente com a sua formação.
No texto do PDI 2006, a IES ressalta que é necessário reconhecer esse novo
espaço acadêmico em que a construção do conhecimento se realiza de forma
constante e virtual com objetivo de que a Educação a Distância se consolide como
uma prática dinâmica e interativa, utilizando recursos das novas tecnologias e da
22

É o documento orientador de um curso que traduz as políticas acadêmicas institucionais de uma
IES. Nela devem constar os projetos pedagógicos dos cursos ofertados. Fonte:
http://www.inep.gov.br/download/condicoes_ensino/2008/Instrumento_Avaliacao_Cursos_v_final_9set
embro.pdf . Acesso em: 28. fev 2010.
23
O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, elaborado para um período de 5 (cinco) anos, é o
documento que identifica a Instituição de Ensino Superior (IES), no que diz respeito à sua filosofia de
trabalho, à missão a que se propõe, às diretrizes pedagógicas que orientam suas ações, à sua
estrutura organizacional e às atividades acadêmicas que desenvolve e/ou que pretende desenvolver.
Fonte: http://www4.mec.gov.br/sapiens/pdi.html . Acesso em: 28 fev. 2010.
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comunicação capazes de contribuir para a democratização das oportunidades
educacionais e para o desenvolvimento socioeconômico da sociedade.

3.1.2 Histórico do Ensino a Distância na IES
A IES iniciou o processo de implantação da Educação a Distância no ano
2000, como a Biblioteca Virtual 24, a Biblioteca Online25 e com os Cursos Gratuitos
online26. Entre 2001 e 2005, a IES implantou os serviços de Vestibular Simulado 27 e
o site Diz Tudo28. Em 2006, a IES alcança os seguintes números em EaD:
quinhentos e sessenta e oito cursos, cento e sessenta e seis mil, quinhentos e seis
alunos cadastrados, vinte e seis mil, cento e setenta alunos matriculados e cerca de
quinhentos mil acessos por mês. Neste mesmo ano implantou a Medcenter Online
University29, Online University 30, Jornal da IES Online31, IES Flex32, Cursos de
Extensão Online33, IES 24 Horas 34, Portal da Pesquisa 35, Biblioteca Virtual Sonora 36,
Informativo Extensão 37, Revista Online Estudos de Gastronomia38, Jornal Virtual IES
Legal39, Revista Saberes 40, Rede de Letras 41, Revista Literarte42 e Metrópoles 43.
24

Local no qual o professor disponibiliza material didático relacionado às disciplinas para os alunos
dos cursos de graduação e politécnico.
25
Página de acesso à rede de Bibliotecas da Universidade e ao seu acervo, artigos, pesquisas e
trabalhos acadêmicos.
26
Cursos livres com sistema de módulos e conteúdos específicos, tais como Inglês online e
Português online, que foram ofertados aos alunos e a toda a sociedade.
27
Disponibiliza questões já aplicadas em vestibulares anteriores.
28
Oferece cursos online rápidos, livres, abrangendo as mais diversas áreas do conhecimento, dicas e
curiosidades
29
Cursos livres de extensão a distância a profissionais e estudantes da área médica de todo o País.
30
Cursos voltados para a prática do dia-a-dia e a atualização profissional, acessível de qualquer lugar
e a qualquer hora.
31
Jornal dedicado a disseminação de informação sobre a IES e toda sociedade.
32
Uma forma flexível de acesso às disciplinas do curso de graduação tecnológica.
33
A IES, em parceria com a IOB Thomson, ofereceu cursos de extensão para o treinamento
profissional.
34
Acesso gratuito e exclusivo aos serviços de português e matemática do portal Escola 24 Horas,
com o objetivo de sanar dificuldades de nivelamento entre alunos recém-ingressos
35
Site de busca de conteúdos acadêmicos que permite a pesquisa simultânea em diversas bases de
dados de diferentes fontes de informação
36
Projeto desenvolvido para proporcionar a deficientes visuais a oportunidade de ouvir online obras
literárias e livros didáticos, de informação e de cultura geral, sem a dependência de um leitor
presencial.
37
O canal de comunicação da Diretoria de Extensão com toda a comunidade IES.
38
Um espaço para troca de informações sobre gastronomia e culinária do Brasil e do mundo, com
artigos escritos por alunos, ex-alunos formados, professores e convidados do curso de Graduação
Tecnológica em Gastronomia e Culinária.
39
Uma publicação semanal e gratuita, com as últimas leis, súmulas e análises de fatos relevantes e
decisões dos tribunais superiores.
40
Revista do Curso de Letras sobre diferentes formas de arte.
41
Canal atual do Curso de Letras com o mundo, pelos olhos de seus alunos, ex-alunos e professores.
42
A primeira revista brasileira online de cultura infanto-juvenil.
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No final de 2006, a IES integrou todos os projetos de Educação a Distância no
Campus Virtual 44, o espaço virtual da IES para a aprendizagem dos alunos, para
atuação dos professores, funcionários e gestores e para o acesso ao conhecimento
da sociedade em geral.
A IES passa a ofertar gradativamente disciplinas de graduação na modalidade
online, de acordo com Portaria 4.059/04, de 10 de dezembro de 2004, do MEC e
desenvolve o curso online de Pós-Graduação em Direito Constitucional.
Objetivando inovar e aperfeiçoar continuamente os seus serviços, a Diretoria
de Educação a Distância da IES, de acordo com o PDI, estabeleceu as seguintes
metas para o período 2006 - 2008:
Formalizar a área de Educação a distância da IES; Implantar o Campus
Virtual IES; Implantar disciplinas online de Graduação; Credenciar a IES
junto ao MEC para oferta de Cursos Superiores a Distância; Incrementar a
oferta de Cursos de Extensão a Distância; Implantar o Programa de
Inclusão Digital; Implantar o Programa de Educação a distância dos
Egressos; Implantar o Programa de Educação a Distância para Alunos e
Professores do Ensino Médio; Implantar as Comunidades Virtuais IES;
Implantar o Programa de Educação a Distância em Unidades da IES nos
diversos Estados; Implantar o Programa de Educação a Distância em
parceria com outras instituições no Brasil e no Exterior; Implantar o
Programa Graduação Férias online; Implantar o Programa de Capacitação
Docente online.

Em 2008 a IES introduziu as aulas teletransmitidas, que são disponibilizadas
para os alunos de forma integrada com o Campus Virtual. As disciplinas Língua
Portuguesa e Empreendedorismo, comuns a todos os cursos de graduação
tecnológica e bacharelado da área de gestão e negócios passaram a ser ofertadas
na modalidade teletransmitida. Nessa IES,

as

aulas

teletransmitidas

são

apresentadas aos alunos como uma forma de conteúdo na qual um professor
leciona ao vivo, por transmissão via satélite.
A partir de 2010, a IES passa a ofertar os cursos de graduação tecnológica,
licenciatura e bacharelado integralmente na modalidade online. Administração,
Ciências Contábeis, Graduação Tecnológica em Marketing, Graduação Tecnológica
em Gestão de Recursos Humanos, Pedagogia, Gestão da Tecnologia da
Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas de Informação,
além de pós-graduações lato sensu em Processo Civil Contemporâneo, Políticas e
Gestão em Segurança Pública, Ciências Criminais (Penal e Processo Penal),
43

Projeto de inclusão digital em parceria com a Telemar para ensinar a população a utilizar a Internet.
Que é o campus da IES na Internet. Possui salas de aulas, bibliotecas, secretaria e outros serviços
educacionais online.
44
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Responsabilidade

Civil

e

Direito

do

Consumidor,

Direito

Constitucional,

Administração Estratégica, Gerenciamento de Projetos – Visão PMI, Gestão
Estratégica de Recursos Humanos, Marketing, Educação de Jovens e Adultos,
Educação Física Escolar - Ênfase em Aventura e Ludicidade, Gestão da Saúde e
Administração Hospitalar e Docência no Ensino Superior: Fundamentos e Práticas
Educativas.
3.1.3 As aulas teletransmitidas na IES pesquisada
Segundo a IES, quando o aluno assiste à aula teletransmitida no campus ou
no pólo, ele pode interagir com o professor ao vivo, na mesma hora, através de um
sistema exclusivo de comunicação síncrona ou, se quiser, o aluno pode assistir à
mesma aula, quantas vezes desejar, pela internet.
Segundo o MEC 45, na construção de um programa de graduação a distância
de qualidade é necessário:
• considerar que a convergência e integração entre materiais impressos,
radiofônicos, televisivos, de informática, de teleconferências, dentre
outros,acrescida da mediação dos professores - em momentos presenciais
e não – criam ambientes de aprendizagem ricos e flexíveis;
• incluir no material educacional guia - impresso e/ou disponível na rede
Internet – que:
a) oriente o aluno quanto às características da Educação a Distância e
quanto a direitos, deveres e atitudes de estudo a serem adotadas,
b) informe sobre o curso escolhido,
c) esclareça como se dará a interação com professores e colegas,
d) apresente cronograma e o sistema de acompanhamento, avaliação e
todas as demais orientações que lhe darão segurança durante o processo
educacional.
• informar, de maneira clara e precisa, que meios de comunicação e
informação serão colocados à disposição do aluno (livros-textos, cadernos
de atividades, leituras complementares, roteiros, obras de referência, Websites, vídeos, ou seja, um conjunto - impresso e/ou disponível na rede - que
se articula com outros meios de comunicação e informação para garantir
flexibilidade e diversidade);
• detalhar nos materiais educacionais que competências cognitivas,
habilidades e atitudes o aluno deverá alcançar ao fim de cada unidade,
módulo, disciplina, oferecendo-lhe oportunidades sistemáticas de autoavaliação;
• definir critérios de avaliação de qualidade dos materiais;
• estimar o tempo que o correio leva para entregar o material educacional e
considerar esse prazo para evitar que o aluno se atrase ou fique impedido
de estudar, comprometendo sua aprendizagem;
• dispor de esquemas alternativos mais velozes para casos eventuais;
• respeitar, na preparação de material, aspectos relativos à questão de
direitos autorais, da ética, da estética, da relação forma-conteúdo;
• considerar que a educação a distância pode levar a uma centralização na
disseminação do conhecimento e, portanto, na elaboração do material
45

BRASIL. Ministério da Educação – Secretaria de Educação a Distância. Indicadores de Qualidade
para
Cursos
de
Graduação
a
Distância
<http://www.pr5.ufrj.br/curso_distancia/legislacao/Indicadores_de_Qualidade_do_MEC.pdf>. Acesso
em: 20 jun.2010.
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educacional, abrir espaço para que o estudante reflita sobre sua própria
realidade, possibilitando contribuições de qualidade educacional, cultural e
prática ao aluno;
• associar os materiais comunicacionais entre si e a módulos/unidades de
estudos/séries, indicando como o conjunto desses materiais se
interrelaciona, de modo a promover a interdisciplinaridade e a evitar uma
proposta fragmentada e descontextualizada do programa.

O desenvolvimento da metodologia aplicada ao ensino a distância na IES
pesquisada envolve diversas áreas e setores e está em conformidade com as
diretrizes e recomendações do MEC para esta modalidade de ensino. Uma equipe e
infra-estrutura composta por: Coordenação Pedagógica; Suporte ao Ensino;
Regulação e Avaliação; Coordenação Acadêmica; Professor Conteudista; Designer
institucional; Designer institucional; Desenvolvedor de tecnologias; Webdesigner;
Programado; Professor da Aula Teletransmitida, Editor, Supervisor de Transmissão;
Câmera e Tutor Presencial.
O site da IES elencada apresenta:
Como o conteúdo de uma determinada disciplina é transformado em um
método de ensino-aprendizagem interativo e eficiente? Nós estamos
acostumados com as duas formas de transmissão de conteúdo: livros
didáticos e palestras do professor em sala de aula. O conteúdo interativo se
caracteriza por uma maior participação do aluno no processo ensinoaprendizagem. Uso de imagens, vídeos e animações permite uma maior
contextualização do conhecimento que está sendo estudado.

A Coordenação Pedagógica é responsável por formular, desenvolver e
implementar a educação superior por meio da articulação entre ensino, pesquisa e
extensão. Implantar e desenvolver novas tecnologias e metodologias, com vista a
uma melhor preparação do egresso para a realidade do mercado de trabalho e sua
efetiva empregabilidade, ao estimular uma maior autonomia, versatilidade e
autogerenciamento do conhecimento. Essa área é assessorada pelo departamento
de Suporte ao Ensino e pela área de Regulação e Avaliação, responsáveis pela
confecção do material didático e pela relação da IES com os órgãos regulatórios no
cumprimento das diretrizes do INEP/MEC.
Segundo Moraes, Rodrigues e Barcia (1999, p. 1),
oferecer oportunidades de educação a distância efetiva e de qualidade,
atendendo as demandas claramente identificadas no mercado exige
investimento na criação de estruturas adequadas de planejamento,
desenvolvimento e suporte. Por esta razão, os serviços de suporte ao aluno,
normalmente identificados pelo termo tutoria, são apontados como elos
fundamentais de um sistema bem-sucedido de Educação a Distância.
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Para gerenciar e garantir a implantação e operacionalização do projeto
pedagógico concebido para cada curso, a Coordenação Acadêmica da IES
pesquisada realiza a alocação dos docentes nas disciplinas de acordo com a
titulação/formação dos docentes e experiência profissional.
O Professor Conteudista é responsável pela elaboração do conteúdo online.
Cabe a ele preparar textos que serão posteriormente organizados em aulas,
seguindo o programa presente no plano de ensino e plano de aula da disciplina,
validado pelo coordenador do curso. Junto com o designer institucional irá adequar o
planejamento inicial do conteudista aos meios de entrega (teletransmissão, aula
online e/ou livro didático).
O Designer Institucional é responsável por receber o material do conteudista e
reescrevê-lo, em forma de roteiro46, para que o conteúdo seja disponibilizado de
acordo com a mídia desejada - online, teletransmissão e/ou material impresso. Outro
profissional ligado ao setor de conteúdo e que é responsável por buscar novas
ferramentas para que sejam aplicadas na mídia a ser utilizada é o Desenvolvedor de
Tecnologias que atua de forma a adequar a capacidade de produção à aplicação de
mudanças no sistema. Cabe a ele, por exemplo, pensar em soluções para diminuir o
tamanho de arquivos, ou combinar vídeos com animações gráficas e automatização
de programas.
O Webdesigner 47 é especializado no tratamento e composição de imagens,
atua na criação de animações e ilustrações para ―dar vida‖ à aula online, bem como
determina uma identidade visual à metodologia de ensino. E o Programador 48 que é
responsável por implementar o roteiro oriundo do designer institucional e programar
as ações desenvolvidas pelo webdesigner. Sua atuação é muito abrangente, indo
desde a configuração de plataformas de ensino ao desenvolvimento da linguagem
de programação. Por isso, o programador deve atuar tanto em nível de hardware
quanto software.
No estúdio de teletransmissão, surge a figura do professor da aula
teletransmitida que é o responsável por conduzir a teletransmissão do conteúdo,
bem como os meios auxiliares que serão disponibilizados: vídeos, animações,
46

Esse roteiro escrito tem por finalidade de adequar o texto original à metodologia. Todos os outros
envolvidos no processo partem desse roteiro e, a partir dele, desenvolvem a demanda estabelecida
no desenho didático elaborado pelo designer institucional.
47
Profissional com formação em Comunicação Social ou Desenho Industrial, atua em conjunto com o
programador.
48
Sua formação é em Análise de Sistemas ou Sistemas de Informação.
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apresentações de slides, edições especiais, entrevistas, debates e por responder
aos questionamentos e dúvidas dos alunos enviados pelos tutores durante as aulas.
No estúdio, o professor (1) dispõe como recursos: lousa eletrônica, vídeos e
áudios digitais, animações interativas, cenários virtuais, navegação em softwares,
tira dúvidas ao vivo através de perguntas via chat e imagens em vídeo das salas de
aula.
FIGURA 1: Estúdio de Teletransmissão – Educação a Distância (Site da IES).

Fonte: Material da IES pesquisada (2010).

A equipe de suporte técnico do estúdio é formada por um editor (3), um
supervisor de transmissão (4) e o câmera (2).
O editor é o profissional responsável pelos cortes, às transições de uma cena
para outra, as legendas, os vídeos que serão apresentados durante as aulas e tudo
que é levado ao ar e que necessita do processo de edição. Ele atua tanto nas aulas
teletransmitidas quanto nos vídeos das aulas online de forma a adequar o processo
didático à gravação original, assim como, manipular as gravações de vídeo para
atender às demandas solicitadas no roteiro elaborado pelo professor da aula
teletransmitida.
Outro profissional envolvido neste processo é o supervisor de transmissão
que é o responsável por garantir uma geração de vídeo eficaz e equilibrada a partir
da orientação dos processos de teletransmissão, definição das diretrizes e
habilitação da aula para a reprodução na internet. E o câmera que fica responsável

81

pela iluminação, enquadramento e posicionamento necessário para que o vídeo
capturado seja levado ao ar. Em conjunto com o editor, ele prepara o estúdio de
forma a atender todos os requisitos necessários a uma transmissão clara, limpa e
padronizada, incluindo a realização de gravações externas.
O aluno pode assistir de casa, via Internet e em tempo real, à transmissão
dos vídeos das aulas, porém, neste caso, não recebe presença e nem pode fazer
perguntas ao tutor (isso só será possível na sala de aula). No entanto, na disciplina
Empreendedorismo o aluno não terá obrigatoriedade de acessar a sala de aula
virtual.
O tutor presencial é o profissional capacitado para assessorar os alunos na
sala de aula, para tirar as dúvidas dos alunos que ficaram pendentes, lançar as
presenças, aplicar e corrigir as avaliações, além de discipliná-los.
A IES pesquisada dispõe de uma equipe de apoio multidisciplinar formada
por:
• Revisor: responsável pela revisão dos materiais didáticos veiculados nos
cursos e disciplinas online.
• Secretaria Virtual: responsável pela administração do backoffice dos
ambientes do Campus

virtual, organização de turma, acompanhamento dos

relatórios gerenciais.
• Orientador Acadêmico: responsável pelo atendimento especializado e
capacitação de alunos, professores e Pólos de EaD.
• Atendimento: responsável pelo atendimento a alunos, professores,
funcionários e gestores no que se refere aos assuntos administrativos do Campus
Virtual.
• Orientador de inclusão digital: são monitores de disciplina que atuam nos
laboratórios de informática dos campi com a finalidade de promover a inclusão digital
de estudantes e professores, assim como orientar os alunos no acesso ao Campus
Virtual e às disciplinas online.
A equipe de Educação a Distância conta com Estagiários que atuarão em
funções relacionadas com a carreira do curso de graduação em que estão
matriculados, e também com Monitores de Disciplinas, que atuarão como
Orientadores de Inclusão Digital nos laboratórios de informática dos campi, a fim de
facilitar o acesso dos alunos às disciplinas online, aos cursos online e a outros
serviços educacionais do Campus Virtual.
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Os Professores Conteudistas, os Professores Online e os Professores
Orientadores, assim como os Coordenadores dos Conteudistas e os Coordenadores
dos Professores Online pertencem ao quadro docente efetivo da IES e estão
alocados nos respectivos cursos de Graduação e Graduação Tecnológica, tanto no
caso das Disciplinas Online quanto no caso da Pós- Graduação Online.
Os Professores Conteudistas são especialistas no assunto da disciplina, com
consistente formação acadêmica e reconhecida experiência no seu campo
profissional. Criam e selecionam os conteúdos, normalmente na forma de texto
explicativo/dissertativo, e preparam o programa da disciplina, respeitando as etapas
do design instrucional: projeto pedagógico, planos de disciplina e de aprendizagem,
mapa conceitual, seqüência instrucional, elaboração da informação e criação dos
itens de teste. Muitas dessas etapas são realizadas com o trabalho cooperativo entre
Professores Conteudistas, Designers Instrucionais, Webdesigners e Revisor
gramatical.
O Professor Online é um ator importante e indispensável na rede de
comunicação que vincula os alunos às disciplinas online e à instituição de ensino,
pois, além de manter a motivação dos alunos, possibilita a retroalimentação
acadêmica e pedagógica do processo educativo. Precisa ter conhecimento do
conteúdo da disciplina online em que atua e domínio das técnicas indicadas para o
desenvolvimento da ação docente em suas diversas formas e estilos.
Sua principal tarefa é orientar e motivar o aluno, acompanhando suas
atividades nas disciplinas online, procurando sempre orientá-lo quanto ao
desenvolvimento de estratégias de estudo autônomo, de estudo c ooperativo e
colaborativo e à melhoria do processo ensino-aprendizagem, sobretudo, a partir dos
conteúdos e experiências apresentados.
O papel do Professor Online é imprescindível para transmitir ao aluno
segurança de que ele não está só em seu processo de aprendizagem. Dentro de
uma abordagem construtivista, na qual o aprendiz é o agente do processo de
aquisição do conhecimento, o Professor Online é o orientador, instigador, aquele
que vai levar os alunos ao trabalho cooperativo e colaborativo. É também aquele
que potencializa o diálogo, a troca de conhecimentos e a produção coletiva dos seus
discentes. Entre as disciplinas pesquisadas, apenas a disciplina Língua Portuguesa
possui a figura do Professor Online, já a disciplina Empreendedorismo não é
contemplada.
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O Palestrante online é um profissional de notório saber, conceituado na área,
com visibilidade no mercado e credibilidade entre os pares, convidado para
disseminar o seu conhecimento entre os discentes.
FIGURA 2: Divulgação de Palestras Teletransmitidas)

Fonte: Site da IES pequisada

O Coordenador dos Conteudistas é um profissional com domínio do conteúdo
do curso e um líder entre os professores, e tem como função trabalhar de forma
cooperativa com seus pares, selecionando os Conteudistas, orientando-os na
elaboração do conteúdo, das atividades e das visitas. Valida o conteúdo, os planos
de ensino e a produção das disciplinas online, juntamente com o Conteudista. Indica
os Palestrantes e é o elo entre as diversas equipes multidisciplinares que trabalham
na produção das disciplinas online.
O Coordenador dos Professores é um profissional com domínio do conteúdo
do curso e um líder entre os professores. Tem como função trabalhar de forma
cooperativa com seus pares, selecionando os Professores Online e orientando-os
em

suas

ações

pedagógicas

com

os

Alunos

Online,

promovendo

a

interdisciplinaridade e a efetivação do eixo transversal integrador. Promove, também,
discussões online com os professores com o objetivo de aprimorar a prática docente,
refletindo no sucesso de aprendizagem dos discentes.

3.2 Perfil Sociocultural dos Alunos da IES
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Atendendo

a

dimensão

Responsabilidade

Social

49

Institucional , a CPA – Comissão Própria de Avaliação

da
50

Auto-Avaliação

da IES realiza o

levantamento sociocultural de seus alunos por questionário online aplicado em
paralelo com a avaliação interna. No primeiro semestre de 2009 contou com a
participação de 64.466 alunos, correspondendo a 57,44% do universo de discentes.
Este levantamento é realizado a cada dois anos (2005, 2007 e 2009), o Questionário
Sociocultural traça o perfil dos alunos e fornece subsídios para definição de políticas
educacionais inclusivas.
Questionário sociocultural – Estatística das respostas:

Gráfico 01

Fonte: IES pesquisada 2009.

Segundo o MEC/INEP 2006, o número de alunos matriculados no ensino
superior brasileiro dividido por sexo apresenta os seguintes dados: 47% (quarenta e
49

A Avaliação Institucional é um dos componentes do Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (Sinaes) e está relacionada: à melhoria da qualidade da educação superior; à orientação da
expansão de sua oferta; ao aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade
acadêmica e social; ao aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das
instituições de educação superior, por meio da valorização de sua missão pública, da promoção dos
valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da
identidade institucional (fonte: http://www.inep.gov.br/superior/avaliacao_institucional/ acesso em
20/jun/2010).
50
Comissão Própria de Avaliação (CPA) da IES foi constituída pela Portaria 105/GR/2004 em 3 de
maio de 2004 e homologada pelo Consuni em atendimento à Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004.
Integrada por 14 membros – representantes dos diferentes segmentos da comunidade acadêmica e
da sociedade civil organizada -, a CPA zela para que o Projeto de Auto-Avaliação Institucional esteja
alicerçado em responsabilidade, participação, comprometimento, compartilhamento democrático de
idéias e projetos, integração, autonomia e permanente busca de aperfeiçoamento através da análise
crítica de seus projetos e serviços.
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sete porcento) são do sexo masculino e 53% (cinqüenta e três porcento) do sexo
feminino, números que se aproximam dos dados levantados na IES com 43%
(quarenta e três porcento) do sexo masculino e 57% (cinqüenta e sete porcento) do
sexo feminino.
Comparativamente,

observa-se uma leve redução do percentual

de

estudantes do sexo feminino de 2005 para 2009 na IES pesquisada.
Gráfico 02

Fonte: IES pesquisada 2009.

Segundo o MEC/INEP 2006, o número de ingressantes no ensino superior
brasileiro com menos de 24 anos é de aproximadamente 62% (sessenta e dois
porcento).

Observando

o

gráfico

da

IES

pesquisada,

verifica-se

que

aproximadamente 46% (quarenta e seis porcento) dos estudantes se encontram
nessa mesma faixa etária, considerados ―nativos digitais 51‖ e 38% (trinta e oito
porcento) entre 25 a 35 anos.

Gráfico 03

51

Os termos ―nativo digital‖ e ―imigrante digital‖ foram utilizados pela primeira vez pelo educador e
pesquisador americano Marc Prensky. Segundo este autor, a geração de ―nativos digitais‖ é
composta pelos indivíduos que cresceram acompanhando a evolução da Web e da tecnologia em
geral. E a geração dos ―imigrantes digitais‖ é composta por aqueles que não tendo nascido no mundo
digital se sentiram atraídos e mostraram interesse por estas novas tecnologias.
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Fonte: IES pesquisada 2009.

Na IES pesquisada aproximadamente 80% (oitenta porcento) dos estudantes
possuem uma renda familiar de até 10 salários mínimos, percentual que se aproxima
do perfil de estudantes do ensino superior com 71% (setenta e um porcento),
segundo dados do senso do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística/2003.

3.3 Foco do estudo
Como explicitado anteriormente, a IES selecionada para a realização da
pesquisa tem investido em recursos tecnológicos e dispõe de salas telepresenciais
em cinqüenta e seis pólos de educação a distância distribuída em dezesseis estados
brasileiros e nos permitirá a investigação de questões práticas acerca da atuação
dos docentes universitários, a utilização dos novos recursos tecnológicos disponíveis
e sua interação com os alunos.
A pesquisa foi realizada com docentes de disciplinas teletransmitidas, tutores
e alunos da disciplina Língua Portuguesa por se tratar de uma disciplina comum a
todos os cursos desta IES (bacharelados e tecnológicos), ser ofertada na
modalidade teletransmitida simultaneamente para todas as unidades / campi, além
de possuir recursos como o conteúdo em vídeo das aulas teletransmitidas, material
didático, biblioteca virtual e recursos de interação através dos fóruns de discussão
no ambiente online (Webaula) e da disciplina Empreendedorismo, que possui a
mesma característica e os mesmos recursos excetuando-se os fóruns de discussão
no ambiente online.
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Para uma melhor compreensão dos resultados obtidos após a realização
desta pesquisa foram utilizadas as seguintes fontes de consulta, além da pesquisa
bibliográfica:
a) análise dos resultados das avaliações institucionais realizadas junto aos
alunos no tocante as disciplinas teletransmitidas;
b) observação da metodologia pedagógica adotada nestas disciplinas, pelos
professores, para promover a interação aluno-aluno e professor-aluno através de
entrevistas em profundidade com docentes (anexo 1) e tutores (anexo 2); e a
realização de grupo focal com alunos (anexo 3) de disciplinas teletransmitidas.
c) levantamento dos programas de suporte e de qualificação dos docentes da
IES;
d) questionário composto por doze questões abertas (anexo 4) enviado para
doze coordenadores de curso em municípios de distintos estados brasileiros, onde
cada

coordenador

pôde

manifestar

a

sua

opinião

sobre

as

disciplinas

teletransmitidas pesquisadas.
A análise teve como foco observar como os alunos e docentes interagem
neste tipo de aula, como é estimulada esta interatividade e quais suas percepções
acerca de como EaD pode auxiliá-los no desenvolvimento de competências
necessárias à sua atuação profissional.

3.3.1 Entrevistas e Grupos Focais
Para direcionar as entrevistas foi elaborado um questionário com perguntas
abertas na tentativa de responder aos objetivos delinEaDos para a compreensão do
problema a ser investigado e pode ser identificado como ―um conjunto de perguntas
sobre um determinado tópico que não testa a habilidade do respondente, mas mede
sua opinião, seus interesses, aspectos de personalidade e informação biográfica‖
(GUNTHER, 2003, p. 1).
A realização das entrevistas e grupos focais foi realizada entre dezembro de
2009 e maio de 2010. A partir do contato com o universo elencado para o estudo
(professores de aulas teletransmitidas, professores online, tutores, coordenadores e
estudantes), enviou-se uma mensagem por e-mail, solicitando o agendamento e
informando que os dados fornecidos teriam como objetivo consubstanciar esta
dissertação de mestrado.
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Todos se demonstraram receptivos à pesquisa – apenas dois se recusaram a
agendar a entrevista solicitada alegando falta de tempo.
Os grupos focais partiram das perguntas-chaves dos questionários para a
discussão proposta, ficando a vontade para apontar pontos positivos e negativos da
modalidade de ensino pesquisada. Os registros das falas foram gravados e
anotados pelo moderador pesquisador.
Embora não estivesse previsto no projeto inicial dessa dissertaç ão, foi
enviado um questionário composto por doze questões abertas (anexo 4) para doze
coordenadores de curso da IES pesquisada em municípios de distintos estados
brasileiros, onde cada coordenador pôde manifestar a sua opinião sobre as
disciplinas teletransmitidas.
Outro item levado em conta nas analises, foi o projeto do novo modelo de
ensino proposto pela equipe da Diretoria de Ensino da IES formada por
Coordenadores Pedagógicos Nacionais, as Coordenações Pedagógicas Municipais,
o NDE – Núcleo Docente Estruturante52 dos cursos em cada município.

3.3.2 Resultados da Auto-Avaliação Institucional
Foram levantados os dados do primeiro semestre dos anos de 2009 e 2010,
conforme segue:
Gráfico 4

Adequação do ambiente para aula teletransmitida
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Fonte: IES pesquisada (adaptado 2009; 2010).

52

O MEC definiu a necessidade dos cursos estruturarem um grupo de professores para a construção
conjunta dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, com a denominação de Núcleo Docente Estruturante.
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Observa-se que a maioria dos estudantes 69,4% considera a adequação do
ambiente para aula teletransmitida bom e regular. Se considerados apenas os itens
bom e muito bom, o percentual será de 56,2% dos estudantes, havendo pouca
variação entre os semestres analisados.

Gráfico 5

Comunicação do campus sobre as aulas teletransmitidas
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Fonte: IES pesquisada (adaptado 2009; 2010).

No tocante a comunicação realizada pelo campus de origem sobre as aulas
teletransmitidas, faz-se necessária a revisão da estratégia adotada, pois 60,1% dos
alunos respondentes pontuaram como regular, deficiente e muito deficiente,
percentuais que aumentaram de um ano para o outro.

Gráfico 6
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Facilidade para retirada de dúvidas durante transmissão
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Fonte: IES pesquisada (adaptado 2009; 2010).

Sobre a facilidade para sanar dúvidas durante a teletransmissão com o
professor, houve uma pequena melhora, de 31,6% para 35,6% na avaliação
comparativa entre os períodos analisados. No entanto, a grande maioria dos
respondentes (56,5%) considera este item bom e regular.
Gráfico 7

Condições de acesso ao conteúdo
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Fonte: IES pesquisada (adaptado 2009; 2010).

Quanto às condições de acesso ao conteúdo disponível na sala de aula
online, houve um pequeno declínio, de 54,4% para 53,4%, no resultado positivo
(bom e muito bom) da análise dos semestres em questão. Cabe ressaltar que um
percentual representativo dos respondentes considera o acesso aos conteúdos bom
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e regular, o que nos leva a recomendar uma maior atenção na elaboração do
conteúdo e disponibilização de vídeos, slides e outros conteúdos.
Gráfico 8

Disponibilização de informações prévias
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Fonte: IES pesquisada (adaptado 2009; 2010).

Observa-se que a maioria dos alunos (71,7%) considera bom e regular as
informações prévias sobre as disciplinas na modalidade a distância disponibilizadas
pela EaD. Todavia, houve um declínio do percentual de alunos que consideravam
bom e muito bom, de 60,2% para 48,2%.
Gráfico 9
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No tocante ao acesso a sala de aula virtual do aluno, há uma predominância
de respondentes com resultado bom e regular (72,2%). Levando-se em conta os
itens: bom e muito bom, nota-se um pequeno decréscimo, de 62% para 60,5%.
Gráfico 10

Curso oferecido para ambientação
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Fonte: IES pesquisada (adaptado 2009; 2010).

Sobre o curso oferecido para ambientação do aluno no campus virtual, a
maioria dos respondentes (69,1%) marcou os itens: bom e regular. Analisando
apenas os itens: bom e muito bom, houve um pequeno declínio de 4,2%. Portanto,
observa-se a necessidade de rever a estratégia de oferta e/ou a metodologia do
referido curso.
Gráfico 11
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Quanto às informações apresentadas no manual do aluno online, observa-se
uma predominância de respondentes com resultado bom e regular (76,6%). Houve
um pequeno declínio, de 61,1% para 56%, nos itens: bom e muito bom entre o
semestre 2009.1 e 2010.1.
Gráfico 12

Navegabilidade durante as atividades
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Observa-se que a maioria dos alunos (72,5%) considera bom e regular a
navegabilidade durante as atividades na sala de aula virtual. Os demais itens tiveram
pequena variação, muito bom e bom menos 1%, por último, os itens deficiente e
muito deficiente mais 1,1%.
Gráfico 13
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Em relação aos recursos didáticos utilizados na sala de aula virtual, há uma
predominância de respondentes com resultado bom e regular (67,7%). Levando-se
em conta os itens: bom e muito bom, nota-se um pequeno declínio de 54,9% para
51,5%, enquanto os itens deficiente e muito deficiente passaram de 16,8% para
21%.
Gráfico 14
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Sobre a apresentação visual das telas para motivar o aluno durante as aulas ,
grande parte dos respondentes (67,6%) marcou os itens: bom e regular. Analisando
apenas os itens: bom e muito bom, houve um pequeno declínio de 1,5%.
Gráfico 15

Mecanismo para agendamento das avaliações
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Quanto ao mecanismo para agendamento das avaliações 53, observa-se uma
predominância de respondentes com resultado bom e regular (69,5%). Houve um
pequeno declínio de 64,9% para 62,1% nos itens: bom e muito bom entre os
períodos analisados

Gráfico 16

Realização das Avaliações nos laboratórios
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Observa-se que a maioria dos alunos (69,8%) considera bom e regular a
realização da avaliação nos laboratórios do campus de origem. Os demais itens
(muito bom e bom e deficiente e muito deficiente) tiveram uma variação para mais
ou para menos (aproximadamente 1%).

53

Como a legislação obriga a aplicação presencial das provas de disciplinas da modalidade a
distância, a IES pesquisada permite que os alunos realizem o agendamento das suas avaliações num
período específico. Os alunos que não agendam a data da realização das suas provas pela internet,
são alocados aleatoriamente pelo sistema acadêmico nas datas disponíveis.
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Gráfico 17

Atendimento prestado ao aluno na central de
atendimento
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Sobre o atendimento prestado ao aluno pela central de atendimento, há uma
predominância de respondentes com resultado bom e regular (63%) em 2010.1.
Levando-se em conta os itens: bom e muito bom, nota-se um declínio nas avaliações
de 43,8% para 34,8%, enquanto os itens: deficiente e muito deficiente passaram de
25,7% para 30,8%.
Gráfico 18

Informações sobre as disciplinas online no campus
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Em relação às informações sobre as disciplinas online no campus de origem
dos alunos, há uma predominância de respondentes com resultado bom e regular
(67,1%). Levando-se em conta os itens: bom e muito bom, nota-se um declínio de
45,1% para 36,5%, enquanto os itens deficiente e muito deficiente passaram de
22,9% para 27,7%.
Gráfico 19

Atendimento prestado pelo departamento de EaD
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Observa-se que a maioria dos alunos (67,2%) considera bom e regular o
atendimento prestado pelo departamento de EaD e um percentual representativo de
alunos (28%) considera deficiente ou muito deficiente.

3.3.3 Metodologia pedagógica adotada nas disciplinas teletransmitidas
e depoimentos
A disciplina Língua Portuguesa é uma disciplina comum a todos os cursos de
graduação (bacharelados e tecnológicos), ofertada no primeiro semestre acadêmico
na modalidade teletransmitida simultaneamente para todas as unidades / campi.
Possui como recursos: o conteúdo em vídeo das aulas teletransmitidas, material
didático, biblioteca virtual e recursos de interação através dos fóruns de discussão
no ambiente online.
As aulas teletransmitidas desta disciplina são conduzidas no estúdio por uma
equipe de três professores, sendo um deles o ―professor principal‖ e os outros dois
convidados para temáticas específicas. Como esta disciplina dispõe dos recursos
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online, outras duas professoras com dedicação integral (40 horas aula / carga
horária) conduzem as diversas turmas formadas atuando como tutoras a distância
juntamente com o professor principal.
Segundo o

instrumento de avaliação dos cursos de graduação do MEC

(2008, p. 28), existem duas categorias de tutores de acordo com o local de atuação
e suas atribuições nos processos de mediação pedagógica, havendo uma variação
conforme diferentes modelos de cursos a distância, o tutor a distância e o tutor
presencial. Cabe ressaltar que, diferentemente da disciplina Língua Portuguesa,
Empreendedorismo possui a figura do tutor presencial.
Tutor a distância – quando o seu local de atuação é a sede da instituição
ofertante, isto é, fica ―a distância‖ dos estudantes. Atua em contato mais
próximo com aos docentes, em disciplina específica, com as seguintes
atribuições: orientação de estudantes em seus estudos relativos à disciplina
específica, esclarecimento de dúvidas específicas e, em geral, auxilia nas
atividades de avaliação. No tocante á rede de comunicação interativa, é
responsável pela promoção de espaços de construção coletiva de
conhecimento, com as atividades de fóruns de discussão, encontros virtuais,
atividades culturais, videoconferências, salas de conversação (chat),
correios eletrônicos, mediação por telefone (0800), entre outros.
Acompanha a freqüência e a participação dos alunos nas diversas
atividades, bem como seleciona material de apoio e sustentação teórica aos
conteúdos. Também fazem parte de suas atribuições conduzir processos
avaliativos de ensino-aprendizagem, além de participar dos trabalhos de
planejamento e redirecionamento do projeto pedagógico do curso junto aos
docentes. Tutor presencial – quando seu principal local de atuação é no
pólo de apoio presencial, junto aos estudantes. Atende os estudantes no
pólo, especialmente no desenvolvimento das atividades acadêmicas,
fomentando o hábito da pesquisa, esclarecendo dúvidas em relação a
conteúdos específicos, notadamente quanto ao uso das tecnologias de
comunicação e informação disponíveis. Auxilia nos momentos presenciais
obrigatórios, tais como avaliações, aulas práticas em laboratórios e
apresentação de trabalhos, atividades coletivas ou individuais, dentre
outras. O tutor presencial deve ser capacitado para lidar com as
especificidades da educação a distância em sintonia com o projeto
pedagógico do curso, do material didático e do conteúdo específico das
disciplinas. Deve manter-se em comunicação permanente com os tutores a
distância, com os docentes e com a equipe pedagógica do curso. O tutor
também pode receber outras denominações: professortutor, orientador
acadêmico, tutor-orientador, monitor acadêmico, animador, etc.

Esta equipe é responsável pela elaboração do conteúdo, material de apoio 54,
definição da metodologia de ensino e de avaliação da disciplina. Uma das
professoras da referida equipe foi entrevistada e afirmou que ―a primeira versão da
disciplina Língua Portuguesa possuía uma abordagem focada no aspecto
gramatical, na segunda versão o foco foi compreensão e leitura e, na terceira
54

Slides utilizados na tele (arquivo em formato Power Point), conteúdo dos slides (formato Word preto
e branco), áudio (convertido em formato MP3) e vídeo.
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(versão atual) há uma mescla de gramática com interpretação, compreensão e
leitura.‖ Ela complementa seu depoimento afirmando que ―esta é uma disciplina
online com suporte na teletransmissão.‖
A presença dos alunos não é obrigatória nas salas de aula equipadas para a
teletransmissão, pois o aluno pode assistir via Internet e em tempo real, à
transmissão dos vídeos das aulas, porém, neste caso, não tem como fazer
perguntas ao tutor (isso só é possível na sala de aula).
A freqüência é aferida através da realização dos exercícios de auto-correção
por parte dos alunos. Estes exercícios são compostos por cinco questões por aula e,
atualmente, ficam disponibilizados durante todo o semestre letivo. A professora
sugere que fiquem disponíveis por três semanas consecutivas após a respectiva
aula e sejam bloquEaDos a partir deste período.
Segundo a docente, ―no primeiro semestre de 2010 haviam aproximadamente
8.200 alunos matriculados na disciplina Língua Portuguesa, sendo 5.700 alunos de
cursos de bacharelado e 2.500 alunos de cursos tecnológicos divididos em turmas
com 60 alunos.‖ Quando consultada sobre a participação destes alunos na sala de
aula online, nos fóruns de debate respondeu que ―uns 1.200 alunos acessam
esporadicamente os fóruns e uns 20 ou 30 alunos têm participação efetiva e
constante.‖ Cabe ressaltar que os fóruns ficam abertos por 15 dias e não conferem
nota, segundo a professora entrevistada: ―devido ao grande número de alunos.‖
Um dos alunos entrevistados afirmou ―como não tenho dúvidas, não posto
nada nos fóruns.‖ E a professora complementa dizendo que não vê diferença no
aluno presencial e no aluno de disciplinas EaD: ―o aluno que é omisso no presencial
é omisso na EaD.‖
Quando foi consultada sobre a realização de reunião online através de chat e
outros recursos síncronos, a professora informou que quantitativo de alunos não
permite a utilização destes recursos.
As avaliações são realizadas presencialmente nos laboratórios de informática.
A equipe de docentes da disciplina elabora de 600 a 850 questões, divididas em
cinco níveis de dificuldade, relacionadas aos conteúdos trabalhados para cada uma
das três avaliações aplicadas durante o semestre. As provas são geradas
randomicamente pelo sistema acadêmico para cada aluno no momento da
realização da prova.
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A disciplina Empreendedorismo possui a mesma característica da disciplina
Língua Portuguesa e os mesmos recursos, excetuando-se os fóruns de discussão no
ambiente online. A presença dos alunos nessa disciplina é obrigatória (nas salas de
aula equipadas para a teletransmissão). Nela, os alunos não dispõem dos fóruns de
debate como recurso didático.
As aulas teletransmitidas desta disciplina são conduzidas no estúdio por uma
dupla de professores e são convidados outros docentes e alunos para a
apresentação de depoimentos e estudos de casos empreendedores. Estes docentes
são responsáveis pela elaboração do conteúdo, do material de apoio, pela definição
da metodologia de ensino e de avaliação da disciplina.
Segundo um dos docentes, ―no primeiro semestre de 2010 haviam
aproximadamente 15.000 alunos matriculados na disciplina Empreendedorismo em
âmbito nacional.‖
Um dos professores foi entrevistado e afirmou que ―a abordagem
metodológica da disciplina é revisada a cada semestre e que é necessário realizar o
trabalho em conjunto com a equipe de tutores 55 visando estimular o espírito
empreendedor dos estudantes universitários.‖
As perguntas que surgem no momento da aula são filtradas 56 pelos tutores
presenciais e encaminhadas para o estúdio de teletransmissão através de recursos
tecnológicos e disponibilizadas numa tela para que os professores possam
respondê-las ao vivo para todos os alunos. Outra filtragem é realizada pela equipe
que fica no estúdio de teletransmissão. Os demais questionamentos devem ser
trabalhados por cada tutor junto a sua respectiva turma.
As avaliações são compostas por atividades individuais, atividades em
equipe, compondo uma parte da nota das duas primeiras avaliações de cada
semestre, e provas realizadas presencialmente nos laboratórios de informática.
Tanto as atividades como as provas são elaboradas pelos professores da disciplina.
Os professores entrevistados fizeram comentários sobre os itens do
questionário. Quando questionados sobre a diferença entre o planejamento e a
organização do trabalho de uma aula presencial e uma aula teletransmitida, as
respostas foram: ―Totalmente diferente! É outro processo de ensino-aprendizagem,

55

Profissionais capacitados para assessorar os alunos na sala de aula, tirando dúvidas dos alunos,
acompanhando a freqüência, aplicando e corrigindo as avaliações (trabalhos e provas).
56
São selecionadas as perguntas mais relevantes apresentadas pelos alunos.
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pois temos que provocar os alunos, estimulá-los para verificar o retorno posterior a
aula. Na aula presencial, você faz isso na hora‖.
O docente - 1 afirmou:
na aula teletransmitida, o professor tem que ser um pouco mais teatral do
que na aula presencial [...] numa das minhas aulas mais comentadas me
vesti com roupa camuflada (de guerra) e utilizei uma imagem de fundo para
abordar aspectos da competitividade empresarial. Foi um sucesso! Muitos
alunos passaram a interagir apresentando questionamentos e sugestões
de temas para as aulas seguintes.

A docente - 2 pontuou que:
o planejamento das aulas teletransmitidas exige um cuidado especial, pois
não cabem improvisos. É necessário explorar todos os recursos
tecnológicos disponibilizados (vídeos, imagens, etc.) visando realizar uma
aula mais interessante e instigadora atraindo e mantendo a atenção dos
alunos.

Sobre a interação/bidirecionalidade (participação aluno-docente e alunoaluno), a docente - 3 afirmou que
Utilizo as seguintes estratégias nas aulas teletransmitidas:
- Chego com antecedência ao estúdio e observo pelo linkchat
disponibilizada em cada sala de aula como estão as salas de aula.
- Procuro falar dos lugares onde os alunos estão trazendo exemplos que
contemplem estes lugares.
- Escolho três cidades ou estados para homenagear ou trazer informações
que ressaltem suas qualidades.
- Brinco com os alunos e apresento toda a equipe de suporte técnico e
demais professores da disciplina.
- A partir dos conceitos trabalhados na aula apresento questionamentos e
desafio os alunos a trazerem contribuições na aula e nos fóruns. E o
resultado normalmente é muito positivo, pois recebo inúmeros depoimentos
de por mensagens particulares ou postagens nos fóruns.

Esta questão foi respondida da seguinte forma pelo docente - 4: ―é um pouco
mais difícil para o professor de tele verificar a interação aluno-aluno. Isto fica a cargo
dos professores tutores, que nos dão um retorno.‖ Sobre a interação aluno-docente
ele afirma que é mensurável, mas admite que fica limitada em função da grande
quantidade de alunos.
Quanto aos questionamentos dos alunos durante as aulas teletransmitidas e
os critérios para a filtragem das questões, os professores concordam que o fluxo de
perguntas é limitado em função do grande número de alunos. Por este mesmo
motivo a filtragem das questões é um ponto estratégico importante, pois disponibiliza
questões que possam contribuir para o enriquecimento dos temas e conceitos
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trabalhados naquela aula. Eles ressaltam que todas as perguntas enviadas são
respondidas por e-mail ou nos fóruns (quando a disciplina dispõe deste recurso).
Para estes docentes, o papel do tutor está relacionado à disciplina da turma
na sala de aula, ao esclarecimento de dúvidas, envio de perguntas e contribuições
aos temas abordados, comentários sobre situações específicas em sala de aula que
favoreçam a interação com a turma, colaboração na condução de tarefas, correção
das avaliações e comentários sobre os resultados alcançados, além de garantir a
qualidade da transmissão da aula.
Em relação à avaliação da aprendizagem, ela é realizada em três momentos,
podendo, nas duas primeiras avaliações, haver parte da pontuação dedicada a
atividades em grupo, seminários, pesquisa e trabalhos individuais. Observa-se que a
interação dos alunos através dos fóruns não é contemplada pela avaliação, mesmo
quando a disciplina oferece este recurso.
Quando questionados sobre como o docente pode identificar questões
relativas às relações interpessoais, tais como: o estado emocional, o envolvimento, o
comprometimento e a participação dos alunos, uma professora pontuou que verifica
estes aspectos pelas imagens captadas pelas câmeras disponibilizadas em cada
sala de aula, através da participação dos alunos nos fóruns de debate, pelos
depoimentos e perguntas enviados.
O docente - 5 afirma que ―um dos termômetros é o envolvimento dos alunos
nos trabalhos em equipe.‖ Ele também leva em conta os resultados das avaliações,
as queixas dos alunos e os depoimentos apresentados.
Sobre a troca de idéias e experiências ficar limitada, o docente - 6 (da
disciplina empreendedorismo) afirmou que a grade quantidade de casos reais
encaminhados

pelos

alunos, colabora para

promover um

intercâmbio de

experiências muito grande. Ele aproveita estes casos para prestigiar e envolver os
alunos em debates e na análise de estudos de casos, buscando alternativas
estratégicas para os problemas identificados.
O docente - 7 faz uma comparação com uma sala de aula convencional com
30 a 50 alunos presentes, afirmando: ―na maioria das vezes, não temos condições
de envolver e contemplar todos os alunos na troca de idéias e de experiências.‖
Sobre a relação professor-aluno, o professor - 7 afirmou:
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Os alunos que conseguem perceber a disciplina empreendedorismo como
uma ciência que pode transformar sua própria carreira, participam
ativamente da construção da disciplina. Eles não são passivos no
processo, são ativos e interagem muito comigo.

―A relação é a melhor possível! Os alunos estão sempre enviando mensagens
de agradecimento, apoio, elogios, etc.‖, afirma a docente 2.
Quanto ao relacionamento tutor-aluno e aluno-aluno, ―os alunos ainda querem
o professor em sala de aula e exigem do tutor esse papel‖ segundo o tutor - 1
entrevistado. Em seguida, ressalta que os alunos da modalidade a distância têm
obtido melhores resultados nas avaliações formais do MEC (Enade57) do que os
alunos do ensino presencial tradicional.
Esta fala é reforçada pelo depoimento dos alunos que afirmaram: ―preferimos
mil vezes o professor em sala de aula explicando, conversando e até pegando no
nosso pé‖.
O tutor - 2 comentou que há uma resistência muito grande por parte dos
alunos nas primeiras aulas e que é necessário explicar a dinâmica da aula
teletransmitida para conseguir contornar a resistência e fazer com que os alunos ―se
enquadrem.‖ ―Tento mostrar para eles que essa modalidade é uma inovação
tecnológica que a Universidade disponibiliza e que é utilizada por empresas de todos
os cantos do mundo‖.
Cabe uma ressalva importante. Observa-se nos depoimentos, um discurso
semelhante: como a disciplina Língua Portuguesa é ofertada no primeiro período dos
cursos de graduação da IES, não obriga a presença em sala de aula e disponibiliza
uma série recursos complementares online, os alunos têm uma ―menor resistência‖
se comparado à disciplina Empreendedorismo que é ofertada do 4º período em
diante (dependendo do curso) e exige a presença em sala de aula e com atividades
(tarefas individuais e em equipe).
Sobre esta resistência comentada por todos os entrevistados, a tutora – 3
―credita a culpa‖ na estratégia de implantação da disciplina Empreendedorismo
teletransmitida adotada pela IES. Ela acredita que a resistência seria menor se a IES
ressaltasse o privilégio dos alunos terem aula com acadêmicos de renome como é
feito o curso de direito. ―Neste curso, os estudantes encaram as disciplinas
57

O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), que integra o Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior (Sinaes), tem o objetivo de aferir o rendimento dos alunos dos
cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos, suas habilidades e competências.
Fonte: http://www.inep.gov.br/superior/enade/default.asp acesso em 28 jun.2010.
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teletransmitidas de outra forma, pois sabem que jamais teriam aula com o
Desembargador ‗X‘ ou ‗Y‘ se não fosse nessa modalidade de ensino.‖
E acrescenta: ―enquanto os alunos reclamavam, eu aprendi muito com o
primeiro Professor contratado para a disciplina Empreendedorismo, um renomado
acadêmico. É uma pena que os alunos não tenham essa visão.‖ Inquirida sobre o
que aconteceu com esse professor, respondeu: ―colocaram um daqueles
professores ―show‖ [...], daqueles que fazem piadas, para dividir o espaço das aulas
com o coitado do acadêmico que continua a ser criticado.‖
Outros fatores que comprometem o trabalho, citados por essa tutora, são a
mão-de-obra contratada para realizar o trabalho de tutoria das turmas nas salas de
aula onde os alunos assistem a teletransmissão e a falta de um trabalho sério de
capacitação dos tutores.
No início do projeto, embora a IES pagasse um valor fixo mensal 58 por turma
muito abaixo do valor recebido pelos docentes pela mesma quantidade de
horas aula trabalhada, muitos professores resolveram assumir turmas
acreditando que estes valores seriam revistos, já que a coordenação das
disciplinas teletransmitidas havia comentado sobre esta possibilidade.
Quando viram que isto não mudaria, houve uma debandada geral dos
docentes e a IES optou por contratar para esta tarefa o pessoal do setor
administrativo, mesmo sem uma qualificação adequada para a finalidade
proposta. Aí a coisa desandou de vez!

Alguns alunos reforçaram este discurso, pontuando a falta de preparo do
pessoal responsável pelo acompanhamento dos mesmos: segundo o aluno - 1 ―a
IES coloca um pessoal da área administrativa para nos acompanhar em sala de aula
que não possui preparo!‖. Já o aluno - 2 defende dizendo que no campus onde ele
tem aula a tutora é excelente, embora não seja professora, é formada em
administração e se prepara para as aulas e responde as duvidas e aos
questionamentos dos alunos. Em seguida, a colega (aluna – 3) afirma que na turma
dela há uma professora neste papel e que ela é muito boa, embora esteja meio
desmotivada.
Sobre a capacitação dos tutores, observam-se falhas, pois nos relatos
apresentados a grande maioria afirma que recebe um conjunto de arquivos formado
por textos, os slides que serão utilizados nas aulas (em formato Power Point) e

58

Aproximadamente R$ 140,00 (cento e quarenta reais).

105

informações complementares sobre as tarefas individuais e em grupo, mas sem que
seja realizada uma reunião pedagógica ou algo semelhante.
Especificamente no caso da disciplina Empreendedorismo, ―creio que o
enfoque não deveria ser exclusivamente na criação de novos negócios, pois nem
todos os alunos pretendem fazê-lo‖, pontua a tutora - 3. ―Deveríamos focar também
no empreendedorismo social e no intraempreendedorismo, por exemplo‖.
Ainda sobre essa disciplina, ela aponta outro motivo para a grande
resistência: ―os alunos não foram avisados que a metodologia da disciplina mudaria.
Num semestre ela era presencial e no outro passou a ser teletransmitida. Com isso,
os alunos ficaram com a impressão de que foram enganados‖.
Os coordenadores pontuaram que houve um grande movimento por parte dos
alunos contrários as aulas teletransmitidas. Segundo a Coordenadora – 1, ―todas as
turmas se mobilizaram apresentando abaixo-assinados contrários a implantação das
aulas teletransmitidas[...]. Foi um caos!‖
Na condução da entrevista com o grupo de alunos, a partir das colocações
feitas por um deles foi apresentado o seguinte questionamento: quais as vantagens
e desvantagens das disciplinas teletransmitidas? Neste momento, um deles (aluno –
2) começou a pontuar (como desvantagem): ―é muito diferente do que estamos
acostumados [...] não queremos assistir televisão, temos isso em casa com a
vantagem de que podemos escolher o canal.‖ Outro (aluno – 3) complementou:
―numa sala de aula com um professor, temos como negociar quando não estamos
muito a fim de aula ou queremos um intervalo.‖ A colega do lado (aluna – 4) disse: ―é
muito estranho mesmo [...] não nos envolvemos tanto com o professor, além disso,
às vezes dá problema na imagem ou o som fica distorcido.‖ Outro (aluno - 5)
finalizou dizendo: ―prefiro a metodologia de português (referindo-se a disciplina de
Língua Portuguesa), não nos cobram presença e nós assistimos às aulas quando
queremos e entendemos que é melhor.‖
Ao serem questionados sobre o momento da avaliação, brincaram dizendo
que ―correm atrás do prejuízo‖ recuperando o tempo perdido quando ficaram sem
acessar o conteúdo das aulas.
Como só haviam pontuado desvantagens, foram questionados novamente
sobre as vantagens. Então pararam para pensar e começaram: segundo o aluno – 6,
―os professores utilizam uns vídeos maneiros.‖ Outro (aluno – 7) falou: ―além dos
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vídeos, gosto de algumas entrevistas e depoimentos de estudantes e profissionais
do mercado, além disso, o material disponibilizado é bacana‖.
Entre os alunos de Língua Portuguesa, uma aluna (aluna – 8) destacou a
possibilidade de interação com os professores e colegas nos fóruns causando
espanto nos demais colegas que pareciam não entender sua colocação, insinuando
que ela estava querendo impressionar. Um deles chegou a verbalizar: ―professor,
não somos nerds 59, somos alunos normais.‖
Cabe ressaltar, que algumas unidades da IES no Rio de Janeiro e em outros
Estados tiveram que disponibilizar as aulas da disciplina Empreendedorismo na
modalidade ―presencial tradicional‖ em atendimento ao movimento dos alunos.
Importante destacar que a IES só recorreu a esta estratégia após os protestos
realizados

pelos

alunos

no campus

terem

sido gravados

em

vídeos

e

disponibilizados em sites de redes sociais e de postagem de vídeos.
Outra informação relevante levantada nessa pesquisa e que corrobora os
depoimentos levantados é a seguinte: A atual Diretoria de Ensino da IES,
juntamente

com

as

Coordenações

Pedagógicas

Nacionais,

Coordenadores

Pedagógicos Municipais e o NDE – Núcleo Docente Estruturante, na reestruturação
do modelo de ensino optou por utilizar apenas disciplinas online nos cursos de
graduação presenciais para contemplar o percentual de vinte porcento permitido
pela atual legislação, retirando as disciplinas teletransmitidas dos currículos de todos
os seus cursos. As disciplinas teletransmitidas serão mantidas apenas nos cursos
ofertados exclusivamente na modalidade a distância.

3.3.4 Programas de Suporte e de Qualificação dos Docentes da IES
A IES pesquisada possui um programa suporte e qualificação de docentes
chamado Programa de Incentivo à Qualificação Docente com os seguintes projetos
realizados ou em andamento:
PIQ – Formação Continuada contempla cursos de aperfeiçoamento e
atualização a distância (organizados por módulos) que abrem espaço para a troca
de experiência entre os docentes. Sua metodologia se propõe a permitir que os
participantes encontrem na relação e no diálogo com os colegas, uma perspectiva
transformadora da sala de aula.
59

Termo utilizado pelos alunos para descrever de forma estereotipada uma pessoa que se dedica
demasiadamente aos estudos para a sua idade, em detrimento de outras atividades mais populares.
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Realizações:
- 7 módulos, 96 turmas, 6.685 docentes capacitados em 2009;
- 7 módulos, 54 turmas, 3.560 docentes capacitados no primeiro semestre de
2010 (Fonte: Área de Gestão de Gente da IES, 2010);
Módulos ofertados:
- Relação professor – aluno (24 horas)
Ementa: a profissão docente e o espaço da sala de aula. A pedagogia do
diálogo de Paulo Freire. As diferenças culturais presentes na sala de aula. A
influência da relação professor-aluno na aprendizagem significativa. As concepções
de disciplina/indisciplina na sala de aula.
Objetivos: identificar as especificidades do trabalho docente, refletir sobre a
relação professor – estudante à luz do pensamento de Paulo Freire. Compreender a
necessidade de valorizar as diferenças culturais, no contexto das relações
interpessoais vividas nos processos de ensino-aprendizagem. Identificar a dimensão
relacional inerente ao processo ensino-aprendizagem como relevante para a
construção de aprendizagens significativas. Compreender a distinção entre
autoridade e autoritarismo, bem como autoridade e liberdade na condução e/ou
orientação da sala de aula.
- Ensino Superior e TICs 60: Desafios e Possibilidades (24 horas)
Ementa: as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) como marca da
sociedade contemporânea. A Educação como prática humana receptora do principal
impacto e (re)significação de tais tecnologias. O Ensino Superior como espaço
privilegiado de transmissão e produção de conhecimento na atual realidade
midiática, superando desafios e abrindo possibilidades de utilização das TICs na
formação dos discentes. Responsabilidade social da Universidade em responder às
demandas do mercado, oferecendo profissionais em condições técnicas de atuação,
de forma competente e cidadã.
Objetivo: contribuir com a reflexão do Corpo Docente da instituição acerca do
conceito de ―Novas Tecnologias‖; e a partir daí, (re)significar o impacto destas
tecnologias sobre o homem contemporâneo. Possibilitar maior identificação das
interfaces entre ―Tecnologias da informação e Comunicação (TICs)‖, ―Sociedade‖ e
―Educação‖, particularmente no que se refere à prática docente na Universidade.

60

Tecnologias da Informação e Comunicação.
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Ampliar a discussão acerca da (sub)utilização das TICs no cotidiano do Ensino
Superior, nos diversos ambientes onde ocorra o processo de ensino-aprendizagem.
- Formação de Professor para Docência Online (60 horas)
Ementa: o desafio comunicacional da educação online: a ―pedagogia da
transmissão‖; distinção entre ―analógico‖ e ―digital‖, ―mídias de massa‖ e ―mídias
digitais‖, ―imigrantes digitais‖ e ―nativos digitais.‖ O cenário da educação a distância
no Brasil. A educação presencial e online: diferenças e transposições. Interatividade
na educação online. Saberes docentes na educação online.
Objetivo: formar professores dos cursos oferecidos pela IES para atuarem na
docência em ambientes online de aprendizagem. Promover o aprimoramento do
professor da IES no uso do ambiente virtual de aprendizagem, no acesso aos
conteúdos básicos inerentes ao trabalho docente no contexto da Educação a
Distância, bem como a discussão de questões teóricas pertinentes a essa realidade.
- Planejamento de ensino e aprendizagem (24 horas)
Ementa: fundamentos, características e elementos do planejamento. A
intencionalidade do planejamento. Plano de ensino e suas relações. Elementos
constitutivos do plano de aula. A elaboração do plano de aula.
Objetivo: analisar o planejamento de ensino, tendo como referência sua
relação com o contexto sócio-político e cultural. Elaborar planos de ensino que
assegurem a organização e a sistematização das aulas de modo a favorecer a
aprendizagem dos alunos.
- Metodologias e estratégias de ensino (24 horas)
Ementa: estratégias e métodos na construção do conhecimento. As diferentes
concepções. A relação entre professores e alunos. Ações pedagógicas e
possibilidades de construção coletiva do conhecimento crítico e autônomo. Novas
tecnologias em educação.
Objetivos: perceber as diferenças entre a construção do conhecimento de
forma linear e em rede e refletir sobre a sua aplicabilidade no cotidiano universitário.
Refletir sobre o fenômeno das novas tecnologias no processo educacional; sobre os
métodos e estratégias de ensino e as ferramentas pedagógicas.
- Avaliação do processo ensino aprendizado (24 horas)
Ementa: desafios da avaliação no trabalho docente. Funções da avaliação
como categoria didática. Concepções teóricas-práticas. Avaliação: responsabilidade
docente. Instrumentos e técnicas de avaliação.
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Objetivos: analisar as funções da avaliação e suas aplicabilidades em
diferentes momentos do plano didático em ação. Formular propostas de avaliação
coerentes com a formação do aluno, com os objetivos gerais do curso, com as
peculiaridades da disciplina e com a missão institucional. Aplicar concepções
teórico-pedagógicas sobre avaliação na construção de instrumentos e técnicas para
verificar os resultados na disciplina ministrada.
- Ensino e Avaliação por Competência (24 horas)
Ementa: avaliação e o desenvolvimento de Competências e Habilidade no
processo de ensino e aprendizagem. Como elaborar a prova como instrumento para
verificar a aprendizagem. Tipos de Questões objetivas e discursivas. Avaliação dos
resultados.
Objetivos: conceituar competências e habilidades. Identificar as estratégias de
ensino que permitam o desenvolvimento de habilidades. Identificar as informações
necessárias para a elaboração da prova como

instrumento para verificar a

aprendizagem. Identificar os diversos tipos de questões objetivas. Identificar os
comportamentos que devem ser verificados através de questões discursivas.
Compreender que a análise dos resultados obtidos na avaliação é determinante para
o planejamento do processo de ensino aprendizagem.
O Fórum Anual de Docentes é um evento nacional direcionado ao público
docente da IES e tem como objetivo desenvolver, integrar e reconhecer os
profissionais que se destacam em suas práticas pedagógicas.
Realizações:
- 350 docentes participantes no evento realizado em 2009;
- 400 docentes previstos no evento que será realizado em 2010.

PIQ-Mérito: É o programa de reconhecimento e um estímulo ao desempenho
dos docentes da IES como forma de fortalecer seu vinculo à instituição. Ele é
dividido em dois projetos: o Concurso Interno Nacional de Produções Científicas e
Projetos de Extensão, que tem como finalidade contribuir para a valorização da
produção docente e para o seu aprimoramento no exercício do magistério superior e
nas atividades de pesquisa e Programa de Bolsas Stricto Sensu61, que visa auxiliar a

61

As pós-graduações stricto sensu compreendem programas de mestrado e doutorado abertos a
candidatos diplomados em cursos superiores de graduação e que atendam às exigências das
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qualificação de docentes em cursos de pós-graduação Stricto Sensu reconhecidos
pela Capes.
Realizações:
- 300 trabalhos inscritos, com 40 trabalhos premiados em 2009;
- 330 trabalhos inscritos, com 40 trabalhos premiados em 2010.
- Programa de Bolsas Stricto Sensu62: tem a previsão de contemplar 40
docentes, divididos em 10 bolsas para Doutorado e 30 para Mestrado.

3.3.5 Questionário aplicado junto aos coordenadores de curso
Um questionário composto por doze questões abertas foi enviado para doze
coordenadores de curso em municípios de distintos estados brasileiros, onde cada
coordenador pôde manifestar a sua opinião sobre as disciplinas teletransmitidas
pesquisadas. Dos doze enviados, cinco coordenadores responderam e os demais se
desculparam alegando sobrecarga de trabalho ou prometeram retorno sem fazê-lo.
Na primeira pergunta apresentada, relacionada à receptividade dos alunos em
relação às aulas teletransmitidas, houve consenso entre os coordenadores
respondentes, pois todos afirmaram que os alunos não reagem bem. ―Eles não
gostam. Acham muito chatas e com pouca interação entre professor e aluno‖.
―Houve um movimento que teve uma repercussão muito negativa para a
unidade [...] Os alunos fizerem um ―panelaço‖ (protesto utilizando panelas e apitos)
fechando para o trânsito a rua que fica na frente do campus.
Outro pontuou que é constrangedor ver que muitos alunos relacionam
unicamente a implantação das aulas teletransmitidas à redução de custos por parte
da IES.
Sobre a possibilidade de interação (participação aluno-docente e aluno-aluno)
nas aulas teletransmitidas, observa-se que a limitada possibilidade de um aluno ter
sua pergunta respondida ao vivo pelo professor faz com que os alunos se sintam
desprestigiados, dando margem a diversas interpretações conforme segue: ―os
alunos comentam que não conseguem interagir com o professor e que suas
instituições de ensino e ao edital de seleção dos alunos (art. 44, III, Lei nº 9.394/1996.). Ao final d o
curso o aluno obterá diploma.
Fonte:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=385&Itemid=86
Acesso em: 20 jun.2010.
62
Lançamento do Programa da IES, com 223 inscritos no 1º semestre. Resultado será divulgado no
mês de julho/2010. Valor da bolsa de Doutorado: R$ 1.500,00. Valor da bolsa de Mestrado: R$
1.000,00.
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perguntas quase nunca são respondidas. Só são respondidas as perguntas dos
alunos dos municípios do Sul‖.
Outro coordenador chama a atenção para o fato dos professores das
disciplinas teletransmitidas terem dificuldade para contemplar exemplos e trazerem
estudos de casos de cada região do país.
Foi apontada também a questão das diferenças regionais e que uma
brincadeira, uma piada ou determinados termos possuem uma conotação distinta de
um local para o outro e que isso dificilmente pode ser evitado.
A limitação da interação dos alunos com os professores é destacada na
disciplina Empreendedorismo e, mesmo na disciplina de Língua Portuguesa que
possui outras possibilidades de interação através dos fóruns, os coordenadores
entendem que não há maturidade dos alunos para este tipo de relação mais
independente e autodidata por parte dos alunos que se matriculam num curso
presencial.
Sobre o papel do tutor, a maioria dos coordenadores descreve meramente
como um papel técnico, como se pode verificar: ―acompanha os alunos para as
aulas teletransmitidas, certifica-se de que os equipamentos (som e vídeo) estejam
funcionando de forma adequada.‖
Em relação à avaliação, uns pontuaram que utiliza o mesmo sistema das
disciplinas presenciais tradicionais. Outros dois informaram que as reclamações
aumentam. ―Quando chega o momento das avaliações, os problemas se agravam,
pois os alunos colocam a culpa do resultado da avaliação na metodologia.‖
Quando questionados sobre a possibilidade do docente conseguir identificar
questões relativas às relações interpessoais, tais como: o estado emocional, o
envolvimento, o comprometimento e a participação dos alunos, eles não souberam
responder. ―Desconheço.‖ ―Não tenho como opinar.‖ ―Creio que seja inviável.‖
―Prefiro não opinar.‖
Todos os respondentes afirmaram que a troca de idéias e experiências fica
limitada, assim como, a relação professor-aluno e aluno-aluno.
Na última questão, os coordenadores tiveram oportunidade de manifestar sua
opinião sobre as disciplinas teletransmitidas. Neste item, eles afirmaram que as
disciplinas teletransmitidas representam uma quebra de paradigmas para a grande
maioria dos alunos. Na opinião deles, os alunos que se matriculam num curso
presencial, não possuem a mesma maturidade dos estudantes que recorrem aos
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cursos ofertados integralmente na modalidade a distância e isto provavelmente seja
uma das principais causas dos problemas enfrentados pelas diversas unidades.
―Uma Instituição como a nossa, que se dedica a educação da população das
classes C e D, predominantemente, recebe um perfil de estudante egresso do
ensino médio com inúmeras deficiências e muito imaturo‖, afirma uma coordenadora.
Outra

coordenadora

conclui:

―As

disciplinas

teletransmitidas

causam

estranheza para a maioria dos alunos e, aqui entre nós, para mim também. Eu não
de adaptaria a esta modalidade.‖
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4 ANÁLISE DOS DADOS
Este capítulo tem por objetivo apresentar uma análise dos dados coletados
apontando as limitações, os desafios e possibilidades da docência e da
aprendizagem na EaD comparando as modalidades educacionais teletransmitidas e
online.

4.1 Adequação da proposta pedagógica e infra-estrutura da IES
pesquisada para o Ensino a Distância aos aspectos regulatórios do MEC

Levando em conta a análise dos documentos institucionais disponibilizados
(Projeto Pedagógico do Curso - PPC 63, PPI Projeto Pedagógico Institucional 64, Plano
de Desenvolvimento Institucional - PDI65) observa-se que a educação a distância é
apresentada como uma área estratégica e está integrada à missão da Universidade.
A IES realizou grandes investimentos 66 em recursos tecnológicos visando
disponibilizar para o seu corpo docente e discente o ferramental das tecnologias de
informação e comunicação para facilitar o processo de aprendizagem dos alunos e
conta com uma infra-estrutura tecnológica ―de ponta.‖
A IES conta com 56 Pólos de Educação a Distância credenciada pelo MEC,
sendo 39 no Estado do Rio de Janeiro e 17 Pólos distribuídos por 16 Estados
brasileiros.
Observa-se que o desenvolvimento da metodologia aplicada ao ensino a
distância na IES pesquisada envolve diversas áreas e setores e está em
conformidade com as diretrizes e recomendações do MEC 67 para esta modalidade
de ensino, conforme segue:

63

É o documento orientador de um curso que traduz as políticas acadêmicas institucionais de um
determinado curso. Fonte:
http://www.inep.gov.br/download/condicoes_ensino/2008/Instrumento_Avaliacao_Cursos_v_final_9set
embro.pdf. Acesso em 28. fev. 2010.
64
É o documento orientador de um curso que traduz as políticas acadêmicas institucionais de uma
IES. Nela devem constar os projetos pedagógicos dos cursos ofertados. Fonte:
http://www.inep.gov.br/download/condicoes_ensino/2008/Instrumento_Avaliacao_Cursos_v_final_9set
embro.pdf . Acesso em 28. fev 2010.
65
O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, elaborado para um período de 5 (cinco) anos.
Fonte: http://www4.mec.gov.br/sapiens/pdi.html. Acesso em 28. fev. 2010.
66
Valores não informados pela IES.
67
BRASIL. Ministério da Educação – Secretaria de Educação a Distância. Indicadores de Qualidade
para
Cursos
de
Graduação
a
Distância
http://www.pr5.ufrj.br/curso_distancia/legislacao/Indicadores_de_Qualidade_do_MEC.pdf. Acesso em:
20.jun.2010.
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1 - Considerar que a convergência e integração entre materiais impressos,
radiofônicos, televisivos, de informática, de teleconferências, dentre outros,
acrescida da mediação dos professores - em momentos presenciais e não – criam
ambientes de aprendizagem ricos e flexíveis:
A IES dispõe recursos didáticos 68, técnicas de ensino-aprendizagem e
mecanismos online de comunicação, cooperação e informação, auxiliares na
construção do conhecimento do aluno (fórum de discussão; comunidade virtual;
central de mensagens; portfólio; anotações; enquetes; trabalhos a concluir;
atividades de autocorreção; apresentação teletransmissão; webliografia; bibliografia;
chat; agenda; exercícios; estudo de caso; resolução de problemas; entrevistas online
com experts na área; jogos; trabalho em grupo; áudio; vídeo; apostilas online;
atividades complementares.
2 - Incluir no material educacional guia-impresso e/ou disponível na rede
Internet:
É disponibilizado aos alunos um Curso de Ambientação que traz orientações
relacionadas ao funcionamento do ambiente e à dinâmica do curso. Há, também, no
Curso, orientações de estudo tais como sugestões de organização de cronograma,
de tipo de ambiente favorável para estudo e tempo necessário para dedicação ao
Curso. Além do Módulo Orientação também é disponibilizado para o aluno um
tutorial com as principais informações sobre como estudar na Sala de Aula Virtual.
3 - Informar, de maneira clara e precisa, que meios de comunicação e
informação serão colocados à disposição do aluno (livros-textos, cadernos de
atividades, leituras complementares, roteiros, obras de referência, Web-sites, vídeos,
ou seja, um conjunto - impresso e/ou disponível na rede - que se articula com outros
meios de comunicação e informação para garantir flexibilidade e diversidade):
O apoio ao aluno a distância se dá também pelo atendimento que é realizado
da seguinte forma: Contato com o Webhelper para esclarecimento de dúvidas
administrativas através de email ou da Secretaria Virtual; Contato com o
Atendimento do Campus Virtual por telefone, fax ou sistema 0800; Contato com o
Professor Online para esclarecimento das questões relacionadas à disciplina através
de e-mail postado na Central de Mensagens; os Professores Online darão
assistência respondendo às questões dos alunos em até 24 horas; Contato com a

68

Nem todos estes recursos são disponibilizados nas disciplinas teletransmitidas.
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Supervisão Pedagógica para esclarecimento de dúvidas relacionadas à metodologia
e outros aspectos pedagógicos, por e-mail, fax ou telefone. Acesso ao ambiente do
curso (Sala de Aula Virtual), mediante login e senha; Acesso aos demais ambientes,
inclusive Secretaria Virtual, onde ele poderá acompanhar seu rendimento; cada
aluno poderá visualizar somente as suas notas; Help Center – serviço de
atendimento online síncrono para tirar dúvida dos alunos quanto à utilização e
navegação do ambiente virtual,

orientações

do sistema e

processos

de

aprendizagem; Palestras presenciais e online para orientação.
4 - Detalhar nos materiais educacionais que competências cognitivas,
habilidades e atitudes o aluno deverá alcançar ao fim de cada unidade, módulo,
disciplina, oferecendo-lhe oportunidades sistemáticas de auto-avaliação.
As competências cognitivas, habilidades

e atitudes

pretendidas são

apresentadas em cada unidade da disciplina. A IES disponibiliza oportunidades de
auto-avaliação e contempla em suas orientações e diretrizes para a construção do
plano de ensino e planos de aula de cada disciplina, os seguintes itens:
Orientações para a elaboração do material educacional:
- Projeto Pedagógico:
Fundamentação legal, quando for o caso;
Análise do cenário na respectiva área de conhecimento, observar o estado
da arte do conhecimento e as demandas mercadológicas;
Identificação do possível perfil do aluno;
Identificação das competências (conhecimentos, habilidades e atitudes)
que o aluno precisa adquirir;
Contextualização na realidade dos alunos.
- Plano de Ensino/Aprendizagem:
Objetivos gerais, objetivos específicos e objetivos operacionais quando for
o caso;
Objetivos priorizados para a avaliação;
Conhecimentos prévios que o aluno deve demonstrar possuir;
Conteúdos;
Conteúdo em unidades de ensino;
Técnicas de ensino/aprendizagem (atividades);
Recursos didático-instrucionais;
Processo e instrumentos de avaliação;
Forma de docência online.
- Mapa Conceitual
Identificação dos conceitos básicos e complementares;
Identificação dos conceitos pré-requisitos;
Hierarquização dos conceitos;
Interligação dos conceitos.
– Elaboração das Avaliações da Aprendizagem
Definição dos itens de teste;
Elaboração das avaliações formativas;
Elaboração da avaliação somativas;
Elaboração das mensagens de feedback das avaliações;
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Elaboração das avaliações somativas.
– Acompanhar a Arquitetura do Conteúdo e a Construção do Material
Didático em Disciplina Online:
Envio dos materiais solicitados pela Diretoria de Educação a Distância.
Observar os prazos de envio de cada material.
Reformular os pontos insuficientes em cada material.
Submeter o envio do material final, inclusive as avaliações, à chancela do
Coordenador do Curso, salvo se o Autor acumular esta função.
Limitar-se a interferir em questões concernentes ao conteúdo da Obra, e
não à sua adequação ao modelo de disciplina online adotado pela IES.
– Testagem do material didático
Seleção da amostra do público-alvo;
Teste;
Reformulação a partir dos resultados da testagem.
- Implantação, Acompanhamento e Avaliação (documento interno da
IES69).

5 - Definir critérios de avaliação de qualidade dos materiais;
A equipe responsável pela definição dos critérios de qualidade e por verificála envolve diversas áreas: Coordenação Pedagógica, Suporte ao Ensino, Regulação
e Avaliação, Coordenação Acadêmica, Professor Conteudista, Designer institucional,
Designer institucional, Desenvolvedor de tecnologias, Webdesigner, Programador,
Professor da Aula Teletransmitida.
6 - Estimar o tempo que o correio leva para entregar o material educacional e
considerar esse prazo para evitar que o aluno se atrase ou fique impedido de
estudar, comprometendo sua aprendizagem;
Entre uma semana e dez dias após a matrícula do aluno.
7 - Dispor de esquemas alternativos mais velozes para casos eventuais;
Em casos emergenciais, o aluno retira o material no campus.
8 - Respeitar, na preparação de material, aspectos relativos à questão de
direitos autorais, da ética, da estética, da relação forma-conteúdo;
Itens contemplados nas orientações e/ou no contrato estabelecido.
O AUTOR reconhece que a Obra, objeto da presente cessão, deve ser
original, não infringindo quaisquer direitos de propriedade intelectual,
comercial ou industrial de terceiros, assumindo total responsabilidade por
qualquer reivindicação futura fundada em direitos de autor sobre a Obra
70
(documento interno da IES ).

9 - Considerar que a educação a distância pode levar a uma centralização na
disseminação do conhecimento e, portanto, na elaboração do material educacional,
abrir espaço para que o estudante reflita sobre sua própria realidade, possibilitando
contribuições de qualidade educacional, cultural e prática ao aluno;
69
70

Por se tratar de documento interno, não foi autorizado anexá-lo a esta pesquisa.
Por se tratar de documento interno, não foi autorizado anexá-lo a esta pesquisa.
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Item contemplado nas orientações e diretrizes da Diretoria de Ensino.
10 - Associar os materiais comunicacionais entre si e a módulos/unidades de
estudos/séries, indicando como o conjunto desses materiais se interrelaciona, de
modo a promover a interdisciplinaridade e a evitar uma proposta fragmentada e
descontextualizada do programa.
Itens que devem ser contemplados na elaboração do conteúdo e material
de cada disciplina:
a. Análise e seleção dos materiais didáticos (recursos);
b. Integração dos materiais didáticos com plano de ensino/aprendizagem;
c. Elaboração de conteúdo para complementação, aprofundamento,
ampliação, glossário, imagens, vídeo, texto, etc, se houver necessidade;
d. Elaboração do texto base que fará a introdução, ligação e o fechamento
dos diferentes objetos de aprendizagem, aulas e unidades;
e. Elaboração de textos que expressem a orientação dada pelo professor à
aprendizagem, que apresente os conceitos-chave e que dialogue com os
alunos remetendo-os para as diferentes atividades e que facilite o alcance
dos objetivos propostos;
f. Verificar a eventual existência de duplicidade de informação em unidades
ou aulas;
g. Elaboração e correlação com os conceitos dos exemplos, contraexemplos, analogias, utilidades, causas, conseqüências, vantagens,
desvantagens, aplicações, conforme o caso;
h. Elaboração das atividades, exercícios, debates na lista de discussão,
entrevistas online, pesquisas na Internet, jogos online, simulações online,
exercícios, elaboração de projeto e estudos de caso e outras técnicas de
ensino/aprendizagem;
i. Elaboração de recursos, tais como apostilas, gráficos, tabelas,
apresentações e roteiros para animações, vídeos, apresentação gravada e
outros recursos didático-instrucionais;
j. Elaboração de bibliografia e webliografia para cada unidade;
k. Re-elaboração dos textos com clareza, objetividade e adequação da
linguagem;
l. Revisão gramatical (documento interno da IES71).

4.2 Análise dos resultados das avaliações institucionais realizadas junto
aos alunos no tocante as disciplinas teletransmitidas
Para analisar os resultados da avaliação institucional levaram-se em conta os
documentos:
- Formulário de Pesquisa ABE 72- EAD 2009 sobre a qualidade dos cursos de
graduação a distância.
- Referenciais de Qualidade para Educação a Distância73, que embora seja
um documento que não tem força de lei, ele será um referencial nortEaDor para

71

Por se tratar de documento interno, não foi autorizado anexá-lo a esta pesquisa.
Associação Brasileira dos Estudantes de Educação a Distância.
73
Circunscrevem-se no ordenamento legal vigente em complemento às determinações específicas da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação, do Decreto 5.622, de 20 de dezembro de 2005, do Decreto
5.773, de junho de 2006 e das Portarias Normativas 1 e 2, de 11 de janeiro de 2007.
72
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subsidiar atos legais do poder público no que se referem aos processos específicos
de regulação, supervisão e avaliação da EaD.

A análise sobre os itens da avaliação institucional realizada no primeiro
semestre dos anos de 2009 e 2010:
- A adequação do ambiente para aula teletransmitida 74:
Observa-se que a maioria dos estudantes 69,4% considera bom e regular.
-

Comunicação realizada pelo campus

de origem sobre as

aulas

teletransmitidas 75:
Recomenda-se a revisão da estratégia adotada na comunicação, pois 60,1%
dos alunos respondentes pontuaram como regular, deficiente e muito def iciente,
percentuais que aumentaram de um ano para o outro.
- Facilidade para sanar dúvidas durante a teletransmissão com o professor 76:
A grande maioria dos respondentes (56,5%) considera este item bom e
regular.
- Condições de acesso ao conteúdo disponível na sala de aula online 77:
Recomenda-se aprimorar a estratégia de disponibilização de vídeos, slides e
outros conteúdos visando ampliar avaliação positiva deste item.
64,4% dos respondentes consideram o acesso aos conteúdos bom e regular.
- Informações prévias sobre as disciplinas na modalidade a distância
disponibilizadas pela EaD 78:
Observa-se que a maioria dos alunos (71,7%) considera bom e regular.
- Acesso a sala de aula virtual do aluno 79:
Merece atenção levando-se em conta um pequeno decréscimo dos itens bom
e muito bom, de 62% para 60,5%.
- Curso oferecido para ambientação do aluno no campus virtual 80:
Recomenda-se rever a estratégia de oferta e/ou a metodologia do referido
curso, levando em conta um declínio de 4,2% dos itens bom e muito bom.
74

Item contemplado nos documentos (Formulário de Pesquisa ABE – EAD, 2009 e Referenciais de
Qualidade para Educação a Distância).
75
Item contemplado apenas no documento ―Referenciais de Qualidade para Educação a Distância.‖
76
Item não contemplado nos documentos utilizados como referência.
77
Item contemplado nos documentos (Formulário de Pesquisa ABE -EAD 2009 e Referenciais de
Qualidade para Educação a Distância).
78
Item não contemplado nos documentos utilizados como referência.
79
Item contemplado apenas no documento ―Referenciais de Qualidade para Educação a Distância.‖
80
Item contemplado apenas no documento ―Referenciais de Qualidade para Educação a Distância.‖
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- Informações apresentadas no manual do aluno online 81:
Recomenda-se rever a estratégia de oferta e/ou a metodologia do referido
curso, levando em conta um declínio de 5,1% dos itens bom e muito bom.
- Navegabilidade durante as atividades na sala de aula virtual 82:
Observa-se que a maioria dos alunos (72,5%) considera bom e regular.
- Recursos didáticos utilizados na sala de aula virtual 83:
Recomenda-se ampliar os recursos didáticos e verificar a possibilidade de
orientar os alunos de forma a potencializar a utilização dos recursos disponíveis,
pois os itens deficiente e muito deficiente passaram de 16,8% para 21%.
- Apresentação visual das telas para motivar o aluno durante as aulas 84:
Recomenda-se atenção, pois os itens deficiente e muito deficiente tiveram
acréscimo de um ano para o outro.
- Quanto ao mecanismo para agendamento das avaliações 85:
Recomenda-se atenção, pois os itens deficiente e muito deficiente tiveram
acréscimo de um ano para o outro.
- A realização da avaliação nos laboratórios do campus de origem 86:
A maioria dos alunos (69,8%) considera bom e regular.
- Atendimento prestado ao aluno pela central de atendimento 87:
Recomenda-se atenção, pois os itens deficiente e muito deficiente tiveram
acréscimo 25,7% para 30,8%.
- Informações sobre as disciplinas online no campus de origem dos alunos 88:
Merece ser revista a estratégia adotada, pois os itens deficiente e muito
deficiente passaram de 22,9% para 27,7%.
- O atendimento prestado pelo departamento de EaD 89:

81

Item contemplado apenas no documento ―Referenciais de Qualidade para Educação a Distância.‖
Item contemplado apenas no documento ―Referenciais de Qualidade para Educação a Distância.‖
83
Item contemplado nos documentos (Formulário de Pesquisa ABE -EAD 2009 e Referenciais de
Qualidade para Educação a Distância).
84
Item não contemplado nos documentos utilizados como referência.
85
Item contemplado nos documentos (Formulário de Pesquisa ABE -EAD 2009 e Referenciais de
Qualidade para Educação a Distância).
86
Item contemplado nos documentos (Formulário de Pesquisa ABE -EAD 2009 e Referenciais de
Qualidade para Educação a Distância).
87
Item contemplado nos documentos (Formulário de Pesquisa ABE -EAD 2009 e Referenciais de
Qualidade para Educação a Distância).
88
Item não contemplado nos documentos utilizados como referência.
89
Item contemplado nos documentos (Formulário de Pesquisa ABE -EAD 2009 e Referenciais de
Qualidade para Educação a Distância)
82
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Outro item que merece atenção, pois os e um percentual representativo de
alunos (28%) considera deficiente ou muito deficiente.

Cabe criticar os itens a serem levantados na avaliação institucional realizada
pela IES pesquisada no tocante as disciplinas teletransmitidas. Tendo por referência
o Formulário de Pesquisa ABE -EAD 2009, seguem os itens sugeridos:
- Material didático / interação: A qualidade do material didático impresso (no
caso da disciplina tele disponibilizar). A clareza e facilidade de compreensão do
material didático impresso (no caso da disciplina tele disponibilizar). A qualidade da
aula teletransmitida / aula ao vivo; A qualidade de estudo online / ambiente do aluno
(clareza, navegabilidade, interação); A qualidade do dvd / vídeo aula disponível na
web / slides (clareza, nitidez, etc.); Chats / fóruns / reunião virtual (funcionalidade,
interação, etc.); O grau de contribuição do conteúdo na prática profissional. O grau
de interesse que o material didático causou em você.
- Professores / tutores: A qualidade do trabalho realizado pelos professores
da aula teletransmitida; A qualidade do trabalho realizado pelos professores online;
A qualidade do trabalho realizado pelos tutores; Nível de clareza da linguagem na
apresentação do conteúdo.
- Atendimento: Qualidade do atendimento por telefone; Qualidade do
atendimento por e-mail; Qualidade no envio de documentos solicitados; Avaliações /
exercícios; Qualidade dos exercícios / atividades propostos (clareza, grau de
dificuldade); Qualidade das avaliações / provas (clareza nas questões, grau de
dificuldade); Clareza nas informações das provas / exercícios / atividades propostos;
Tempo de disposição das notas no sistema.
- Instituição: Grau de confiança na instituição (quanto você confia na
faculdade); Grau de satisfação com a instituição (quanto você está satisfeito com o
serviço prestado); A atenção que a instituição dedica a você; Apoio no estágio /
colocação profissional; Sistema de cobrança ou negociação; Oferta de bolsas de
estudos / financiamentos (prouni 90, fies91, etc.); Seguro educacional / sistema de
apoio ao aluno (desemprego, doenças, etc.)

90

O Programa Universidade para Todos (ProUni) tem como finalidade a concessão de bolsas de
estudo integrais e parciais em cursos de graduação em instituições privadas de educação superior.
Fonte: http://siteprouni.mec.gov.br/como_funciona.html Acesso em 05. jul. 2010.
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- Pólo de apoio: Qualidade da sala de aula (espaço, cadeiras, pintura,
ventilação, etc.); Qualidade das aulas ao vivo / vídeos apresentados (nitidez de
imagem e som); Qualidade do laboratório de informática (computadores, quantidade,
acessibilidade);

Qualidade

da

biblioteca

(livros,

qualidade,

disponibilidade,

localização, etc.); Localização do pólo (avaliação do espaço físico, acessibilidade);
Qualidade do atendimento dos funcionários do pólo (simpatia, conhecimento, etc.).
- Investimento em sua aprendizagem: A quantidade de tempo que você se
dedica ao curso; Qual o grau de absorção do conteúdo proposto; Qual o grau de
dificuldade do curso como um todo; Qual seu nível de satisfação com o curso como
um todo; Qual o seu grau de integração com a turma do pólo / curso; Qual o seu
grau de envolvimento e interação com os professores; Qual o seu grau de
envolvimento e interação com os tutores; Qual o seu grau de envolvimento e
interação com os seus colegas (alunos).

4.3 Análise da metodologia pedagógica de interação nas aulas das
disciplinas teletransmitidas pesquisadas

Por disponibilizar como recursos complementares: material didático, biblioteca
virtual e a possibilidade de interação através dos fóruns de discussão no ambiente
online, além do conteúdo em vídeo das aulas teletransmitidas, a disciplina Língua
Portuguesa possui potencial para a promoção da aprendizagem através dos
conceitos defendidos pelos estudiosos Vygotsky, Freire, Primo e Silva. Contudo,
essa possibilidade fica muito reduzida quando se trabalha com um quantitativo de
8.200 alunos acompanhados por apenas três docentes em tempo integral 92.
No caso da disciplina Empreendedorismo este potencial interativo é reduzido
uma vez que o fórum de discussão no ambiente online não é disponibilizado como
recurso pedagógico de interação e aprendizagem. Este fator negativo poderia ser
minimizado a partir do trabalho realizado pelos tutores em sala de aula, desde a
equipe de tutores, em sua totalidade, seja composta por docentes com formação
adequada e atuando de forma integrada e colaborativa com a equipe de professores

91

O Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) é um programa do Ministério
da Educação destinado a financiar a graduação na educação superior de estudantes matriculados em
instituições não gratuitas. Fonte: http://sisfiesportal.mec.gov.br/ Acesso em 05. jul. 2010
92
Dedicação de 40 horas semanais.
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responsável pela elaboração do conteúdo, do material de apoio, pela definição da
metodologia de ensino e de avaliação da disciplina.
Para Almeida (2000, p. 1),
a universidade depara-se com desafios provocados pelas transformações,
incertezas e complexidade da ciência, pelas demandas da sociedade do
conhecimento e pela disseminação das TICs (Tecnologias de Informação e
Comunicação).

Segundo Moran (2006, p. 41),
A educação online nos traz atualmente questões específicas com desafios
novos. Ela é utilizada em situações onde o presencial não dá conta, ou
levaria muito tempo para atingir um número grande de alunos em pouco
tempo, como por exemplo, quando precisamos capacitar milhares de
professores em serviço, que não possuem nível superior. É difícil organizar
cursos presenciais simultaneamente para 7 mil professores. O uso de
videoconferência, Internet e sala de aula permitiu que a USP, PUC-SP e
UNESP realizassem essa tarefa recentemente, a distância, em todo o
Estado de São Paulo.

Com

aproximadamente

15.000

alunos

matriculados

na

disciplina

Empreendedorismo em âmbito nacional, a IES deveria assumir o desafio da
Educação a Distância, abrindo-se para uma postura flexível que propiciasse o
desenvolvimento de propostas inovadoras com procedimentos metodológicos que
garantissem uma relação dialógica através da interação entre os diversos
interagentes envolvidos no processo.
Silva (2009) apregoa que através dos ambientes virtuais de aprendizagem,
que representam a sala de aula online, com seu conjunto de interfaces, ferramentas
e estruturas é possível a construção da interatividade e da aprendizagem. Para ele é
importante e necessário que o ambiente virtual de aprendizagem favoreça a
interatividade e a conexão de teias abertas que traçam a trama das relações.
Segundo Freire (1981), ninguém nos ensina a fazer as coisas. No entanto,
não aprendemos a fazê-las sozinhos, mas sim, interagindo com o ambiente em que
vivemos. Os pais, irmãos e amigos ajudam a criança a aprender, dando-lhe apoio,
incentivo e feedback. Contudo, em última instância, quem aprende é a criança que
o faz sem ser metódica e sistematicamente ensinada. Os demais elementos
colaboram para extrair de dentro da criança o potencial que nela está e que permite
que ela consiga fazer coisas que antes não conseguia fazer. Noble (1998 apud
BLIKSTEIN e ZUFFO 2006) alerta para a tendência de proletarização da atividade
educacional, aumento da velocidade, padronização do trabalho, maior disciplina e
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supervisão gerencial, menor autonomia e a contaminação da lógica de redução de
custos e aumento da lucratividade‖.
Outro ponto que merece atenção especial e uma revisão da estratégia
adotada é a questão do acompanhamento da freqüência dos alunos da disciplina
Língua Portuguesa. Como a presença dos alunos nas salas de aula equipadas para
a teletransmissão não é obrigatória, muitos alunos não comparecem as aulas
teletransmitidas, perdendo um momento importante de aprendizado e, mesmo que
remota, de possível interação com o docente.
A aferição da freqüência através da realização dos exercícios de autocorreção por parte dos alunos demonstra-se falha, pois como ficam disponibilizados
durante todo o semestre letivo, segundo depoimentos colhidos na realização do
grupo focal, os alunos acumulam esta atividade para o final do semestre, realizandoa meramente no intuito de não serem reprovados.
Sobre a possibilidade de participação dos alunos na sala de aula online
através dos fóruns de debate, a informação obtida é que apenas 15% do total de
alunos matriculados acessam ―esporadicamente‖ o ambiente o que denota um grave
problema relativo a metodologia pedagógica adotada para a disciplina em questão,
pois não se pode afirmar que este item esteja relacionado ao fato da participação do
aluno nos fóruns de debate não conferir nota.
Estamos abandonando a abordagem tradicional na educação presencial,
mas muitas pessoas fazem isso em educação a distância e dizem oh, veja
que grande avanço, nós fizemos isso a distância. Em outras palavras,
estamos usando um mau modelo presencial e aplicando-o a distância.
(CAVALLO: 2001 apud BLIKSTEIN e ZUFFO 2006, p. 37).

No depoimento da docente entrevistada, a justificativa dada por não
contemplar a participação dos alunos nos fóruns como um item a ser avaliado ou a
possibilidade da realização de chats e outros recursos síncronos é vinculada ao
grande número de alunos matriculados na disciplina. Essa afirmação transmite uma
idéia de uma política institucional voltada para a quantidade em detrimento da
qualidade, ou ainda, nos remete aquele professor que reclama e atribui os motivos
do insucesso da sua aula ao número grande de alunos presentes em sala de aula.
Segundo Moran (2003, p. 42),
essas situações nos obrigam a pensar em processos pedagógicos que
compatibilizem: a preparação de materiais e atividades adequados; a
integração de vários tipos de profissionais envolvidos (professores, autores,
professores orientadores, professores assistentes e tutores); a combinação
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de tempos homogêneos e flexíveis, da comunicação em tempo real e em
momentos diferentes; as avaliações presenciais e a distância. É um
processo muito mais complexo do que o que realizamos no presencial,
porque exige uma lógica nova, que está sendo testada com mídias
telemáticas pela primeira vez. É muito tênue a linha que separa os cursos
de massa com qualidade daqueles de baixo nível.

Em relação ao processo de filtragem das perguntas que surgem no momento
da aula teletransmitida (ao vivo) e sobre como o docente pode identificar questões
relativas às relações interpessoais, entende-se a frustração demonstrada pelos
alunos durante o grupo focal.
Silva (2009) pontua que para que a interatividade ocorra é preciso garantir a
dialógica

que

associa

emissão

e

recepção

como

pólos

antagônicos

e

complementares na co-criação da comunicação e a intervenção do usuário ou
receptor no conteúdo da mensagem ou do programa abertos a manipulações e
modificações.
Segundo Cruz (2000), para garantir

qualidade de interação

e de

aprendizagem por videoconferência é preferível manter um limite máximo de 30
alunos no total.
De acordo com o Instrumento de Avaliação dos Cursos de Graduação do
Ministério da Educação, no indicador 1.5 (exclusivo para EaD) que aborda a questão
da efetividade na utilização dos mecanismos gerais de interação entre professores,
alunos, tutores 93 e tecnologias, o conceito referencial mínimo de qualidade está
referenciado da seguinte forma:
Quando a interação entre professores, tutores e alunos é adequadamente
94
realizada por meio de redes tecnológicas de comunicação , as quais estão
coerentes com a proposta metodológica de desenvolvimento do curso, em
especial com o perfil do aluno atendido e com as estratégias utilizadas nos
momentos de atividades presenciais previstas. Há flexibilidade no
atendimento ao aluno, oferecendo horários ampliados e os plantões de
atendimento foram adequadamente implantados em conformidade com o
projeto original.

No caso da disciplina Língua Portuguesa, como não há a figura do tutor na
sala de teletransmissão, as perguntas que surgem no momento da aula,
encaminhadas por internet, são filtradas pela equipe que fica no estúdio de
93

Segundo o MEC: Atua junto aos estudantes sob estrita orientação e supervisão da equipe de
docentes, principalmente como mediador pedagógico e facilitador nos processos de ensinoaprendizagem. É necessária (deve possuir) formação em nível superior, preferencialmente na área do
curso onde atuará.
94
Segundo o MEC: Redes Internet, intranet, fóruns, salas de conversação, videoconferência,
materiais didáticos específicos para EAD, plataformas virtuais de ensino-aprendizagem, 0800,
utilizados de modo a favorecer os trabalhos colaborativos.
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teletransmissão. Os questionamentos não respondidos ao vivo são enviados aos
professores online e trabalhados nos fóruns. Já na disciplina Empreendedorismo, as
perguntas que surgem no momento da aula são filtradas pelos tutores e
encaminhadas para o estúdio de teletransmissão. Lá, após uma segunda filtragem
por parte da equipe do estúdio, elas são disponibilizadas numa tela para que os
professores possam respondê-las ao vivo para todos os alunos.
Moran (2003, p. 42) afirma que alguns cursos por teleconferência estão
criando formas de interação online avançadas e combinadas com outros espaços e
tempos complementares. A aula por teleconferência combinada com ferramentas
online e off-line95, especialmente via internet, é um dos caminhos promissores para o
avanço da EaD e viabiliza,ao menos em teoria, valorizar o que há de melhor na
transmissão para muitos grupos fazendo uso de novas formas de interação.
Existe hoje no Brasil grande número de variedade de cursos online: cursos
para poucos e cursos para muitos alunos, cursos com pouca interação e
com muita interação, cursos centrados no professor e cursos centrados nos
alunos, cursos unitecnológicos e outros com múltiplas tecnologias
(MORAN, 2006, p. 42).

Sobre as avaliações, um aspecto que chamou a atenção durante a
investigação foi o fato da equipe de docentes da disciplina ter que elaborar entre 600
e 850 questões por avaliação 96, com cinco níveis de dificuldade para que as provas
sejam geradas randomicamente pelo sistema acadêmico para cada aluno no
momento da realização da prova. Levando em conta que esta disciplina possui uma
equipe composta por três docentes, são, pelo menos, 200 questões a serem
elaboradas por cada docente sobre o conteúdo de uma mesma disciplina. Fazendo
um cálculo meramente ilustrativo, se esta disciplina tivesse 10 unidades
programáticas, seria necessário elaborar 20 questões para cada unidade o que não
é uma tarefa fácil, mesmo em se tratando de uma disciplina como Língua
Portuguesa.
A metodologia de avaliação da disciplina Empreendedorismo envolve
atividades individuais, atividades em equipe, compondo uma parte da nota das duas
primeiras avaliações, além e provas realizadas presencialmente na própria sala de
aula onde a disciplina é teletransmitida (com o acompanhamento dos tutores). Neste
caso, a prova possui questões objetivas e dissertativas contemplando situações
95
96

Moran 2006, denomina a comunicação em tempo real de online e à de tempo diferente off-line.
São realizadas três avaliações aplicadas durante o semestre.
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problematizadas, a análise de estudos de casos, além dos conceitos e conteúdos
trabalhados na disciplina, aproximando essa metodologia, mesmo que ainda
distante, de uma educação problematizadora e contextualizada.
Para contornar alguns dos problemas identificados, caberia sugerir a
realização de encontro de ambientação e apresentação da disciplina (metodologia
de ensino e de avaliação) aos alunos matriculados, logo no início do semestre letivo,
visando sensibilizá-los sobre o papel dos alunos neste contexto e o ganho real que
eles teriam com a possibilidade da interação com seus colegas e professores,
ampliando sua visão acerca da condução da disciplina no decorrer do semestre
letivo. As disciplinas Língua Portuguesa e Empreendedorismo deveriam utilizar,
simultaneamente, tutores presenciais e tutores a distância o que potencializaria as
possibilidades de interação em comparação a metodologia adotada atualmente.
Embora não seja o foco desta pesquisa, alguns tópicos que merecem
destaque foram pontuados pelos alunos e pelos docentes entrevistados:
- Alunos: as excessivas regras de segurança da IES que limitam as pesquisas
exploratórias e a própria interação entre aluno-aluno e aluno-docente, como por
exemplo, a proibição do acesso a alguns sites para a verificação de e-mails e o
acesso a vídeos online (youtube e similares) entre outros.
- Docentes: aspectos relacionados ao uso da imagem dos docentes das
disciplinas teletransmitidas que passam a fazer parte do ―acervo‖ da IES de forma
quase que incondicional e irrestrita.
Sobre a questão das regras e restrições de acesso no ambiente universitário,
Visitemos uma escola bem equipada em termos tecnológicos. Consultemos
o manual de regras de uso da rede. Provavelmente, vamos encontrar lá
mais proibições do que possibilidades: não se pode usar correio eletrônico,
não se pode copiar arquivos da internet, há filtros e bloqueios de todos os
tipos, o uso dos computadores é estritamente regulamentado, há cartazes
em todas as paredes advertindo para as punições de quem não cumprir as
regras. Qual é a mensagem que o aluno entende de tudo isso? Que as
tecnologias vieram para dar-lhe mais espaço de criação? Ou vemos uma
mera extensão dos mecanismos tradicionais de vigilância e punição da
escola? E, afinal, há estudos que falam dos benefícios pedagógicos de
filtrar a rede ou proibir o correio eletrônico? [...] Portanto, a forma de
disponibilização e as mensagens ocultas no uso das novas tecnologias são
tão importantes como a decisão de usá-las (BLIKSTEIN, 2002 apud
BLIKSTEIN e ZUFFO 2006, p. 27).

Neste contexto Blikstein e Zuffo (2006, p. 28) questionam qual seria o uso
mais revolucionário das tecnologias num ambiente educacional.
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Aqueles em que os alunos seguem receitas passo-a-passo ou quando
empreendem projetos pelos quais são interessados e apaixonados, fora dos
estritos regulamentos de conduta e comportamento?

Os ambientes virtuais de aprendizagem baseiam-se na concepção de
interatividade como participação colaborativa, bidirecional e dialógica, pressupõe a
compreensão de conhecimento como algo hipertextual, aberto a conexões, à
integração de várias linguagens (sons, textos, imagens) e ancora-se na abordagem
da educação como ―um sistema aberto, com mecanismos de participação e
descentralização flexíveis, com regras de controle discutidas pela comunidade e
decisões tomadas por grupos interdisciplinares‖ (SILVA, 2009, p. 9).
É dever do professor, como educador, utilizar uma metodologia que privilegie
a construção do conhecimento de forma autônoma e participativa, assim como, é
dever da Instituição de Ensino Superior - IES viabilizar este tipo de interação
utilizando interface tecnológica empregada nesta modalidade de ensino.
As mídias digitais oferecem infinito espaço para experimentações em
diferentes níveis de realidade, seja programando o computador, editando
filmes, fazendo robótica, construindo modelos computacionais ou
elaborando sites na internet, com uma equação de custo
fundamentalmente diferente. Que fique claro: não estamos falando do
custo do ponto de vista negocial, da distribuição de conteúdos a baixo
preço. Falamos do aluno, daquele que quer aprender e que não deseja
necessariamente a solução de mídias que minimize o custo da empresa de
ensino eletrônico, mas que maximize o que ele pode aprender (BLIKSTEIN
e ZUFFO, 2006, p. 28).

Complementam pontuando que se um sistema, metodologia ou tecnologia de
educação nos imagina apenas como consumidores de algo já mastigado e digerido,
uma parte considerável do seu poder revolucionário já se perdeu. Quando um
sistema nos apresenta coisas enquadradas e padronizadas, ele já está comunicando
algo sobre como espera que nos comportemos. Então, os antigos paradigmas
começam a se fazer presentes, e passamos a raciocinar ―em termos das quatro
operações: adição de conteúdos, redução de custos, multiplicação de alunos,
divisão do número de professores‖ (BLIKSTEIN e ZUFFO 2006, p. 28).
As mídias interativas próprias possibilitam modificar este modelo abrindo
espaço para a ―participação genuína, isto é, participação sensório-corporal e
semântica e não apenas mecânica‖ (SILVA, 2005 p. 65).
Tecnologia não é desumanizadora, pelo contrário – desumanizador é o uso
que nós, homens, fazemos dela. A educação tradicional (anterior a toda
tecnologia), tal como na metáfora do copo meio vazio, vê o aluno sempre
como um ser em falta com os conteúdos, o comportamento e a motivação.
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Segundo essa visão, o aluno ainda não sabe, não pode, não se motiva e
não está preparado. A educação deveria servir exatamente para que
descubramos que sabemos, que podemos, que estamos preparados e que
queremos mais. E isso não é apenas utopia, mas observação científica:
nosso estudo de campo com mais de 200 crianças de escolas públicas
brasileiras mostra que, quanto mais confiamos nelas, quanto menos
proibições existem no ambiente, quanto mais convivial é a atmosfera, mais
elas demonstram responsabilidade, maturidade, motivação e interesse
(BLIKSTEIN, 2002 apud BLIKSTEIN e ZUFFO 2006, p. 29-30).

Quanto aos aspectos relacionados ao uso da imagem pontuado pelos
docentes, definição legal quanto ao tratamento dado pela legislação nacional no
tocante ao conteúdo elaborado pelos docentes para uso nos programas de EaD,
assim como, uma legislação trabalhista especifica para a EaD.
Os sindicatos têm promovido encontros, debates e congressos, no intuito de
discutirem

as

questões

trabalhistas

inerentes

a todos

os

docentes

que

desempenham funções em EaD.
Mill, Salles e Santiago (apud BARROS 2007, p. 3272) denunciaram as
seguintes condições de trabalho na EAD:
- Carga horária alta [...].
- Elevado número de alunos por docente, variando de 15 a 200 alunos para
uma carga horária média de 10 a 20 horas de trabalho semanal.
- Os contratos de trabalho na EAD, quando existem, são vagos,
temporários,
de tempo parcial e, às vezes, pagos na forma de bolsas de trabalho (o que
evita a criação de vínculo empregatício [...]
- Os ganhos salariais são, em média, baixos [...].
- Há despreocupação com as despesas do trabalhador com equipamentos
e serviços (energia elétrica, conexão à Internet etc.), o que gera condições
de trabalho inadequadas.
- Os espaços e o tempo dedicados ao trabalho são flexibilizados em função
da responsabilidade, autonomia e necessidades diversas: [...] no espaço
familiar, de descanso, com recebimento por uma carga horária inferior
àquela negociada em contrato.
- [...]
- Faltam informações e suportes para orientação [...] em relação a direitos e
deveres [...]

Analisando o contrato da IES pesquisada, entendemos o desconforto dos
docentes:
O AUTOR reconhece que a Obra, objeto da presente cessão, deve ser
original, não infringindo quaisquer direitos de propriedade intelectual,
comercial ou industrial de terceiros, assumindo total responsabilidade por
qualquer reivindicação futura fundada em direitos de autor sobre a Obra.
O AUTOR tem pleno conhecimento e está de acordo, que neste contrato,
não será incorporado o valor estabelecido no contrato individual de trabalho
que mantém com a CESSIONÁRIA (documento interno da IES97).
97

Por se tratar de documento interno, não foi autorizado anexá-lo a esta pesquisa.
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Nos itens acima a IES se resguarda tanto do ponto de vista os direitos de
propriedade intelectual, comercial ou industrial de terceiros quanto do ponto de vista
trabalhista.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA ATUALIZAÇÃO DA OBRA
2.1 - O AUTOR, durante todo o prazo de vigência da presente cessão, se
compromete a atualizar a Obra, sempre que necessário, podendo tal
atualização ser realizada por terceiros, designados pela CESSIONÁRIA,
nas hipóteses de o AUTOR (I) recusar-se a fazê-lo; ou (II) encontrar-se
impossibilitado de fazê-lo no prazo estabelecido pela CESSIONÁRIA; ou
(III) impossibilitado de fazê-lo de acordo com os critérios e normas da
CESSIONÁRIA.
2.2 - Deixando o AUTOR de realizar qualquer atualização, no prazo
estabelecido pela CESSIONÁRIA, perderá o direito ao recebimento da
parcela vincenda a referidas na cláusula quinta.
2.3 - Para efeitos da atualização da Obra por terceiros, nas hipóteses
previstas no item 2.1, o AUTOR também cede e transfere à CESSIONÁRIA
o direito de atualização da referida Obra, nas mesmas condições descritas
na cláusula primeira (documento interno da IES98).

Observa-se nos itens da cláusula segunda que a IES se resguarda ao direito
de garantir a atualização da obra, seja com o autor por ora contratado, seja com
outro profissional.
CLÁUSULA TERCEIRA: DA CESSÃO DOS DIREITOS AUTORAIS
3.1 - A CESSIONÁRIA, durante todo o prazo de vigência da presente
cessão, poderá dispor livremente da Obra, para toda e qualquer
modalidade de utilização, por si ou por terceiros por ela autorizados, não
cabendo ao AUTOR qualquer direito e/ou remuneração, a qualquer tempo
e título, além da prevista na cláusula quinta, tudo de acordo com o teor da
Lei nº 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais), neste ato transferindo e cedendo,
com total exclusividade, todos os direitos de utilização, fruição e disposição
da obra acima mencionada, em caráter exclusivo. Assim, a CESSIONÁRIA
poderá efetuar:
3.1.1 - Reprodução total ou parcial da Obra seja por sistemas gráficos,
fotográficos, reprográficos, fonográficos, videográficos, eletrônicos, digitais
ou magnéticos, no Brasil ou no exterior.
3.1.2 - Contratação de edição, com quaisquer terceiros, sem limitação ao
número de edições ou ao número de exemplares que compõem a Obra.
3.1.3 - Tradução para qualquer idioma.
3.1.4 - Distribuição por meio físico, eletrônico, magnético, audiovisual,
digital ou por cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou outro sistema, no Brasil ou
no exterior.
98

Por se tratar de documento interno, não foi autorizado anexá-lo a esta pesquisa.
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3.1.5 - Utilização, direta ou indireta, mediante reprodução por qualquer
suporte físico, eletrônico, magnético, audiovisual, digital ou por cabo, fibra
ótica, satélite, ondas, radiodifusão sonora ou televisiva, exibição
audiovisual ou processo assemelhado.
3.1.6 - Emprego de satélites artificiais, sistemas óticos, fios telefônicos ou
não, cabos de qualquer tipo e meios de comunicação similares, no Brasil
ou no exterior.
3.1.7 - Armazenamento em computador, microfilmagem ou qualquer forma
de arquivamento do gênero.
3.1.8 - Fixação da Obra em qualquer suporte físico, eletrônico, magnético,
audiovisual, digital ou por cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou outro suporte,
no Brasil ou no exterior.
3.1.9 - Oferta ou comercialização da Obra por qualquer meio ou suporte,
sem limitação do número de vezes.
3.1.10 - Cessão dos direitos ou licenciamentos da Obra a terceiros, no
Brasil ou no exterior, ou dar a ela qualquer outra utilização existente,
inclusive econômica, podendo a CESSIONÁRIA fornecer, vender e
distribuir a Obra para quaisquer terceiros, pessoas físicas ou jurídicas.
3.1.11 - Modificação, complementação, elaboração de resumos do
conteúdo da Obra, bem como a elaboração de novas obras a partir de
determinados trechos, capítulos, parágrafos e fragmentos da Obra objeto
deste Contrato, observado o disposto na cláusula quarta.
3.2 - O AUTOR declara ser o legítimo detentor dos direitos cedidos e, nesta
condição, assume a responsabilidade integral por este fato,
comprometendo-se, em caráter irrevogável e irretratável, a manter a
CESSIONÁRIA livre e a salvo de qualquer reclamação de terceiros,
assumindo toda a responsabilidade por eventuais indenizações e quaisquer
despesas decorrentes de reclamações de terceiros, inclusive custas
judiciais e honorários advocatícios (documento interno da IES99).

Levando em conta os itens da cláusula terceira, a IES, mais uma vez, se
resguarda ao direito de ―fazer o que bem entender‖ com a obra, sem qualquer
menção aos direitos do autor por quaisquer ganhos adicionais que surjam em
decorrência do uso do material de sua autoria.
CLÁUSULA QUARTA: DAS ALTERAÇÕES NA OBRA
4.1 - Fica a CESSIONÁRIA autorizada a efetuar modificações nos padrões
visuais e reprográficos da Obra, inclusive adequando-a a linguagem web
para que seja divulgada nas disciplinas ministradas a distância, sem prévia
e expressa autorização do AUTOR.
4.2 - A inclusão de parcelas da referida Obra em outras obras didáticas,
eventualmente produzidas e/ou patrocinadas pela CESSIONÁRIA, não
dependerá de aprovação prévia do AUTOR, inclusive citações e/ou
reprodução, em quaisquer obras, de trechos da Obra (documento interno
100
da IES ).
99

Por se tratar de documento interno, não foi autorizado anexá-lo a esta pesquisa.
Por se tratar de documento interno, não foi autorizado anexá-lo a esta pesquisa.

100

131

A cláusula quarta, garante o direito de editar a obra sem que o professor autor
tenha que ser consultado sobre a aprovação ou não de tais edições.

CLÁUSULA QUINTA: DA REMUNERAÇÃO
5.1 - Pela cessão dos direitos patrimoniais da Obra objeto do presente
Contrato, bem como pelas atualizações, conforme previsto na cláusula
segunda, o AUTOR receberá da CESSIONÁRIA, a importância total de
__________________ (valor a pagar) que será paga da no prazo de 30
(trinta) dias, após a aceitação da Obra pela CESSIONÁRIA.
5.2 – Os pagamentos, a critério da CESSIONÁRIA, serão efetuados no
holerite do AUTOR.
5.3 - Fica estabelecido que nenhuma remuneração adicional será devida
ao AUTOR, a qualquer tempo e título, salvo aquela expressamente
ajustada na forma do presente Contrato(documento interno da IES101).

A cláusula quinta, explicita claramente quanto e como se dará o pagamento
relativo ao serviço prestado e resguarda a IES no tocante a obrigatoriedade de
qualquer remuneração adicional além do valor acordado no referido contrato.
CLÁUSULA SEXTA: DO PRAZO
6.1 - A presente Cessão, válida em todo o território nacional e no exterior, é
realizada pelo prazo indeterminado, contado do recebimento da Obra pela
CESSIONÁRIA.
6.2 - O AUTOR fará a entrega total da Obra à CESSIONÁRIA em até 40
(trinta) dias após a data de comparecimento à Diretoria de EAD/UNESA
para capacitação e formalização da demanda solicitada.
CLÁUSULA SÉTIMA: DO DIREITO DE PREFERÊNCIA
7.1 - O AUTOR, enquanto vigorar o presente Contrato, compromete-se a
dar preferência à CESSIONÁRIA para a aquisição dos direitos de uso,
gozo, edição, reprodução e publicação de qualquer outra obra futura que
vier a produzir, envolvendo a área do conteúdo previsto na cláusula
primeira deste Contrato, mediante notificação por escrito à CESSIONÁRIA,
devidamente acompanhada da nova obra, exceto livros.
7.2 - A CESSIONÁRIA deverá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
contados da data de recebimento da notificação acima, comunicar
expressamente ao AUTOR se exercerá o direito de preferência sobre a
nova obra a que alude o item 7.1 acima.

Observa-se nos itens das cláusulas sexta e sétima que a IES garante a
cessão por período indeterminado, garante ainda a entrega da obra contratada num
período específico e ―obriga‖ o autor a dar a ―preferência‖ para a IES para qualquer
outra obra futura que vier a produzir.
101

Por se tratar de documento interno, não foi autorizado anexá-lo a esta pesquisa.
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CLÁUSULA OITAVA: DA NÃO CONCORRÊNCIA
8.1 - O AUTOR, durante o prazo de vigência da presente cessão, assume o
compromisso, em caráter irrevogável e irretratável, de abster-se de utilizar
a Obra, no todo ou em parte, para qualquer finalidade que não na própria
CESSIONÁRIA.
8.2 - O AUTOR se compromete, ainda, pelo prazo de vigência desta
cessão, a não manter, com qualquer outra Instituição, relação comercial
compreendendo cessão de direitos patrimoniais relativos a obra similiar à
que está sendo objeto do presente Contrato.
8.3 - A inobservância das disposições constantes desta cláusula implicará
o pagamento, pelo AUTOR, de multa equivalente a 5 (cinco) vezes o valor
total do Contrato, sem prejuízo da eventual indenização por perdas e danos
que venha a ser judicialmente pleitEaDa pela CESSIONÁRIA.

A cláusula oitava, o professor autor ―abre mão‖ do uso da obra, comprometese a não realizar serviço semelhante para outra IES sob o risco de pagar uma multa
cinco vezes o valor contratado no referido contrato.
Constatam-se, pelos itens do contrato apresentado, que há um desequilíbrio
no tocante as relações contratuais estabelecidas entre a IES e o professor autor,
com a totalidade dos itens resguardando a IES do ponto de vista legal. Sendo
perfeitamente compreensível que os docentes sintam-se desconfortáveis em relação
aos aspectos ora apresentados.
Enquanto não houver uma regulamentação específica das condições de
trabalho do docente virtual, levando em conta as peculiaridades do ensino a
distância pelas TICs, situações como esta serão recorrentes.
Segundo Barros (2007) outros aspectos devem ser considerados, além dos
direitos autorais quantos aos conteúdos desenvolvidos. O tempo à disposição da
IES para a realização do trabalho na modalidade EaD, o repouso semanal
remunerado, a quantidade, extensão e tempo de avaliação das atividades
desenvolvidas, a forma de remuneração, o local de trabalho e as despesas com os
equipamentos tecnológicos necessários (computador, internet) entre outros.

4.4 Análise dos programas de suporte e de qualificação dos docentes da
IES.
Tendo por base os dados levantados, observa-se que a IES tem investido na
capacitação do quadro de docentes. Entre 2009 e o segundo semestre de 2010,
10.245 docentes foram capacitados nos cursos ofertados pela área de gestão de
gente da IES.
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Analisando as ementas dos cursos ofertados, os módulos/cursos ―Relação
professor – aluno‖, ―Professor para Docência Online‖ e ―Ensino Superior e TICs:
Desafios e Possibilidades‖ contemplam aspectos diretamente relacionados às
temáticas apresentadas para fundamentar esta pesquisa. Os demais cursos
ofertados, também abordam temas relevantes e úteis ao no cotidiano do ensino
superior.
Na ementa do módulo/curso Relação professor – aluno encontra-se
referências a dialógica de Paulo Freire, a ementa é bem estruturada e, certamente,
traz uma boa contribuição a prática dos docentes, sejam eles de disciplinas
presenciais ou teletransmitidas.
O curso intitulado ―Professor para Docência Online‖ possui uma ementa muito
bem estruturada, uma abordagem extremamente adequada ao foco desta pesquisa
e uma carga horária que permite explorar e aprofundar os debates relacionados aos
temas propostos de forma colaborativa e contribuindo para a reflexão da prática
pedagógica do corpo docente da instituição.
Cabe uma importante ressalva: este curso foi construído por uma equipe
multidisciplinar coordenada pelo professor doutor da linha de pesquisa de novas
tecnologias do curso de Mestrado em Educação da IES, sendo que a equipe de
docentes que está ministrando as aulas deste módulo/curso não é mais formada por
nenhum integrante da equipe responsável pelo projeto.
A proposta do curso chamado ―Ensino Superior e TICs: Desafios e
Possibilidades‖ é promover um debate sobre o limitado uso das tecnologias da
informação e comunicação no dia-a-dia do professor universitário, nos diversos
ambientes onde ocorra o processo de ensino-aprendizagem. Observa-se uma
abordagem aplicável ao contexto das aulas teletransmitidas.
Os cursos ―Planejamento de ensino e aprendizagem‖, ―Metodologias e
estratégias de ensino‖ e ―Avaliação do processo ensino aprendizado‖, ―Ensino e
Avaliação por Competência‖ são cursos que se complementam e trazem
contribuições importantes para a prática docente, ressaltando aspectos que
assegurem e favoreçam a aprendizagem dos alunos.
Não foi contemplada, nos cursos ofertados pela IES, uma abordagem
específica de capacitação para os docentes das disciplinas teletransmitidas. Cabe
ressaltar que este item foi pontuado pelos professores nas entrevistas realizadas
como algo importante e necessário.
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―Na seleção que participei, fizemos um teste de vídeo que consistia numa
aula em estúdio onde tínhamos que utilizar todos os recursos
disponibilizados [...] foi dureza conseguir coordenar o uso do painel com
todos aqueles recursos [...] olhar para a câmera como se estivesse falando
com um aluno e me controlar para não desviar o olhar para o monitor de
vídeo que fica na sala [...] quando retornei ao estúdio já foi para a minha
primeira aula tele, não tive um treinamento ou capacitação‖

Citando Blikstein e Zuffo (2006, p.27) : ―[...] não basta introduzir tecnologias –
é fundamental pensar em como elas são disponibilizadas, como seu uso pode
efetivamente desafiar as estruturas existentes em vez de reforçá-las‖.
Outra ação do Programa de Capacitação de Docentes da IES é um evento
nacional direcionado ao público docente com o objetivo desenvolver, integrar e
reconhecer os professores que se destacam em suas práticas pedagógicas. A
segunda edição do evento está prevista para o segundo semestre de 2010 com o
tema ―Múltiplos sujeitos, múltiplos olhares: a ação docente na diversidade cultural‖, e
contará com a participação de 400 docentes convidados de todo o Brasil.
Neste evento, 40 docentes serão premiados por suas práticas inovadoras a
partir do Concurso Interno Nacional de Produções Científicas e Projetos de
Extensão. Serão 40 laptops (um para cada docente premiado) e R$ 168,000,00
(cento e sessenta mil reais) distribuídos em premiações em dinheiro no valor de R$
7.000,00 (sete mil reais) e R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
Os prêmios serão concedidos aos docentes em forma de crédito individual e
intransferível para autodesenvolvimento102 em atividades acadêmicas: participação
de evento, incluindo inscrições, passagem aérea ou rodoviária e hospedagem,
aquisição de livros, software e equipamento técnico, computador, assinatura de
revista e/ou sites especializados.
Além concurso citado, o um programa de bolsas de estudo Stricto Sensu
contemplará 40 docentes (10 bolsas para Doutorado e 30 para Mestrado).
Levando em conta que a IES possui mais de 4.500 docentes no Rio de
Janeiro, quase duplicando este número em âmbito nacional, a realização de um
evento com a participação de 400 professores, assim como a concessão de 40
bolsas, ainda representa um pequeno percentual do total de docentes da IES, mas,
indiscutivelmente, trata-se de uma ação dedicada a formação continuada dos
docentes que merece destaque positivo.

102

A atividade de autodesenvolvimento deverá ser agregadora à área de conhecimento em que o
docente atua na IES.
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4.4.1 Formação de docentes
A temática formação de docentes é amplamente debatida no âmbito
pedagógico,

todavia,

contempla

precariamente

a

formação

do

professor

universitário, imbuindo, através dos tempos, a idéia de que a formação específica
para o magistério, neste nível, pode ser compreendida como supérflua,
desnecessária. No entanto, a identificação acerca de algumas lacunas nesta área de
atuação docente tem sido cada vez mais freqüente, gerando uma altercação acerca
da formação do professor universitário.
Os programas de pós-graduação103 tendem a priorizar em suas atividades a
condução

de

pesquisas,

tornando-se

responsáveis,

mesmo

que

sem

intencionalidade, por reproduzir e conservar no ideário social a crença de que, para
ser professor universitário, é suficiente conhecer com profundidade determinado
conteúdo.
A formação exigida do professor universitário tem sido restrita ao
conhecimento aprofundado da disciplina a ser ministrada, sendo este conhecimento
prático (decorrente do exercício profissional) ou teórico/epistemológico (decorrente
do exercício acadêmico). Em termos pedagógicos, esta exigência é quase
inexistente.
Há pouca preocupação com o tema da formação pedagógica de mestres e
doutores oriundos dos diversos cursos de pós-graduação do país. A
graduação tem sido ‗alimentada‘ por docentes titulados, porém, sem a
menor competência pedagógica (VASCONCELOS,1998, p. 86).

Na cultura universitária, a tarefa de ensinar – e consequentemente a
formação pedagógica dos professores – parece ter sido relegada a segundo plano.
Historicamente, a formação para a docência universitária constituiu-se como uma
atividade paralela ao desempenho profissional. Desta forma, a função de professor
universitário poderia ser exercida por qualquer um que soubesse realizar bem
determinado ofício, ou seja, "quem sabe, sabe ensinar" (MORETTO, 2003, p.11).
Sendo o foco universitário a produção de conhecimentos, a formação de
professores para o magistério superior centraliza-se na preparação para a condução
de pesquisas, corroborando para que o enfoque pedagógico continue a ser
negligenciado.
103

Estamos nos referindo aos cursos de pós-graduação em nível de Mestrado e Doutorado.
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Em decorrência dessa ênfase na condução de pesquisas, os critérios de
avaliação de produtividade e qualidade docente concentram-se na produção
acadêmica destes professores. Ou seja, ensino e pesquisa passam a ser atividades
concorrentes, e como os critérios de avaliação premiam apenas a atividade do
pesquisar, uma cultura de desprestígio à docência acaba sendo instaurada no meio
acadêmico.
Sob a égide do exposto, indaga-se se a estrita exigência da titularidade de
mestrado e doutorado dos professores universitários é suficiente para a qualidade
do ensino superior.
Outro componente a considerar refere-se à falta de um incentivo legal que
privilegie a formação pedagógica dos professores universitários, visto que, como não
há amparo na legislação, fica sob a incumbência dos regimentos de cada instituição
de pós-graduação a responsabilidade pelo oferecimento de uma formação onde a
pedagógica seja inserida.
A Declaração Mundial sobre Educação Superior no Século XXI, da UNESCO,
de 1998, ressalta o papel do professor universitário enquanto educador responsável
pela mediação pedagógica, que deve estimular a aprendizagem do aluno, orientar
seus trabalhos, discutir suas dúvidas e problemas, incentivando-o a avançar no
processo do conhecimento.
Docentes de educação superior atualmente devem estar ocupados
sobretudo em ensinar seus estudantes a aprender e a tomar iniciativas, ao
invés de serem unicamente fontes de conhecimento, devem ser tomadas
providências adequadas para pesquisar, atualizar e melhorar as habilidades
pedagógicas, por meio de programas apropriados ao desenvolvimento
pessoal (Masetto, 2003, p.16).

Contudo, mesmo nos dias atuais, onde a necessidade de um novo
profissional de docência é denunciada, observa-se a presença de alguns
professores que, como apontado por Demo (2004), "em vez de fomentar a
autonomia criativa, reduz o aluno a ouvinte passivo, reprodutor de mensagens
alheias, subalterno a outros mesmo nos dias atuais" (DEMO 2004, p.17).
Masetto (2003, p.15) indica que o papel do professor universitário como mero
"repassador" de informações está se esgotando, especialmente ao se considerar
uma sociedade que privilegia e democratiza a informação, apontando que "o ensino
superior não pode deixar de rever seus currículos de formação dos profissionais.‖
Em vez da transmissão unidirecional de informação, valoriza-se cada vez
mais a interação e a troca de informação entre professor e aluno. No lugar
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da reprodução passiva de informações já existentes, deseja-se cada vez
mais o estímulo à criatividade do estudantes. Não ao currículo
padronizado, à falta de acesso à educação de qualidade, à educação
―bancária.‖ Sim à pedagogia de projetos, à educação por toda a vida e
centrada no aluno. Apesar de essas bandeiras serem quase unânimes, as
respostas concretas a esses desafios ainda são raras e difusas. Uma das
razões é que se deseja que as novas tecnologias resolvam todos esses
problemas de uma vez, sendo que a base de todos eles não é,
necessariamente, a ausência de uma determinada tecnologia (BLIKSTEIN
e ZUFFO 2006, p. 27).

A portaria n. 4059, 2004 estabelece no que se refere aos docentes
responsáveis por ministrar disciplinas na modalidade online, que
Art. 2o. A oferta das disciplinas previstas no artigo anterior deverá incluir
métodos e práticas de ensino-aprendizagem que incorporem o uso integrado
de tecnologias de informação e comunicação para a realização dos objetivos
pedagógicos, bem como prever encontros presenciais e atividades de tutoria.
Parágrafo 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.

Fica explícita a importância de uma maior conscientização acerca da
formação do docente do ensino superior, tanto por parte da sociedade como um
todo, assim como por parte do próprio professorado.
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Considerações Finais
A Internet que era vista apenas como uma ferramenta para computação
remota através do computador passou a ser utilizada como interface na
comunicação entre as pessoas. O ciberespaço, definido por Lévy (1999) como o
espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das
memórias dos computadores, tem como propósito colocar em sintonia todos os
dispositivos, sejam eles de criação, informação, gravação, comunicação e
simulação.
Com o surgimento da cibercultura emerge um novo cenário para o
desenvolvimento da Educação a Distância e a construção de conhecimento
caracterizado pelo uso e pela influência das tecnologias digitais, das tecnologias de
informação e de comunicação.
Este novo ambiente de comunicação implica em novas relações culturais e de
sociabilidade. Segundo Lévy (1999) este é o cenário ideal para que as pessoas
compartilhem de uma ―inteligência coletiva‖ e debatam sobre temas variados, sem a
interferência ou submissão de qualquer tipo de controle ideológico.
Barbero (2005) aponta a necessidade urgente de uma reestruturação das
metodologias de ensino dos docentes na relação professor-aluno, aluno-professor e
aluno-aluno envolvendo uma relação bidirecional, onde a interatividade representa o
maior paradigma a ser transposto no processo da construção do conhecimento.
Neste contexto, Morán (2006, p. 43) ressalta a necessidade e a importância
do professor online aprender a trabalhar com as novas tecnologias disponíveis
(Internet com conexão lenta e com banda larga; com videoconferência multiponto e
teleconferência; com softwares livres e com softwares de gerenciamento de cursos
comerciais) e não se permitir acomodar tendo em vista que a todo o momento
surgem novas soluções para facilitar o trabalho com o aluno. ―Ele precisa ter
flexibilidade para adaptar-se a situações muito diferenciadas e ter sensibilidade para
escolher as melhores soluções possíveis para cada momento.‖
Para Silva (2000), os professores, em sua maioria, ainda se encontram
excluídos da cibercultura por não disporem na escola ou em sua residência de um
computador online e aponta a necessidade de se promover ações inclusivas e de
capacitação para o uso das metodologias de ensino aplicáveis na Educação a
Distância aliadas as contribuições e possibilidades do uso adequado das tecnologias
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da informação e comunicação promovendo a interatividade e concretizando a
interação entre aluno–aluno e professor–aluno.
A pesquisa realizada demonstrou que a metodologia de educação a distância
fazendo uso da videoconferência é uma tarefa muito complexa e envolve inúmeros
fatores que podem comprometer os resultados e as metas estipuladas no momento
do planejamento pedagógico das disciplinas em questão. Além da seleção e da
capacitação adequada dos professores responsáveis pela aula teletransmitida, dos
professores online e dos professores tutores, é necessário preparar os alunos para
assumir uma nova postura e fazer uso de todo o potencial de interação
disponibilizado pelas novas tecnologias. Para que isso seja viável é necessário
ainda que a IES esteja comprometida com uma proposta pedagógica que privilegie a
qualidade abrindo da maximização dos percentuais de lucratividade inerentes de um
negócio que pode ser muito lucrativo como o ensino superior.
A metodologia de ensino identificada nas disciplinas teletransmitidas
pesquisadas revelou um perfil comunicacional muito próximo da lógica da
distribuição do conhecimento fazendo um uso limitado dos recursos de interação
disponibilizados pelas novas tecnologias.
Blikstein e Zuffo (2006) afirmam que não basta introduzir novas tecnologias, é
necessário pensar em como elas são disponibilizadas, de que forma o seu uso
poderá efetivamente desafiar as estruturas existentes no lugar de reforçá-las.
Para Silva (2006), uma aula interativa deve garantir pelo menos os seguintes
aspectos essenciais: participação colaborativa, bidirecionalidade e dialógica e
conexões em teias abertas.
Não ficou evidenciada uma proposta pedagógica que vise uma educação
dialógica problematizante e participativa, tampouco mecanismos que garantam uma
interação ou interatividade capaz de transformar os alunos em co-autores do
processo de aprendizagem.
Segundo Morán (2006)
Estamos aprendendo a desenvolver propostas pedagógicas diferentes para
situações de aprendizagem diferentes. As instituições sérias, mesmo
quando têm muitos alunos, encontrarão formas de organizá-los para que
consigam aprender com qualidade. As instituições que só buscam o lucro
organizarão cursos prontos, com pouca interação e apoio, massificando o
processo de ensino-aprendizagem, como acontece também no presencial.
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Fazer uso da videoconferência como metodologia de ensino envolve uma
mudança de paradigma tanto para alunos como para os docentes. No caso do uso
desta metodologia em disciplinas de cursos presenciais, o desafio ganha proporções
maiores, uma vez que estes alunos ingressam da faculdade com a expectativa de
encontrar na sala de aula o mesmo modelo experimentado no ensino médio.
O aluno terá que aprender a buscar o conhecimento de forma independente,
debatendo,

discutindo,

compartilhada,

trazendo

colaborando
grande

e

parte

apresentando
da

soluções

responsabilidade

de

sobre

forma
a

sua

aprendizagem.
Em paralelo e de forma complementar, deve ocorrer uma mudança na postura
do professor que deve estar apto a assumir outro papel no processo de ensinoaprendizagem, o de facilitador do processo. O seu trabalho consiste na modificação
da tradicional sala de aula presencial basEaDa no ditar-falar do docente e na
distribuição em massa do ―conhecimento‖ para uma sala colaborativa e participativa.
Segundo Silva (2006, p. 57) é necessário:
- Oferecer múltiplas informações (em imagens, sons, textos, 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 co 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.

A educação online pode ser definida como o conjunto de ações de ensinoaprendizagem desenvolvidas por meios como a Internet, a videoconferência e a
teleconferência e está em seus primórdios e sua interferência se fará notar a cada
vez mais em todas as dimensões de ensino (MORÁN 2006).
A utilização de metodologias de ensino por videoconferência ganhará um
novo impulso com a aproximação da TV às tecnologias computacionais trazendo
novas possibilidades comunicacionais e educacionais através da convergência de
duas tecnologias: televisão e a Internet.
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ANEXO 1

Questões para debate
Professores:
- O planejamento e organização do trabalho em sala de aula são diferentes do
planejamento de uma presencial?
- Como ocorre a interação/bidirecionalidade (participação aluno-docente e alunoaluno)?
- Os alunos podem fazer questionamentos?
- Como ocorre a filtragem das questões (critérios)?
- Qual o papel do tutor?
- Como se dá a avaliação da aprendizagem?
- Como o docente pode identificar questões relativas às relações interpessoais, tais
como: o estado emocional, o envolvimento, o comprometimento e a participação dos
alunos?
- A troca de idéias e experiências fica limitada?
- Como se dá a relação professor-aluno?
- Como se dá a relação tutor-aluno?
- É possível verificar a relação aluno-aluno?
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ANEXO 2

Questões para debate
Tutores:
- Como ocorre a interação/bidirecionalidade (participação aluno-docente e alunoaluno)?
- Os alunos podem fazer questionamentos?
- Como ocorre a filtragem das questões (critérios)?
- Qual o papel do tutor?
- Como se dá a avaliação da aprendizagem?
- Como o docente pode identificar questões relativas às relações interpessoais, tais
como: o estado emocional, o envolvimento, o comprometimento e a participação dos
alunos?
- A troca de idéias e experiências fica limitada?
- Como se dá a relação professor-aluno?
- Como se dá a relação tutor-aluno?
- É possível verificar a relação aluno-aluno?
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ANEXO 3

Questões para debate (Grupo Focal)
Alunos:
- Como ocorre a interação/bidirecionalidade (participação aluno-docente e alunoaluno)?
- Os alunos podem fazer questionamentos?
- Como ocorre a filtragem das questões (critérios)?
- Qual o papel do tutor?
- Como se dá a avaliação da aprendizagem?
- Questões relativas ao envolvimento, o comprometimento e a participação dos
alunos são contempladas?
- A troca de idéias e experiências fica limitada?
- Como se dá a relação professor-aluno?
- Como se dá a relação tutor-aluno?
- Como se dá relação aluno-aluno?
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ANEXO 4

Questões enviadas para coordenadores de curso
Nas disciplinas teletransmitidas:

- Qual a receptividade dos alunos em relação às aulas teletransmitidas?

- Como ocorre a interação/bidirecionalidade (participação aluno-docente e alunoaluno) nas aulas teletransmitidas?

- Os alunos podem fazer questionamentos?

- Como ocorre a filtragem das questões (critérios)?

- Qual o papel do tutor?

- Como se dá a avaliação da aprendizagem?

- Como o docente pode identificar questões relativas às relações interpessoais, tais
como: o estado emocional, o envolvimento, o comprometimento e a participação dos
alunos?

- A troca de idéias e experiências fica limitada?

- Como se dá a relação professor-aluno?

- Como se dá a relação tutor-aluno?

- É possível verificar a relação aluno-aluno?

- Qual a sua opinião sobre as disciplinas teletransmitidas?

