
 
 

 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

ESCOLA DE COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E HUMANIDADES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

REGIANE MARIA TOMÉ FAIM 

 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS 

DIDÁTICOS DISPONIBILIZADOS EM AMBIENTE VIRTUAL DE 

APRENDIZAGEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO BERNARDO DO CAMPO 

2018



 
 

 

REGIANE MARIA TOMÉ FAIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS 

DIDÁTICOS DISPONIBILIZADOS EM AMBIENTE VIRTUAL DE 

APRENDIZAGEM 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Educação da Universidade 
Metodista de São Paulo como requisito parcial 
para a obtenção do título de Mestre em 
Educação. 
 
Área de Concentração: Educação 
 
Orientadora: Profa. Dra. Adriana Barroso de 
Azevedo 

 

 

 

 

SÃO BERNARDO DO CAMPO 

2018 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 
 

  F149p    Faim, Regiane Maria Tomé 
Planejamento, elaboração e utilização de materiais didáticos             

disponibilizados em ambiente virtual de aprendizagem / Regiane              
Maria Tomé Faim. 2018. 

173 p.   
   
Dissertação (Mestrado em Educação) – Escola de 

Comunicação, Educação e Humanidades da Universidade Metodista 
de São Paulo, São Bernardo do Campo, 2018. 

Orientação de: Adriana Barroso de Azevedo. 
 
1. Professores - Formação profissional 2. Educação a distância 

3. Material didático I. Título. 
CDD 374.012 

 

 

  



 

A dissertação de mestrado intitulada: “PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E 
UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DISPONIBILIZADOS EM AMBIENTE 
VIRTUAL DE APRENDIZAGEM”, elaborada por REGIANE MARIA TOMÉ FAIM, foi 
apresentada e aprovada em 24  de abril de 2018, perante banca examinadora 
composta por Profa. Dra. Adriana Barroso de Azevedo (Presidente/UMESP), Prof. Dr. 
Cláudio Fernando André (Titular/UMESP) e Prof. Dr. Alan César Belo Angeluci 
(Titular/USCS). 
 
 
 
 
 
 
 

 
__________________________________________________ 

 
Profa. Dra. Adriana Barroso de Azevedo 

 
Orientadora e Presidente da Banca Examinadora 

 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________ 
 

Prof. Dr. Marcelo Furlin 
 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Programa: Pós-Graduação em Educação 
 

Área de Concentração: Educação 
 

Linha de Pesquisa: Formação de Professores  
  



 

REGIANE MARIA TOMÉ FAIM 

 

 

PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS 

DIDÁTICOS DISPONIBILIZADOS EM AMBIENTE VIRTUAL DE 

APRENDIZAGEM 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Educação da Universidade 
Metodista de São Paulo como requisito parcial 
para a obtenção do título de Mestre em 
Educação. 
 
Área de Concentração: Educação 
 
Orientadora: Profa. Dra. Adriana Barroso de 
Azevedo 

 

 
Defesa realizada em: 24/04/2018 
 
Resultado: Aprovada 
 
 
 
BANCA EXAMINADORA: 

 
 
 

Profa. Dra. Adriana Barroso de Azevedo 
Orientadora e Presidente da Banca 

 
 
 

Prof. Dr. Cláudio Fernando André 
Universidade Metodista de São Paulo 

Titular 
 
 
 

Prof. Dr. Alan César Belo Angeluci 
Universidade Municipal de São Caetano do Sul 

Titular  



 

 

 

 
A meu esposo, meu companheiro de todos os momentos. 

Às minhas filhas, minha mais pura forma de amar.   
Aos meus pais, meus exemplos de vida.  

 
 



 
 

AGRADECIMENTOS 
 

A Deus, que sempre esteve presente em minha vida, dando-me forças para 
seguir nessa viagem, me protegendo e amparando. 
 
À Universidade Metodista de São Paulo, pelo apoio financeiro ao conceder 
uma bolsa integral, que me permitiu concluir essa viagem, ampliando assim 
minha formação acadêmica. 

À Professora Doutora Adriana Barroso de Azevedo, minha orientadora, que 
me conduziu com excelência, partilhando suas experiências e conhecimento, 
orientando essa viagem com destreza, prestando apoio, mesmo quando eu 
deixava a embarcação à deriva me trazendo com carinho, apoio e reflexões 

certeiras para o meu posicionamento, para assim chegar ao destino final.  

À Professora Doutora Norinês Panicacci Bahia pelas contribuições realizadas 
durante o exame de qualificação, por dispor de seu tempo e conhecimento para 
analisar essa dissertação e me propiciar, assim, atracar em um porto seguro. 

Ao Professor Doutor Alan César Belo Angeluci, membro da banca, pela 
disponibilidade e qualidade em seus apontamentos, que contribuíram 
sobremaneira para a o final da viagem.   

 
Ao Professor Doutor Cláudio Fernando André, pela valiosa colaboração e 
disponibilidade em participar da banca de defesa. 

Aos docentes/pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em 
Educação, da Universidade Metodista de São Paulo, pelos ensinamentos e 
contribuições teóricas durante a viagem.    

A todos os funcionários do Programa de Pós-Graduação em Educação, da 
Universidade Metodista de São Paulo, por todos os serviços prestados, em 
especial à Priscila Wagna Vieira Roger e Camilla Costa Sanches, por 

exemplo de compromisso com o trabalho que realizam. 

Aos queridos colegas de mestrado, pela convivência, amizade e ricos 
momentos de aprendizado durante a viagem, compartilhamos angústias, 
desabafos, entusiasmos e alegrias. 

 
Às amigas, Simone Aparecida Possarli Oliveira e Jéssica Martins 
Mantovan, que compreenderam como me sentia nos momentos mais críticos 
da viagem, por estarem também navegando em suas pesquisas, sempre me 

incentivando e fazendo acreditar que eu atracaria num porto seguro, mesmo quando 
navegava em águas turbulentas. Muito obrigada pelas conversas e ajudas!  

Aos meus alunos da Educação a Distância, inspiradores e passageiros desta 
pesquisa, que apesar do anonimato, prestaram uma contribuição fundamental 
para que a viagem acontecesse. 

Ao Marco Antonio Faim, meu querido Maco, companheiro de vida, por 
aguentar minhas crises de mestranda, por me apoiar e enfrentar com muito 
amor e compreensão todos os momentos dessa viagem, nunca ter me privado 

de sua companhia, por sempre estar presente, principalmente, quando fazia o melhor 
cafezinho do mundo, com um sorriso lindo, me incentivando a continuar.  

 

 



 
 

Às minhas filhas, Natália Tomé Faim e Vanessa Tomé Faim, minhas fofinhas, 
minhas razões de viver, por entenderem todas as minhas ausências e sempre 
me apoiarem. Vocês são meus amores! 

Aos meus pais, Aurélio Rafael Tomé e Mercedes Galinaro Tomé, meus 
exemplos de vida, sempre estiveram ao meu lado nessa viagem, me motivando 
e dando muito amor e carinho para continuar navegando. 

À minhas irmãs, Eliana Aparecida Tomé Ramos e Sandra Regina Tomé, que 
sempre me encorajaram a seguir em frente com muito amor e carinho e meu 
cunhado Rubens Nigro Ramos, grande incentivador que sempre acreditou no 

meu potencial.  

À minha querida Tia Júlia Rossini, pelas orações e encorajamento para 
continuar na viagem. Aos meus primos, Marisete Maria Rossini e Admir 
Tadeu Rossini, por sempre me animarem.   

À Alessandra Moreno Talavera Domeniquelli, amiga de longa data, que 
acreditou na concretização dessa viagem, sempre esteve ao meu lado, me 
apoiando, colocando em minha bagagem confiança para que tudo ficasse bem, 

com a mão estendida sempre que eu passava por alguma tempestade, dedicando seu 
tempo pelo simples desejo de afagar meu coração. Ao Eduardo Domeniquelli, Júlio 
Domeniquelli e Fernando Domeniquelli, pelo apoio incondicional. 
 

Ao meu grupo de apoio predileto, as Famílias Tomé e Faim, que me 
motivaram durante a viagem, sempre com palavras de carinho e estímulo.   
 
Ao doutor Tiago Kenji Takahashi, meu médico oncologista, que sempre me 
incentivou, em todas as consultas durante o tratamento, não medindo esforços 
para amenizar os efeitos colaterais da quimioprevenção, para que conseguisse 

me dedicar por inteiro à viagem. 
 

Aos colegas de trabalho, do curso de Pedagogia EaD, pelo apoio para 
concretização dessa viagem, pessoas queridas que sempre estiveram com 
uma palavra de carinho me impulsionando a navegar.   

 
Por fim, quero demonstrar o meu agradecimento, a todas/todos que 
contribuíram de alguma maneira para a realização dessa viagem.  
   

  
 

 



 
 

RESUMO 

  

Este estudo aborda as práticas docentes na modalidade a distância e apresenta como 
problema de pesquisa “quais percepções possuem os alunos do curso de Pedagogia 
EaD sobre o planejamento, elaboração e utilização de materiais didáticos 
disponibilizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem?” O estudo objetiva refletir 
sobre a experiência dos alunos através de suas narrativas sobre o AVA, considerando 
o uso dos recursos e atividades nele disponíveis e as contribuições do AVA para o 
ensino-aprendizagem e para a formação docente. Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa de cunho investigativo, na modalidade narrativa, sob a luz de Clandinin e 
Connelly (2015) e amparada em teóricos da abordagem biográfica como Delory-
Momberger (2012), Passeggi (2011) e Azevedo (2015). A análise das narrativas 
fundamenta-se na abordagem hermenêutico-fenomenológica (AHF) de van Manen 
(1990) e na qual se baseia Maximina Freire (2010; 2012; 2015) para, a qual descrever 
e interpretar a essência da experiência vivida dos participantes dessa investigação. 
Esse estudo também tem como pressupostos teóricos trabalhos de Kearsley e Moore 
(2007), Behar (2009), Moran (2009), Palloff e Pratt (2002), Paulo Freire (1996), Tardif 
(2014), Nóvoa (2009), Azevedo (2014), Bahia (2015), Ricardo (2013), Silva (2013), 
Mizukami (1986), Filatro e Cairo (2015), Clementino (2015), entre outros. Abordam-se 
num primeiro momento aspectos da Educação a Distância, da Docência no Século 
XXI e a autoria docente. Em seguida trata-se aspectos das teorias e das concepções 
do ambiente virtual de aprendizagem, do planejamento pedagógico para a educação 
a distância e da produção do material didático. Ao fim, partindo da análise 
hermenêutico-fenomenológica com a interpretação dos registros textuais das 
experiências vivenciadas pelos participantes no AVA, chega-se à essência do 
fenômeno por meio dos processos de textualização e tematização (operacionalizada 
pelas rotinas de organização e interpretação). Do ciclo de validação emergiram quatro 
grandes temas: busca, fluência, vias e mediação, cujos desdobramentos viabilizaram 
reflexões sobre a formação na modalidade a distância, o planejamento do conteúdo, 
o uso do recursos e atividades no AVA e a interação entre professores e alunos, que 
podem e devem continuar a ser o objetivo maior dos profissionais que atuam ou 
venham atuar na modalidade a distância.  
 
 
Palavras-chave: Formação de Professores. Educação a Distância. Planejamento. 
Material Didático.  
  



 
 

ABSTRACT 

 

This study is aimed at the teaching practices in the distance education modality and 
seeks to answer the research problem "what perceptions do the students of the 
Distance Education Pedagogy course have on the planning, elaboration and use of 
didactic material made available in the Virtual Learning Environment?" The research 
reflects upon the experiences of students through their narratives, regarding the VLE, 
considering the use of resources and activities available in it, as well as the 
contributions of the VLE to the teaching-learning process and teacher training. A 
qualitative investigative research has been developed, using the narrative inquiry 
presented by Clandinin and Connelly (2015) and relying on studies about the 
biographical research such as Delory-Momberger (2012); Passeggi (2011); Azevedo 
(2015). The analysis of the narratives is based on the hermeneutic-phenomenological 
approach, by van Manen (1990) in which Maximina Freire (2010, 2012, 2015) based 
her research to describe and interpret the essence of the experience lived by the 
participants of this investigation.The theoretical framework of this study is also 
composed by Kearsley and Moore (2007); Behar (2009); Moran (2009); Palloff and 
Pratt (2002); Paulo Freire (1996); Tardif (2014); Nóvoa (2009), Azevedo (2014); Bahia 
(2015); Ricardo (2013); Silva (2013); Mizukami (1986); Filatro and Cairo (2015); 
Clementino (2015); among others. At first, this research approaches aspects of the 
Distance Education, Teaching in the 21st Century and the teaching authorship. It then 
deals with theories and conceptions of the virtual learning environment, pedagogical 
planning for distance education and the production of didactic material.  Afterwards, 
based on the hermeneutic-phenomenological analysis, in addition to the interpretation 
of the textual records of the experiences lived by participants in the VLE, the essence 
of the phenomenon is reached through the processes of textualization and 
thematization (operationalized by the routines of organization and interpretation). From 
the cycle of validation, the four major themes emerged: search, fluency, paths and 
mediation, which enabled, by its unfolding, reflections on distance learning, content 
planning, use of resources and activities in VLE and interaction between teachers and 
students, which can and should continue to be the main objective of professionals who 
work or may come to work in the distance education. 
 
 
Keywords: Teacher Training. Distance Education. Planning. Didactic Material.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Um homem precisa viajar por sua conta,  
não por meio de histórias, imagens, livros ou tv.  

Precisa viajar por si, com seus olhos  
e pés para entender o que é seu, 

para um dia plantar as suas  
próprias árvores e dar-lhes valor.  

Conhecer o frio para desfrutar do calor e o oposto.  
Sentir a distância.  

(Almyr Klink, 2015) 

 

Viajar e ver o mundo com nossos próprios olhos é uma maneira de 

experimentar a pesquisa, investigando o (des)conhecido sem limites, pois os 

caminhos das descobertas nunca serão iguais. Essa é a magnitude de cada pesquisa, 

ensinar-nos o que cada um necessita para amadurecer. 

A partida nessa viagem mar afora começa com a minha experiência de estágio 

com a Educação a Distância (EaD), no início de 2007, quando ingressei no curso de 

Pedagogia. Foi um período de retomada de hábitos escolares que há tanto tempo 

estavam adormecidos em minha vida, afinal foram 16 anos sem estudar. Precisei 

entender a organização curricular do curso de Pedagogia, constituído por módulos 

que agrupavam diferentes temáticas, e não disciplinas. Percebia que o currículo 

organizado em temáticas possibilitava compartilhar o conhecimento 

interdisciplinarmente e que tanto alunos como professores participavam como sujeito 

do processo educativo. 

Com muita dedicação e comprometimento durante o curso procurei aproveitar 

todas as oportunidades oferecidas pela Universidade, participando de projetos de 

extensão, monitorias, congressos, semanas culturais, ao mesmo tempo que realizava 

o estágio na Pró-Reitoria de Educação a Distância.   

Essa experiência de estágio, atuando no Atendimento EaD, possibilitou um 

convívio com o maior protagonista de todo esse processo que é o aluno, conheci suas 

dúvidas, angústias, dificuldades e satisfação ao conseguir, por exemplo, postar uma 

atividade no ambiente virtual de aprendizagem após muitas explicações. Também foi 

possível conhecer além dos alunos, todos os envolvidos, presenciar as possibilidades 

de interação, vivenciando a aproximação entre professores e alunos, por meio do uso 

da tecnologia, momentos que contribuíram significativamente para refletir sobre minha 
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formação e decidir os caminhos que gostaria de navegar profissionalmente, como 

trabalhar na educação a distância. 

A descoberta do que desejava para minha vida profissional foi confirmada ao 

término do curso de Pedagogia, em 2010, pois recebi uma proposta de trabalho 

temporário para atuar como Assistente de Produção de Materiais Didáticos 

Pedagógicos, na Assessoria Pedagógica do Núcleo de Educação a Distância (NEAD) 

da mesma instituição. Minha tarefa seria revisar os materiais dos cursos de 

licenciatura EaD.  

Foram 5 meses desbravando o NEAD, convivendo tanto com a Assessoria 

Pedagógica quanto com a Produção de Materiais Didáticos. No início sentia-me como 

uma náufraga à deriva, navegando num barco sem rumo, mas aos poucos e com a 

ajuda de toda equipe do NEAD descobri-me completamente envolvida e apaixonada 

pela EaD. Ao revisar cada material didático lembrava-me dos alunos que tive contato 

no atendimento e procurava olhar para o material didático como se fosse uma aluna, 

verificando se atendia as diferentes regionalidades, se favorecia a interatividade e o 

envolvimento, se os alunos teriam autonomia para realização das atividades e se faria 

diferença na vida de quem queria aprender o que teríamos que ensinar. Enfim, muitas 

foram as provocações durante a revisão de cada material.  

Começar como professora auxiliar no curso de Pedagogia EaD foi, com 

certeza, um momento marcante em minha jornada profissional e pessoal, emergindo 

o sentimento de ser professora. Na mediação pedagógica sempre procuro motivar, 

orientar e acompanhar os alunos, respondendo suas dúvidas e auxiliando-os nas 

atividades para melhor integrá-los em sua vida acadêmica e possibilitar principalmente 

a superação dos obstáculos quanto ao uso da tecnologia. Apesar da distância física, 

que é encurtada pela tecnologia, estamos presentes no virtual, criamos laços de 

comprometimento e afetividade com alunos e alunas da EaD.  

Em dezembro de 2011, finalizei o curso de Pós-Graduação Lato-Sensu “A 

Construção da Docência no Ensino Superior: Fundamentos e Práticas”, na própria 

instituição. Esse curso agregou sobremaneira na minha trajetória profissional, pois 

todas as disciplinas cursadas contribuíram significativamente para a minha prática 

docente.  



15 

 

Como mencionei, pela minha experiência prática na EaD, participo de reuniões 

com a coordenação e equipe de professores temáticos e auxiliares1, envolvo-me com 

o pessoal da equipe multidisciplinar para planejar e organizar os materiais, de acordo 

com os objetivos pedagógicos propostos na matriz curricular e também realizo o 

gerenciamento e organização do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Essas 

funções exigem uma série de competências e habilidades com o uso da tecnologia, o 

que me motivou a cursar outra Pós-Graduação Lato-Sensu: “Educação a Distância: 

elaboração de material, Tutoria e Ambientes Virtuais”, que cursei a distância em outra 

instituição, concluída em abril de 2014.  

A minha experiência enquanto aluna num curso de pós-graduação a distância 

com certeza foi o diferencial para entender como se sentia um aluno que cursava a 

EaD e possibilitou que eu repensasse minha prática docente. Emergiram então 

inquietações e questionamentos pertinentes ao meu saber/fazer docente que me 

motivaram a realizar esta pesquisa, pois não raras vezes respondo mensagens de 

dúvidas dos alunos em relação às atividades propostas no AVA no sentido de 

esclarecer-lhes as informações, tanto pedagógicas quanto organizacionais.   

O fato de ter me deparado e vivenciado com experiências práticas na 

modalidade a distância fez com que percebesse a necessidade de refletir a minha 

prática profissional e no início do ano de 2015 me matriculei como aluna especial no 

Mestrado em Educação, cursando a disciplina eletiva “Processos educacionais e 

ambientais midiáticos: novos modos de saber e fazer”. Ainda no mesmo ano, em 

agosto, participei da seleção discente e fui aprovada oficialmente, como aluna regular.  

Nesse momento, senti-me impulsionada a discutir a ideia de que a organização 

de um curso na modalidade a distância exige conhecimentos e comprometimento no 

exercício da profissão docente, com a construção de saberes específicos para a 

elaboração de aulas e o gerenciamento do ambiente virtual de aprendizagem. Tais 

aspectos exigem domínio sobre os conteúdos teóricos e também a respeito das 

dimensões política, ética, humana, estética e técnica da matriz curricular de um curso. 

Segundo Azevedo (2007, p. 4), 

 
Certamente, há mudanças nos modos de produzir e construir o conhecimento 
a partir da introdução das tecnologias na educação e principalmente, na 
educação a distância. Há novas formas de acesso a informação, de 
comunicação e há a transformação da mesma em conhecimento, porém o 

                                            
1 Na instituição pesquisada os “professores temáticos” são aqueles responsáveis pela autoria dos 
materiais da aula ministrada e os “professores auxiliares” são responsáveis pela mediação pedagógica. 
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papel do professor intervindo nesse processo é fundamental, situando o 
estudante no centro e em um processo cada vez maior de autonomia na 
aprendizagem. Desta forma, os professores envolvidos em tais propostas 
tornam-se gestores da aprendizagem dos alunos e aos alunos cabe o papel 
de autogestão. Desta forma, penso que deva existir nas instituições de ensino 
e principalmente nos docentes o desejo de inovação, sem o qual, nenhum 
projeto que envolva tecnologias e mais especificamente a educação a 
distância, obterá sucesso. 

 

Assim, discutir sobre o planejamento, elaboração e utilização de materiais 

didáticos disponibilizados em ambiente virtual de aprendizagem torna-se necessário 

para todo professor que se propõe a trabalhar nessa modalidade e refletir sobre suas 

necessidades formativas, partindo da percepção dos alunos que estamos formando.  

A tríade linguagem, comunicação e o uso das tecnologias pode ser um caminho 

para práticas mais reflexivas e conscientes no momento do planejamento das 

atividades de ensino, tendo em vista a possibilidade de trilhar caminhos para que o 

aluno tenha autonomia durante o seu processo educativo. 

Os saberes necessários à prática educativa contribuem para um processo de 

conscientização no qual se constituem ações pedagógicas. É necessário “entender a 

prática educativa como um exercício constante em favor da produção e do 

desenvolvimento da autonomia de educadores e educandos” (FREIRE, P. 1996, p. 

145). Portanto, faz-se necessário entender a educação como um processo realizado 

por seres em construção, que aprendem mutuamente. 

Neste contexto, os professores devem dialogar e compartilhar saberes tendo 

como referência a diversidade da realidade cultural do estudante, a compreensão de 

como o aluno aprende (ambos conectados em rede com informações de toda ordem) 

e a forma como devem atuar em ambientes virtuais de aprendizagem. Nessa 

amplitude das ações docentes, um curso na modalidade a distância demanda 

mudanças de prática no que diz respeito ao planejamento das aulas e tarefas, as quais 

se resumem, segundo Aretio (2002, apud AZEVEDO, 2013, p.157) 

 
[...] ser especialista no conteúdo das disciplinas do curso, na produção dos 
materiais didáticos e ser responsável por guiar a aprendizagem por meio da 
tutoria ou do aconselhamento. Importante é que tais tarefas não são 
necessariamente realizadas pelo mesmo docente, daí o caráter de autoria 
coletiva que assume o processo educacional. 

 

Os alunos dessa modalidade estão permeados por tecnologias digitais nas 

formas de ensinar e aprender. Contudo, encontram dificuldades de se manterem 

motivados e envolvidos nas propostas de ensino com uso de tecnologia, o que poderia 
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ser garantido com maior clareza nas aulas e projetos interdisciplinares que 

possibilitem a socialização e organização de todas essas linguagens e saberes. 

Segundo Bahia e Duran (2013, p. 64): 

 
[...] os sentidos e significados expressos pelos alunos sobre seu curso, 
podem contribuir para o redirecionamento de caminhos de atuação e reflexão, 
especialmente porque têm o objetivo de desvendar a forma de conhecimento 
elaborado, construído e compartilhado socialmente e incorporado a um 
universo cotidiano sobre um determinado objeto.  

 

Os avanços tecnológicos trouxeram diferentes desafios e transformações na 

sociedade em geral: a popularização do ensino por meio da Internet e a comunicação 

em rede, por meio de aparelhos eletrônicos, tomaram conta dos mais diversos 

espaços e, consequentemente, do ambiente escolar.  

Nesse sentido, diante das alterações nas formas de conceber o ensino e 

produzir conhecimento ou lidar com a informação de fácil acesso, algumas 

instituições e profissionais de ensino passaram a refletir sobre processos educativos 

e a forma como são organizadas e planejadas as aulas, os módulos, os cursos e o 

ensino no AVA, afinal as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) 

nos provocam a lidar com um espaço e tempo pedagógico global.  

Para Aretio (2002, apud AZEVEDO; SOUZA, (2010), p. 10), 

 
Essa preparação e análise deve considerar que na educação a distância há 
uma multiplicidade de agentes que intervêm desde o desenho do curso até a 
avaliação de aprendizagem dos alunos. Diferentemente do que ocorre com 
um professor de ensino convencional, que normalmente trabalha de forma 
individual, na docência a distância são necessárias equipes de especialistas 
nos diferentes campos, como os planejadores, especialistas em conteúdos, 
tecnólogos da educação, especialistas em produção de materiais, 
responsáveis por guiar a aprendizagem, tutores e avaliadores.  

 

Há, atualmente, algumas escolas preocupadas com estrutura, custos, equipe 

de trabalho e viabilidade para oferecimento desses cursos, todavia nem sempre 

demonstram preocupação com a qualidade no processo de ensino-aprendizagem 

gerando a resistência de algumas pessoas ao ensino virtual. 

A educação a distância tem se firmado como um caminho para consolidação 

democrática do “ensino superior com qualidade no país e apresenta-se como uma 

possibilidade flexível de acesso à informação, superando as dificuldades 

estabelecidas pelas distâncias geográficas” (AZEVEDO, 2014, p. 3). Ou seja, 
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independentemente do tempo e do lugar, do sul ao norte do Brasil, favorece a 

flexibilidade do tempo por partes dos envolvidos, alunos e professores. 

O sistema educacional passa a ter como desafio atender à demanda de uma 

sociedade globalizada e que se organiza incorporando as TDIC nos currículos dos 

cursos, nas propostas avaliativas e na forma de se comunicar e interagir com o uso 

de ferramentas. “Os AVAs devem estar bem configurados, de acordo com o interesse 

e objetivos pedagógicos propostos nas matrizes curriculares e por todos os 

envolvidos” (AZEVEDO, 2013, p. 168). 

Impõe-se, portanto, questionar: que percepções possuem os alunos do curso 

de Pedagogia EaD sobre o planejamento, elaboração e utilização de materiais 

didáticos disponibilizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem, refletindo a autoria 

docente? Os conteúdos dos materiais didáticos são disponibilizados no AVA de forma 

organizada e numa linguagem clara e objetiva para que os alunos possam 

compreender? Os recursos e as atividades propostas contribuem para uma 

aprendizagem colaborativa e autônoma do aluno?  

O objetivo geral desta pesquisa é refletir sobre as percepções que emergem 

dos alunos do curso de Pedagogia EaD sobre o planejamento, elaboração e utilização 

de materiais didáticos disponibilizados em ambiente virtual de aprendizagem.  Essa 

reflexão deverá considerar a autoria do professor nos conteúdos presentes nos 

materiais didáticos, orientado pela busca de qualidade e de propostas para melhoria 

do processo de ensino-aprendizagem e que permita constituir os alunos como sujeitos 

autônomos.   

Enquanto os objetivos específicos são: investigar e analisar as percepções que 

emergem dos alunos quanto à autoria do professor no planejamento elaboração dos 

conteúdos; compreender os desafios presentes no planejamento docente para a 

organização dos recursos e atividades que serão disponibilizadas no AVA, pensando 

numa linguagem clara e objetiva; identificar se os materiais didáticos disponibilizados 

contribuem para uma aprendizagem colaborativa e autônoma do aluno. 

Com base nesses pressupostos, esta pesquisa fundamenta-se na seguinte 

revisão de literatura: levantamento de fontes bibliográficas e documentais que 

apresentam os conceitos sobre Educação a Distância; a docência no século XXI e o 

dilema sobre a autoria professor autor e reprodutor; a definição de ambiente virtual de 

aprendizagem e suas funcionalidades; as perspectivas do planejamento pedagógico 

para cursos nesta modalidade e a produção dos materiais e direitos autorais, partindo 
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de reflexões teóricas de autores entre os quais destacam-se: Almeida (2012), 

Azevedo (2014;2015;2016), Behar (2009), Belloni (2015), Burnham et al. (2012), 

Clementino (2015), Filatro e Cairo (2015), Paulo Freire (1996), Kearsley e Moore 

(2007), Lobo Neto (2012), Palloff e Pratt (2002), Ricardo (2013), Silva (2011; 2013; 

2015), Tardif (2014).  

A documentação legal apoia-se na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (nº 9.394/1996), que determina as diretrizes e bases da educação nacional; 

o Decreto nº 5.622/2005, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional 

referente à Educação a Distância; os Referencias de qualidade para Educação 

Superior a Distância, de agosto de 2007, que apresenta os princípios, diretrizes e 

critérios para as instituições que ofereçam cursos na modalidade a distância; a 

Resolução nº 1/2016, que instaura as diretrizes e normas nacionais para ofertas de 

programas e cursos de educação superior na modalidade a distância.  

Ainda, o Decreto nº 9.057/ 2017 que regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394/96, 

estabelecendo as diretrizes e bases da educação nacional; a Portaria Normativa MEC 

nº 11/2017, que estabelece normas para o credenciamento de instituições e a oferta 

de cursos superiores a distância e as Leis de Direitos autorais (nº 9.610/1998 e nº 

12.853/2013), que alteram, atualizam e consolidam a legislação sobre direitos 

autorais. 

Litto (2009, p. 14) aponta que não existe um modelo único de educação a 

distância no Brasil e que é preciso avançar em estudos nessa modalidade, pois "a 

aceleração do crescimento da educação, em geral, está tornando cada vez mais 

indistintos os limites entre disciplinas, instituições e locais geográficos - um mundo 

cada vez mais complexo, mais veloz nas mudanças e mais pluralistas". 

Frente ao exposto, a consolidação da Educação a Distância poderá ocorrer 

principalmente nos cursos de formação de professores. A partir do momento em que 

se apresentarem informações, dados e pesquisas que contribuam com a qualidade 

na EaD haverá um contexto favorável para otimização dessa modalidade, como 

ressalta Moran (2003, p. 49):  

 
Diante desse perfil planejamos as atividades, as leituras, o formato do curso, 
as ações inovadoras e a integração das tecnologias. Selecionamos as 
ferramentas que vamos utilizar e as personalizamos. Colocamos a estrutura 
do curso, os temas principais, uma biblioteca virtual com os links principais 
comentados. Preparamos os textos básicos que vão sendo colocados 
conforme o andamento do curso. Consideramos importante planejar o curso 
como um todo e, ao mesmo tempo, estar atentos às situações concretas que 
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se apresentam em cada grupo, para incorporar o que nos pareça mais válido, 
para valorizar as qualidades dos alunos, para interagir efetivamente ao longo 
do seu andamento. 

 

O estudo também apresenta considerações de Azevedo (2008, p. 22) na 

discussão que aborda o planejamento de cursos EaD: 

 
A organização do planejamento de um curso para EAD envolve profissionais 
com diferentes formações, no sentido de atender a todas as necessidades do 
processo, desde pensar o conteúdo do curso, o perfil do profissional que se 
quer formar, a pesquisa de mercado que justifica o oferecimento do curso, 
até a adequação de tecnologias para elaboração de materiais e 
disponibilização de conteúdos de maneira adequada. Portanto, observa-se a 
busca de uma fusão de saberes em uma direção única - atender o estudante 
-, estar próximo dele, ainda que fisicamente em espaços diferentes.  

 

A consciência dos profissionais que atuam na EaD, seu reconhecimento e sua 

legitimação por meio de políticas de qualidade vêm ganhando força e alterando a 

forma de concepção desse tipo de ensino em um mundo contemporâneo e 

globalizado. É um trabalho que avança dentro da linha de formação de educadores, 

partindo de reflexões e ações, uma vez que quanto maior for a intencionalidade de 

interação na proposta, maior a necessidade de planejamento para as intervenções 

pedagógicas.  

O AVA, como plataforma de apoio ao processo de ensino-aprendizagem, pode 

contribuir com diferentes estratégias didáticas quando o professor, consciente de sua 

prática, estabelece uma relação de parceria com a equipe multidisciplinar e 

desenvolve o planejamento de suas atividades de forma clara e organizada, 

favorecendo assim a construção de autonomia do aluno. 

Na visão de Azevedo (2012, p. 39), 

 
A educação a distância se destaca como um instrumento potencial para 
promover educação inclusiva no Brasil, educar a distância pode significar 
democratizar a educação superior no país e facilitar o acesso ao mundo do 
trabalho, desde que considere a diversidade e a igualdade com respeito pelas 
diferenças e pelas necessidades individuais, desenvolvendo nas práticas 
formativas as potencialidades de cada aluno através de percursos 
individualizados de aprendizagem e respeitando as características e o ritmo 
de cada aluno.  

 

Como recurso metodológico a pesquisa se desenvolverá partindo da 

abordagem qualitativa de cunho investigativo, na modalidade narrativa, sob a luz de 

Clandinin e Connelly (2015, p. 48): 
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[...] entendemos o mundo de forma narrativa, como fazemos, então faz 
sentido estudá-lo de forma narrativa. Para nós, a vida – como ela é para nós 
e para os outros – é preenchida de fragmentos narrativos, decretados em 
momentos históricos de tempo e espaço, e refletidos e entendidos em termos 
de unidades narrativas e descontinuidades.  

 

Repensar e recriar as histórias vividas e contadas para ressignificar “a 

experiência, em nosso entendimento, constitui-se nessa relação entre o que nos 

acontece e a significação que atribuímos ao que nos afetou. Isso se faz mediante o 

ato de dizer, de narrar, (re)interpretar” (PASSEGGI, 2011, p. 149). 

Nessa perspectiva, para Delory-Momberger (2012, p. 524) “o objeto da 

pesquisa biográfica é explorar os processos de gênese e de devir dos indivíduos no 

seio do espaço social, de mostrar como eles dão forma as suas experiências, como 

fazem significar as situações e os acontecimentos de sua existência”. Considerando, 

assim, o indivíduo como ser social e singular, que se constitui nas relações com si e 

com outro. 

Como instrumentos investigativos, primeiramente interpretei os registros 

textuais de um Piloto de apoio, com questões abertas e fechadas, sobre as primeiras 

percepções de 252 alunos do 4º Período de um curso de Pedagogia EaD (APÊNDICE 

A). Tais questões diziam respeito ao planejamento, à elaboração e à utilização de 

materiais didáticos disponibilizados em ambiente virtual de aprendizagem – Moodle 

(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Embora existisse um 

roteiro de questões, os participantes ficaram livres para relatarem suas experiências 

com o AVA. 

Em seguida, optei por interpretar os registros textuais das “histórias vividas e 

contadas” de 06 alunos em suas experiências, na modalidade a distância, narradas 

em dois fóruns disponibilizados num ambiente virtual (APÊNDICE B), que foram 

criados para esta finalidade. Clandinin e Connelly (2015, p. 48) apontam que 

  

Experiência é o que estudamos, e estudamos a experiência de forma 
narrativa porque o pensamento narrativo é uma forma-chave de experiência 
e um modo-chave de escrever e pensar sobre ela. Cabe dizer que o método 
narrativo é uma parte ou aspecto do fenômeno narrativo.    

 

O ponto de partida deste estudo consiste em um “mergulho" nas narrativas 

textuais desses 06 participantes, refletindo sobre as experiências e percepções por 

eles descritas em suas vivências com o AVA. Presume-se que tal reflexão poderá 
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contribuir para aprimorar a prática docente na modalidade a distância, estimulando a 

busca de novas metodologias para a melhoria no processo de ensino-aprendizagem.   

A análise das narrativas com foco na “abordagem hermenêutico-

fenomenológica configura-se como uma orientação metodológica de natureza 

qualitativa, que visa descrever detalhadamente e interpretar fenômenos da 

experiência humana” (FREIRE, M., 2012, p. 194), a qual objetiva contemplar e 

descrever, em sua essência as experiências vivenciadas por esses participantes na 

realização de um curso de Pedagogia EaD. 

Nesse sentido, ao dar voz a esses alunos, torna-se relevante discutir e 

aprofundar os estudos com relação aos cursos de formação de professores que são 

oferecidos na modalidade a distância e desvendar como o planejamento das 

atividades de ensino tem contribuído efetivamente para qualidade e melhoria das 

práticas formativas. 

Assim, esta dissertação traz a fundamentação teórica e o contexto da pesquisa, 

estruturada em três capítulos: 

O capítulo “A partida – Educação a Distância e a Docência no século XXI: 

desafios contemporâneos” investiga a Educação a Distância (EaD), partindo de uma 

pesquisa dos aspectos legais e teóricos que são expressões para um debate do 

cenário educacional nesta modalidade de ensino. Destaca à docência no século XXI 

e os fundamentos reflexivos que a sustentam nas relações da prática pedagógica e 

problematiza questões na perspectiva de refletir a formação de professores para a 

autoria.  

O capítulo “O Navegar – desbravando o ambiente virtual de aprendizagem” 

ressalva o ambiente virtual de aprendizagem, a partir de teorias e concepções que 

apontam a importância do planejamento pedagógico para cursos EaD. O enfoque 

estará na produção do material didático e nos direitos autorais. 

O capítulo “Atracar num porto seguro: metodologia e procedimentos de 

interpretação” propõe a detalhar o navegar da pesquisa partindo das articulações 

metodológicas, do contexto, dos participantes e dos instrumentos para geração de 

registros de textos (Piloto de apoio e fórum para narrativas no AVA), detalhando enfim 

nos procedimentos de interpretação as unidades de significados, que são a essência 

do fenômeno investigado. 

Nas Considerações Finais exprimo minhas reflexões, retomando minha 

pergunta de pesquisa e articulando as ideias fundamentais exploradas nos capítulos, 
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relacionando-as com os temas interpretados pela abordagem hermenêutico-

fenomenológica.  

Finalizando, apresentam-se as Referências Bibliográficas dos autores citados 

ao longo da dissertação e os Apêndices que complementam o estudo realizado.   
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2 A PARTIDA: EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E A DOCÊNCIA NO SÉCULO XXI: 

DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 

 

 

Era preciso vencer o medo; e o grande medo, 
meu maior medo na viagem, eu venci ali, 

naquele mesmo instante, 
em meio à desordem dos elementos e  

à bagunça daquela situação. 
Era o medo de nunca partir. 

Sem dúvida, este foi o maior risco que corri: 
não partir. 

(Almyr Klink) 

 

A partida é necessária e a ideia da travessia começa com a concretização do 

segundo capítulo, que navegará pela fundamentação teórica sobre Educação a 

Distância (EaD). Trata-se de uma revisão dos aspectos legais e principais conceitos 

na literatura, que não serão apenas conteúdos, mas expressões para um debate do 

cenário educacional nesta modalidade de ensino. 

Para continuar essa travessia é necessário pensar sobre a docência no século 

XXI e os fundamentos reflexivos que a sustentam nas relações da prática pedagógica 

na EaD, problematizando a formação de professores que estão inseridos num 

processo de aprendizagem constante e transformador. 

Antes de atracar no cais, ao fim do primeiro trajeto a ser cumprido, serão 

problematizadas questões na perspectiva de compreender alguns conceitos, como 

professor autor e professor reprodutor, e refletir a formação de professores para a 

autoria. Percebe-se a necessidade de novas competências docentes para atuar na 

EaD, pois o docente “passa a ter o papel de mediador na produção de novos saberes, 

autor do material didático e não mais reprodutor de determinados conhecimentos” 

(AZEVEDO; OLIVÉRIO, 2016, p. 14). 

 

2.1 Educação a Distância: um olhar em diferentes perspectivas 

 

A Educação a Distância (EaD) é abordada pela literatura especializada sob 

vários aspectos e diversas são as posições no que se refere a sua abrangência. A 

legislação no contexto educacional brasileiro estabelece, a partir da Lei de Diretrizes 
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e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, no 

artigo nº 80, que “o Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de 

programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de 

educação continuada” dentro de suas especificidades (BRASIL, 1996). 

A essência da EaD presente na LDBEN equipara a educação presencial e a 

distância a nível de graduação condicionada pelo rendimento dos alunos por meio da 

avaliação com exames presenciais, conforme consta no Decreto nº 2494, de 10 de 

fevereiro de 1998, Art. 7º: “a avaliação do rendimento do aluno para fins de promoção, 

certificação ou diplomação, realizar-se-á no processo por meio de exames 

presenciais, de responsabilidade da Instituição credenciada para ministrar o curso” 

(BRASIL, 1998a), revelando os marcos históricos e diversos processos educativos 

presentes na legislação brasileira. 

Posteriormente, o artigo 80 da LDBEN é regulamentado pelo Decreto nº 5622, 

de 19 de dezembro de 2005, em seu Art. 1º (BRASIL, 2005): 

 
[...] caracteriza-se a educação a distância como modalidade educacional na 
qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e de 
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. 

 

Em especial para oferta de Programas e Cursos de Educação Superior na 

modalidade a distância o Conselho Nacional de Educação (CNE) estabelece as 

Diretrizes e Normas Nacionais na Resolução nº 1, de 11 de março de 2016, que 

conceitua em seu Art. 2º (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2016): 

 
[...] a educação a distância é caracterizada como modalidade educacional na 
qual 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 pessoal qualificado, políticas de acesso, 
acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, de modo que se 
propicie, ainda, maior articulação e efetiva interação e complementariedade 
entre presencialidade e a virtualidade “real”, o local e o global, a subjetividade 
e a participação democrática nos processos de ensino e aprendizagem em 
rede, envolvendo estudantes e profissionais da educação (professores, 
tutores e gestores), que desenvolvem atividades educativas em lugares e/ou 
tempos diversos. 

 

Há que se destacar a atualização presente no Decreto nº 9.057/2017, que 

regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394/1996 e que em seu artigo 1º considera como 

educação a distância (BRASIL, 2017) 
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[...] a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 
processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e 
tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com 
políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre 
outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais da 
educação que estejam em lugares e tempos diversos. 

 

As considerações precedentes permitem algumas aproximações em relação às 

discussões dos Referenciais de Qualidade para Educação a Distância (MINISTÉRIO 

DA EDUCAÇÃO, 2007, p. 7) reforçando que: 

 
Apesar da possibilidade de diferentes modos de organização, um ponto deve 
ser comum a todos aqueles que desenvolvem projetos nessa modalidade: é 
a compreensão de EDUCAÇÃO como fundamento primeiro, antes de se 
pensar no modo de organização: A DISTÂNCIA. 

 

Para complementar a discussão o autor Lobo Neto (2012, p. 406) sugere 

compreender a Educação a Distância como “uma forma de fazer educação e, portanto, 

como tal, está necessariamente vinculada ao contexto histórico, político e social em 

que se realiza como prática social de natureza cultural”. O autor ainda acrescenta 

(LOBO NETO, 2012, p. 413): 

 
A educação a distância só tem sentido quando se realiza como ampliação 
das possibilidades de acesso à educação, apresentando-se como uma 
alternativa de democratização da educação e do conhecimento. Uma 
característica, portanto, desafiadora de quaisquer limitações à sua utilização. 
Mas também – e sobretudo – como um compromisso a ser cumprido com 
diligente fidelidade. 

 

Em consonância com o autor entende-se o conceito de Educação a Distância 

como um processo de ensino-aprendizagem que possibilita aos alunos estudarem 

independente do lugar em que se encontram, pode-se estar no Sul ou no Norte do 

Brasil, tanto professores como alunos estarão no mesmo ambiente virtual de 

aprendizagem, trocando experiências e saberes culturalmente diferentes, 

favorecendo a autonomia em relação ao seu tempo de estudo e de aprendizagem. 

O acesso e o uso da tecnologia diminuem distâncias e rompem barreiras, trata-

se de um encontro entre sujeitos, fisicamente separados, mas com o interesse de 

aprender e ensinar, numa perspectiva interativa mediatizados pela tecnologia que 

poderá tornar-se dialógica com a finalidade de ampliar conhecimentos, dependendo 

do modelo e da organização de ensino definidos pela instituição.  

O uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) promove 

oportunidades educacionais para um grande número de pessoas, possibilitando assim 
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a democratização do ensino superior e a elevação do padrão da qualidade do ensino 

no país. De acordo com Behar (2009, p. 16), 

 
Logo, a Educação a Distância, pode ser definida como uma forma de 
aprendizagem organizada que se caracteriza, basicamente, pela separação 
física entre professor e alunos e a existência de algum tipo de tecnologia de 
mediatização para estabelecer a interação entre eles.  

 

Nesse sentido, a troca de informação pode ser instantânea, permitindo 

pluralidade e diversidade de ideias que circulam de forma democrática. Nota-se, 

assim, a afirmação da comunicação como um direito humano, proporcionando aos 

participantes do processo a oportunidade de acessarem as informações, analisarem, 

refletirem e elaborarem com autonomia o seu conhecimento. Também na EaD deve-

se buscar formar indivíduos críticos, autônomos e criativos, que saibam questionar e 

transformar suas atitudes diante da sociedade e do momento presente. 

A partir do exposto, o que se busca é reconhecer e garantir ao sujeito que se 

manifeste a partir das diferenças, podendo assim romper com uma única ideia de 

cultura e integrar todos os grupos culturais, almejando assim favorecer processos de 

empoderamento, ou seja, “começa por liberar a possibilidade, o poder, a potência que 

cada pessoa tem para que ela possa ser sujeito de sua vida e ator social” (CANDAU, 

2009, p. 80). 

Também se pode aferir que segundo Blikstein e Zuffo (2012, p. 39), 

 
É exatamente isso que devemos cultivar na educação, seja online ou 
presencial: esse brilho nos olhos, que se vê em crianças e adultos quando 
vislumbram a possibilidade de atuar no mundo, empreender projetos, 
melhorar a vida das pessoas, imaginar o que não existe, subverter a ordem, 
construir, destruir e reconstruir.  

 

Revelam-se nessas situações modificações profundas que são provocadas no 

papel do professor e do aluno perante essas mutações no ensino, pois tem na EaD o 

professor como mediador e organizador do processo de ensino e aprendizagem, 

enquanto o aluno torna-se o principal sujeito da construção do conhecimento, ativo e 

participante, sendo que ambos administram a gestão do seu tempo e espaço durante 

sua formação. “Isto posto, saber ‘mediatizar’ será uma das competências mais 

importantes e indispensáveis à concepção e realização de qualquer ação de EaD” 

(BELLONI, p. 2015, p. 67, grifo da autora). 

A modalidade a distância “não é um privilégio dos países ricos ou de 

organizações poderosas. É na verdade um dos melhores instrumentos para a inclusão 
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social e para a melhoria quantitativa e qualitativa da educação” (ALVES, 2012, p. 417), 

pois, dependendo do modelo de EAD adotado, pode propiciar processos participativos 

através da comunicação, rompendo barreiras e formando sujeitos críticos, históricos 

e transformadores da sociedade.  

Em essência, sugere-se a argumentação do conceito de EaD dos autores 

Kearsley e Moore (2007, p. 2): 

 
[...] é o aprendizado planejado que ocorre normalmente em um lugar diferente 
do local do ensino, exigindo técnicas especiais de criação do curso e de 
instrução, comunicação por meio de várias tecnologias e disposições 
organizacionais e administrativas especiais. 

 

A Educação a Distância (EaD) não constitui um trabalho pedagógico novo e 

nem se iniciou nas mudanças globais das sociedades contemporâneas, enfatiza-se e 

compreende-se que esta modalidade de ensino não foi criada com o surgimento da 

internet, “tem seu embrião nos primórdios da civilização, quando pessoas fisicamente 

separadas tinham necessidade de se comunicar e utilizavam a escrita 

ideográfica/pictográfica, para emissão de mensagens” (APRILE; RODRIGUES, 2013, 

p.32).  

Percebe-se que toda época estrutura a seu modo o conhecimento como fruto 

de relações históricas legitimadas a partir das necessidades próprias de cada período. 

Diante deste fato, a EaD teve seus caminhos traçados pelas diferentes tecnologias, 

desde as mais antigas, do ensino por correspondência até as Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação (TDIC), modificando as formas de ensinar e aprender em 

espaços e tempos diferentes.  

O que se observa é a renovação das Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDIC) utilizadas como forma de mediação para promover a educação. 

Vale “destacar que a chegada de uma tecnologia não elimina o uso de outras, ou seja, 

muitas vezes há uma incorporação, uma soma” (SILVA; et al., 2011, p. 158). 

Por esse ângulo, entende-se que a Educação a Distância agrega as tecnologias 

para oferta de cursos, contribuindo com a flexibilidade e a mobilidade contíguas a 

outros meios de aprendizagem e favorecendo a interação entre professor e alunos. 

“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” (BLIKSTEIN; ZUFFO, 2012, p. 27). 
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Kearsley e Moore (2007) destacam que a educação a distância evoluiu ao longo 

da história”, podendo ser caracterizada por diferentes gerações: 

 

Figura 1 – Infográfico: Gerações Educação a Distância 

 

 Fonte: Criado pela autora baseado em Kearsley e Moore (2007, p. 25-48) 
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A Figura 1 ilustra que muitos foram os caminhos percorridos para o 

desenvolvimento da EaD, que “surgiu no rastro das tecnologias existentes, iniciando 

com o uso dos Correios, quando se chamava curso por correspondência, passando 

depois pelo rádio e pela televisão, até chegar ao uso da internet, quando se consolida 

a expressão educação a distância” (LEFFA; FREIRE, M., 2013, p. 22-23). 

Assim, pode-se reconhecer que o “conjunto de tecnologias contribui para que 

a EaD tenha maior interação entre os envolvidos e maior facilidade para o registro das 

informações, assim como para a ampliação dos canais de disseminação, inclusive na 

facilitação da construção do conhecimento” (SILVA; et al., 2011, p. 157). 

Neste aspecto, resgata-se a ideia de Paulo Freire (2017) sobre dialogicidade, 

essência de uma educação como prática de liberdade, que possibilita aos professores 

e aos alunos se comunicarem, interagirem para produzirem e construírem o 

conhecimento. Todos ensinam e todos aprendem, se contrapondo à visão de uma 

educação bancária, que tem o docente como o único detentor do conhecimento, que 

de acordo com Paulo Freire (2017, p. 80), 

  
[...] em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos que 
os educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e 
repetem. Eis aí a concepção “bancária” da educação, em que a única margem 
de ação que se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, 
guardá-los e arquivá-los. 

 

Diante do exposto, pode-se compreender que “ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou construção” 

(FREIRE, P., 1996, p. 47). Nessa compreensão busca-se refletir a relação pedagógica 

centrada na construção do conhecimento e alicerçada na interação entre professor e 

aluno, por meio do diálogo como elemento fundante que impulsiona o pensar 

problematizador e transformador utilizando as TDIC. 

Ao propor essa discussão que considera o diálogo como “este encontro dos 

homens, mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na 

relação eu-tu” (FREIRE, P., 2017, p. 109), que instiga a ação transformadora na busca 

do conteúdo programático2 da educação e considera o professor como o mediador do 

                                            
2 Para Paulo Freire (2017) o professor deve organizar o conteúdo da disciplina, a partir da visão de 
mundo dos educandos. 
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processo de ensino e aprendizagem, problematizando, instigando e intervindo para a 

produção do conhecimento do aluno.  

Paulo Freire (2017) traz a essência da dialogicidade nessa relação do ensino 

aprendizagem entre professores e alunos, e Behar (2009, p. 23) ainda indica que: 

 
Uma das características que definem a educação a distância é que esta é 
constituída por um conjunto de sistemas que partem do princípio que os 
alunos estão separados do professor em termos espaciais e, muitas vezes 
ou, na maioria das vezes, temporais. Esta distância não é somente 
geográfica, mas vai além, configurando-se numa distância transacional, 
“pedagógica”, a ser gerida por professores, alunos, monitores/tutores. Assim, 
o papel das tecnologias da informação e comunicação (TIC) é contribuir para 
“diminuir” essa “distância pedagógica”, assegurando formas de comunicação 
e interação entre os “atores” envolvidos no processo de construção de 
conhecimento através da Educação a Distância. 

 

Nesse momento, é importante destacar também a visão de Behar (2009, p. 24) 

sobre “modelo pedagógico para EaD como um sistema de premissas teóricas que 

representa, explica e orienta a forma como se aborda o currículo e que se concretiza 

nas práticas pedagógicas e nas interações professor/aluno/objeto de estudo”. É nesta 

tríade são constituídas relações sociais em que os sujeitos irão atuar conforme o 

modelo definido. 

A partir dessa perspectiva torna-se pertinente discutir o conceito presente na 

expressão modelo pedagógico que “representa uma relação de ensino/aprendizagem, 

sustentado por teorias de aprendizagem que são fundamentadas em campos 

epistemológicos diferentes” (BEHAR, 2009, p. 21).  

Na visão de Behar (2009, p. 25) o modelo pedagógico fundamenta-se na 

Arquitetura Pedagógica (AP) e é representada pelos seguintes elementos: 

 
1. fundamentação do planejamento/proposta pedagógica (aspectos 

organizacionais), em que estão incluídos os propósitos do processo 
ensino-aprendizagem a distância, organização do tempo e do espaço e 
expectativas na relação da atuação dos participantes ou da também 
chamada organização social da classe; 

2. conteúdo - materiais instrucionais e/ou recursos informáticos utilizados, 
objetos de aprendizagem, software e outras ferramentas de 
aprendizagem; 

3. atividades, formas de interação/comunicação, procedimentos de 
avaliação e a organização de todos esses elementos numa sequência 
didática para a aprendizagem (aspectos metodológicos);  

4. definição do ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e suas 
funcionalidades, ferramentas de comunicação tais como vídeo e/ou 
teleconferência, entre outros (aspectos tecnológicos).  
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Como pode ser ressaltado, todos esses elementos precisam ser levados em 

conta para a organização de um curso a distância: aspectos organizacionais, 

conteúdos, aspectos metodológicos e aspectos tecnológicos. Todos precisam ser bem 

claros e definidos pelos responsáveis que irão desenvolver um modelo pedagógico 

para EaD que possa responder às necessidades tanto do curso como dos alunos. 

Nesse sentido, constituem aspectos fundamentais para definição do projeto 

político-pedagógico: a construção dos materiais didáticos, as propostas de atividades 

e avaliações, a formação de professores e, finalmente, a mediação pedagógica. 

“Fundamentalmente temos três modelos de EaD no ensino superior no Brasil, com 

algumas variáveis e combinações: o modelo teleaula, o modelo videoaula e o modelo 

web” (MORAN, 2009, p. 57). 
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Figura 2 – Infográfico: Modelos Educação a Distância 

 

 Fonte: Criado pela autora baseado em Moran (2009, p. 57-62) 
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Percebe-se na Figura 2 que estes modelos se constituem a partir da escolha 

das instituições de ensino, exigindo infraestrutura tecnológica, trabalho compartilhado 

por equipe de produção e acolhimento aos alunos por meio da interação presencial 

ou online com professores desses cursos. 

Essas peculiaridades representam subsídios ao professor no momento de 

organizar seu planejamento de trabalho mediado pelo uso de um ambiente virtual de 

aprendizagem, além de desafiá-lo a pensar criticamente nas especificidades da 

modalidade para efetivação de sua prática.  

Com a evolução rápida do uso das tecnologias em rede pelas universidades 

públicas e particulares no Brasil e a consolidação de diversas vertentes acerca da 

modalidade, torna-se indispensável considerar o aspecto qualitativo diante dos 

parâmetros propostos pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC). Esses 

parâmetros são embasados em projetos políticos pedagógicos consistentes e 

diversificados que devem atender as especificidades das regiões brasileiras e são 

bem acompanhados e avaliados, bem como o perfil dos professores que atuam na 

modalidade. 

Nesta perspectiva pode-se concluir que a EaD assume características em sua 

prática alicerçada em contextos e processos de ensino e aprendizagem integrados a 

diferentes TDIC, com o envolvimento de professores mediadores dessas situações 

diante dos diferentes modelos.  

Desta forma, emerge a necessidade de refletir sobre os desafios e 

possibilidades da docência no momento atual. 

 

2.2 Docência no Século XXI 

 

O sistema educacional está em constante evolução e há de se (re)pensar na 

necessidade do docente que atua na Educação a Distância (re)elaborar sua ação 

pedagógica. Os fundamentos reflexivos que sustentam as relações na prática 

precisam ser concebidos por professores conscientes de suas intencionalidades e 

limitações, inseridos num processo de ensino e aprendizagem em constante 

transformação. Os Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância 

destacam que “nos cursos superiores a distância, os professores veem suas funções 

se expandirem, o que requer que sejam altamente qualificados” (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2007, p. 20). 
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A globalização permeia os espaços da sociedade e, consequentemente, da 

educação em nosso país. Quando o profissional da educação, independente da área 

que atua, consegue refletir sua prática, conquista uma clareza de concepção que é 

fundante para sua constituição docente, “novos paradigmas que respondam a 

necessidades emergentes de um novo perfil do aluno/professor” (BEHAR, 2009, p. 

17). 

Assim, é importante considerar as discussões de Palloff e Pratt (2002, p.16) ao 

indicarem que a  

[...] mudança para a aprendizagem a distância por computador suscita 
enorme desafios aos professores e às instituições a que pertencem. Muitos 
professores, de diferentes departamentos das faculdades, acreditam que a 
sala de aula on-line não é diferente da sala de aula tradicional – que a 
abordagem utilizada no ensino presencial também funciona quando os alunos 
encontram-se isolados, isto é, separados, pela distância e pelo tempo, do 
professor e também de seus colegas. Contudo, quando a única conexão que 
temos com nossos alunos é aquela que se dá por meio de palavras em uma 
tela, devemos prestar atenção a muitas questões que ignoramos na sala de 
aula presencial. 

 

De acordo com as considerações já arroladas, pode-se inferir que uma 

educação problematizadora não recusa todas as possibilidades dos recursos e 

ferramentas no processo de ensino e aprendizagem, mas reconhece os processos 

vitais de sobrevivência neste mundo. O professor deve atentar-se para os embates 

que irá enfrentar diariamente no campo educacional, ora conservador, ora inovador, 

mas sempre levando em conta a dimensão social, política, histórica e cultural.  

Belloni (2015, p. 85) esclarece que, 

 
Diretamente relacionada com as inovações tecnológicas, com as demandas 
sociais e com as novas exigências de um aprendente mais autônomo, uma 
das questões centrais na análise da educação a distância (EaD), e talvez a 
mais polêmica, refere-se ao papel do professor nessa modalidade de ensino, 
chamado a desempenhar múltiplas funções, para muitas das quais não se 
sente, e não foi, preparado.  

 

Destaca-se que o docente que atua na modalidade a distância na maioria das 

vezes é o mesmo que atua no presencial, já possui um modelo pedagógico definido 

em determinado conteúdo e nem sempre vivenciou processos de inclusão digital. “A 

formação inicial de professores tem, pois, de prepará-los para a inovação tecnológica 

e suas consequências pedagógicas e também para a formação continuada, numa 

perspectiva de formação ao longo da vida” (BELLONI, 2015, p. 89).  

Para Blikstein e Zuffo (2012, p. 27) 
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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 da 
reprodução passiva de informações já existentes, deseja-se cada vez mais o 
estímulo à criatividade dos 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.  

 

Conforme Paulo Freire somos seres humanos inacabados, portanto ainda em 

construção. Superar a cultura de acomodação exige acreditar que a mudança é 

possível. “Desta forma, o próprio dos homens é estar, como consciência de si e do 

mundo, em relação ao enfrentamento com sua realidade em que historicamente, se 

dão as “situações-limites” (FREIRE, P., 2017, p.126).  

No bojo dessa prerrogativa o conhecimento acontece por meio da ação, da 

experiência, do fazer propriamente dito. Está intimamente ligado a autonomia do 

aluno, quesito necessário para a aquisição do conhecimento, principalmente em um 

curso a distância. Deve-se estar aberto para novas práticas pedagógicas, incentivar a 

aprendizagem e o pensamento, fazendo indagações e possibilitando aos alunos 

refletirem. Palloff e Pratt (2002, p. 27) complementam que 

  
Aprender é um processo ativo, do qual tanto o professor quanto o aluno 
devem participar para que ele tenha sucesso. No processo, cria-se uma rede 
de aprendizagem3. Em outras palavras, forma-se uma rede de interações 
entre o professor e os outros participantes. Por meio dela, o processo de 
aquisição do conhecimento é criado colaborativamente.  

 

Percebe-se que diferentes estratégias possibilitam ampliar essa interação, 

aprimorando os processos de ensino-aprendizagem e construindo coletivamente o 

conhecimento. Assim, o professor se assumirá como ser aprendente, sabendo que 

além de ensinar ele também aprende no exercício diário de sua profissão docente. 

Recorre-se à Azevedo e Gonçalves (2006, p. 13), pois 

 
Nesse contexto, é fundamental distinguir o ato de ensinar do ato de aprender, 
pois ensinar significa: instruir, fazer saber, comunicar conhecimentos e 
habilidades, mostrar, guiar, orientar, dirigir – habilidades e competências 
esperadas do professor. Aprender designa a busca de informações, revisão 
da própria experiência, a aquisição de habilidades, descoberta de significados 
nos seres, fatos e acontecimentos, mudança de atitudes e comportamentos 
– sendo o educando o centro dessa etapa do processo.  

 

                                            
3 Grifo dos autores. 
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Trata-se de estar aberto para o diálogo durante a aprendizagem e relacionar-

se com os alunos valorizando os seus saberes, possibilitando que reflitam e 

problematizem a partir da sua realidade social, ou seja, o seu cotidiano. Formar alunos 

críticos e cônscios com percepção de sua época, situação local e condição regional; 

que saibam questionar, opinar e avançar em ações concretas; que possam mudar 

suas práticas e rever ideias, agindo com novas atitudes. Para Paulo Freire (2017, p. 

116) 

[...] o educador-educando, dialógico, problematizador, o conteúdo 
programático da educação não é uma doação ou uma imposição – um 
conjunto de informes a ser depositado nos educandos – mas a devolução 
organizada, sistematizada e acrescentada ao povo daqueles elementos que 
este lhe entregou de forma desestruturada.  

 

Nesse sentido, a consciência da necessidade de mudança existe 

especialmente quando tratamos de reflexões a respeito do reconhecimento e 

credibilidade da EaD pela sociedade. Na compreensão de novas possibilidades, o que 

se procura são os rumos dessa mudança de políticas e de intervenções para 

educação, de modo a responder às necessidades do momento. 

No sentido da formação docente, Moran (2000, p. 62) afirma que 

 
[...] precisamos de pessoas que sejam competentes em determinadas áreas 
do conhecimento, em comunicar esse conteúdo aos seus alunos, mas 
também que saibam interagir de forma mais rica, profunda, vivencial 
facilitando a compreensão e a prática de formas autênticas de viver. 

 

Acredita-se na EaD como precursora de novos caminhos em tempos atuais, 

despertando o aprendizado para aqueles que jamais sonhavam com acesso ao ensino 

superior e conscientizando os profissionais sobre a responsabilidade neste tipo de 

modalidade de ensino. Nesse sentido “exige-se, cada vez mais, que os professores 

se tornem profissionais da pedagogia, capazes de lidar com os inúmeros desafios 

suscitados pela escolarização de massa em todos os níveis do sistema de ensino” 

(TARDIF, 2014, p.114-115).  

Ainda assim, e recorrendo novamente a Tardif (2014, p. 39), o autor apresenta 

que o: 

[...] professor ideal é alguém que deve conhecer sua matéria, sua disciplina e 
seu programa, além de possuir certos conhecimentos relativos às ciências da 
educação e à pedagogia e desenvolver um saber prático baseado em sua 
experiência com os alunos. 
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Se “ensinar é perseguir fins, finalidades”, quais os meios e os fins da Educação 

a Distância? Pode-se mencionar que são técnicas aplicadas, maneiras de gerir o 

trabalho em equipe, para a execução do planejamento ora posto na modalidade e 

alcance da qualidade do ensino, o que significa a concretização da tarefa docente, 

atendendo aos objetivos pré-estabelecidos com acesso à informação que se dá pela 

inclusão social. 

Mais um desafio ao professor que procura romper com as posições tradicionais 

de ensino entre a disciplina lecionada e formas mais ativas e abertas de atuação. 

Cabe ao professor “[...] criar condições que possibilitem a aprendizagem de 

conhecimentos pelos alunos, num contexto de interação com eles, a gestão da 

matéria torna-se um verdadeiro desafio pedagógico” (TARDIF, 2014, p. 120). 

A respeito das imagens do futuro presente dos professores, Nóvoa (2009) 

sintetiza a volta da importância desse profissional e a recorrência em pensar os 

desafios para a formação docente: nos anos 70 com a racionalização do ensino; nos 

anos 80 através das grandes reformas educativas centradas nos sistemas escolares 

e no currículo; nos anos 90 por meio da organização, administração e gestão escolar; 

e nos anos 2.000 com o foco concentrado no problema das aprendizagens e nas 

várias facetas quanto à diversidade, às práticas de inclusão social e aos 

enfrentamentos colocados pelas novas tecnologias. Nóvoa (2009, p. 12), ainda, afirma 

que  

Os professores reaparecem, neste início do século XXI, como elementos 
insubstituíveis não só na promoção das aprendizagens, mas também na 
construção de processos de inclusão que respondam aos desafios da 
diversidade e no desenvolvimento de métodos apropriados de utilização das 
novas tecnologias4.  

 

Parece que alguns princípios se tornam nítidos para o desenvolvimento 

profissional docente: articular a formação inicial à formação em serviço numa 

aprendizagem contínua que requer nesse exercício a ação e reflexão sobre a ação, 

como dispositivo de práticas de formação e constituição de saberes necessários à 

profissão. 

Esse estudioso ainda aponta três medidas para a formação e atuação de 

professores. A primeira: “é preciso passar a formação de professores para dentro da 

profissão” (NÓVOA, 2009, p. 16), que quer dizer mobilizar conhecimentos, 

                                            
4 Grifo do autor. 
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competências e reflexão conjunta no processo pedagógico nas instituições escolares 

com envolvimento real e mudanças de atitudes.  

A segunda: “[...] promover novos modos de organização da profissão” (NÓVOA, 

2009, p. 19), como atividade marcada por rígido controle e práticas burocráticas para 

um campo colegiado, de partilha e culturas colaborativas para o desenvolvimento da 

identidade profissional.  

E a terceira: “[...] reforçar a dimensão pessoal e a presença pública dos 

professores” (NÓVOA, 2009, p. 21), ou seja, diante da especificidade da profissão o 

professor irá construir um autoconhecimento, um saber próprio, no interior do 

conhecimento profissional que evolui para além da técnica científica, da realidade 

concreta e contextualizada e da recuperação de sua visibilidade no espaço público. 

Em 2005, o Decreto nº 5.622, parágrafo VIII do artigo 12, dispõe sobre os 

requisitos para oferecimento da EaD e expressa que as instituições precisam 

“apresentar corpo docente com as qualificações exigidas na legislação em vigor, e 

preferencialmente, com formação para o trabalho com educação a distância” 

(BRASIL, 2005). A Resolução nº 01/2016, no Capítulo IV, também destaca a formação 

e preparação específica para atuar na EaD e em seu artigo 8º consta o seguinte, ipsis 

litteris (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2016): 

 

§ 1º Entende-se como corpo docente da instituição, na modalidade EaD, todo 
profissional, a ela vinculado, que atue como: autor de materiais didáticos, 
coordenador de curso, professor responsável por disciplina, e outras funções 
que envolvam o conhecimento de conteúdo, avaliação, estratégias didáticas, 
organização metodológica, interação e mediação pedagógica, junto aos 
estudantes, descritas no PDI, PPI e PPC.  
§ 2º Entende-se por tutor da instituição, na modalidade EaD, todo profissional 
de nível superior, a ela vinculado, que atue na área de conhecimento de sua 
formação, como suporte às atividades dos docentes e mediação pedagógica, 
junto a estudantes, na modalidade de EaD.  

 

Como se pode notar, a formação docente na condição como aparece neste 

documento ressalta a importância da ressignificação da prática docente para atuação 

na modalidade a distância, no sentido de formar um docente preparado para as 

mudanças e evidenciando que a constituição dos saberes se efetiva por meio de um 

processo reflexivo na e sobre a prática docente.  

Entender a educação como um processo realizado por seres em construção, 

que se educam mutuamente a partir das reflexões sobre a sua prática e os seus 

processos formativos, permite transitar entre teorias e práticas, com propostas 
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integradas, inovadoras e possibilidades de transformação para o ambiente escolar, 

levando a um caminho para formação do sujeito. 

Para Lobo Neto (2012, p. 406) além disso, 

 
[...] qualquer análise mais profunda da relação pedagógica vai mostrar que 
ela se manifesta em um projeto de transformação e participação. Em verdade 
são três projetos – o do educando, o do educador e o da sociedade – que se 
articulam em um projeto comum no contexto histórico, em que se objetiva e 
toma formas concretas, precisas e sucessivas.  

 

Essas considerações trazem elementos que colaboram fundamentalmente na 

reflexão dos saberes de referências dos professores sobre suas próprias ações.  

Paulo Freire (1996, p. 23) esclarece e expõe alguns saberes necessários à prática 

educativa, dentre eles que “não há docência sem discência, as duas se explicam e 

seus sujeitos apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de 

objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao 

aprender”.  

Ainda para Paulo Freire (1996, p. 47) outro saber necessário ao professor é 

que “ensinar não é transferir conhecimento – não apenas precisa de ser apreendido 

por ele e pelos educandos nas suas razões de ser – ontológica, política, ética, 

epistemológica, pedagógica, mas também precisa ser constantemente testemunhado 

e vivido”.  

O autor também considera que ensinar é uma especificidade humana, “como 

experiência especificamente humana, a educação é uma forma de intervenção no 

mundo” (FREIRE, P., 1996, p. 98), que nos remete a entender a prática docente e a 

interação com o meio social, que perpassa pelas experiências vividas, tanto no âmbito 

pessoal como profissional. 

Assim, ao compreender a concepção de ser humano como um ser histórico e 

social, em permanente desenvolvimento, respeita-se a autonomia e a dignidade de 

cada um e percebe-se que a consciência da (in)conclusão implica na inserção desse 

sujeito num constante processo de busca. Nesse sentido, recorre-se também aos 

aspectos abordados por Paulo Freire (1996, p. 39) referente à formação de 

professores que evidencia a “reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente 

a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática”.  
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O professor como agente de transformação e de multiplicação, com uma 

formação para a cidadania que contribui para o desenvolvimento social, precisa estar 

aberto para se ouvir e ouvir seus pares, ou seja, segundo Nóvoa (2009, p. 30) 

  
[...] ser professor é compreender os sentidos da instituição escolar, integrar-
se numa profissão, aprender com os colegas mais experientes. É na escola 
e no diálogo com os outros professores que se aprende a profissão. O registro 
das práticas, a reflexão sobre o trabalho e o exercício da avaliação são 
elementos centrais para o aperfeiçoamento e a inovação. São estas rotinas 
que fazem avançar a profissão.  

 

Nóvoa (1992, p. 26) ainda afirma que a “troca de experiências e a partilha de 

saberes consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada professor é 

chamado a desempenhar, simultaneamente, o papel de formador e de formado”. 

Verifica-se que, para Belloni (2015, p. 88) na 

 
[...] EaD, como na aprendizagem aberta e autônoma da educação do futuro, 
o professor deverá tornar-se parceiro dos estudantes no processo de 
construção do conhecimento5, isto é, em atividades de pesquisa e na busca 
da inovação pedagógica. 

 

Nessa perspectiva, caracterizar-se uma transição da atuação do professor “[...] 

do monopólio do saber à construção coletiva do conhecimento, da autoridade à 

parceria no processo de educação para cidadania [...]” (BELLONI, 2015, p. 88), 

despertando sua consciência de que “[...] terá necessidade muito acentuada de 

atualização constante, tanto em sua disciplina específica, quanto em relação às 

metodologias de ensino e às novas tecnologias” (BELLONI, 2015, p. 89). 

Na análise da literatura sobre os diferentes aspectos que envolvem a docência, 

neste novo milênio, com enfoque na modalidade a distância, permitiu-se desvelar 

vários aspectos neste contexto educacional.  

Segundo Belloni (2015, p. 91) 

  
Consideradas do ponto de vista da organização institucional, podemos 
agrupar as funções docentes em três grandes grupos: o primeiro é 
responsável pela concepção e realização dos cursos e materiais; o segundo 
assegura o planejamento e organização da distribuição de materiais e da 
administração acadêmica (matrícula, avaliação); e o terceiro responsabiliza-
se pelo acompanhamento do estudante durante o processo de aprendizagem 
(tutoria, aconselhamento e avaliação). 

 

                                            
5 Grifos da autora. 
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Dentre os diversos desafios presentes na EaD está a formação dos 

profissionais que atuam nesta área, desde professores/autores/tutores até equipes 

responsáveis pelas diferentes fases de produção. Esses profissionais, além de 

trabalharem em sintonia para o planejamento e a elaboração dos materiais didáticos, 

precisam ter o conhecimento e a sensibilidade no momento da escolha dos recursos 

e das atividades que serão disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem.  

No Censo EaD 2015, organizado pela ABED – Associação Brasileira de 

Educação a Distância, menciona-se a quantidade de profissionais envolvidos na 

modalidade a distância e destaca-se a quantidade de tutores e professores em 

números absolutos, conforme mostra a Figura 3: 

  

Figura 3 – Profissionais envolvidos na EaD, por função, em números absolutos 

 

Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (2016) 

 

Esse indicador demonstra a demanda por cursos de formação para a 

modalidade a distância, “mas não há ainda um consenso sobre como deveria se dar 

essa formação, o que deveria compor o preparo para o docente atuar na modalidade 

a distância” (AZEVEDO, 2014, p. 4). Assim, Azevedo (2014, p. 4) sintetiza  

 
[...] o que se tem em termos de formação de profissionais para EAD é 
bastante heterogêneo; não há nenhum parâmetro de qualidade 
compartilhado que possa servir como orientador para quem deseja propor 
cursos na área e como parâmetro para a análise da qualidade do que se 
oferece. Desta forma, cada instituição propositora ocupa-se em defender a 
validade de sua própria proposta e o mercado ganha uma massa de 
“especialistas” de uma especialidade de contornos pouco claros para todos.  
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Em pesquisa desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-graduação em 

Educação, da Universidade Metodista de São Paulo, intitulada Formação docente 

para EaD: fundamentos ações formativas, Azevedo (2015a, p. 42) aponta a 

importância da “construção de referenciais que ajudem a compreender melhor a 

formação docente para atuar na modalidade a distância e parâmetros compartilhados 

de qualidade que possam orientar as atividades de ação formativa do docente que 

atua e ou atuará na EaD”. 

A autora investigou junto a 50 docentes “de 34 instituições de ensino que 

oferecem curso na modalidade a distância, propostas de formação de docentes para 

atuarem em cursos EaD” (AZEVEDO, 2015a, p. 42). Ressaltam-se alguns dados 

levantados na pesquisa: a utilização de diversas ferramentas tecnológicas por estes 

professores na prática da EaD, a realização pelos docentes de cursos específicos 

para atuar na EaD –  tanto por iniciativa própria ou por obrigação como requisito para 

atuação na modalidade a distância, sendo que a maioria foram cursos oferecidos 

pelas instituições que atuam, gratuitamente, com a carga horária variando entre 20h 

e 400h – e em relação à carga horária AZEVEDO (2015a, p. 47) destaca “a falta de 

parâmetros no oferecimento de cursos de preparação de docentes para a modalidade 

EaD”. 

Azevedo (2015a, p. 48) evidencia ainda que os cursos oferecidos pelas 

instituições estão distantes de uma reflexão sobre o que é atuar efetivamente na EaD 

e destaca que “as múltiplas ferramentas e enfoques tratados nos cursos, reforçam 

fortemente pela vertente meramente técnica ou tecnológica”, levando os profissionais 

a buscar novas possibilidades de formação para se sentirem mais capacitados. 

Nesse sentido, pode-se perceber que, para Azevedo (2015a, p. 48),      

        
Trabalhar na docência na atualidade, não tem sido tarefa fácil, pois 
diferentemente do que acontecia em décadas passadas, não é suficiente ser 
um especialista de conteúdo, é fundamental que, enquanto docentes 
ajudemos os nossos alunos a construírem o conhecimento em uma 
sociedade da informação, da comunicação, do conhecimento, oferecendo 
aos alunos caminhos para buscar soluções para os problemas da 
contemporaneidade, ajudando-os a aprender.  

 

Assim, cabe partir nesse momento e navegar na discussão da prática docente, 

envolvendo a autoria que se tornou inevitável na utilização das TDIC. 
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2.3 Autoria: dilema professor autor X professor reprodutor 

 

Antes de dar início a esta partida é pertinente apresentar alguns elementos 

observados nos Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância 

(2007). Em relação aos múltiplos papéis que atuam na modalidade, o documento 

salienta que “docentes responsáveis pela produção dos conteúdos trabalhem 

integrados a uma equipe multidisciplinar, contendo profissionais especialistas em 

desenho instrucional, diagramação, ilustração, desenvolvimento de páginas web, 

entre outros” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, p. 13 e 14, grifo nosso). 

Ainda, os Referenciais de Qualidade (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2007, p. 

16, grifo nosso) complementam que,  

 
[...] o projeto pedagógico do curso deve especificar claramente a configuração 
do material didático que será utilizado. Em particular, deve especificar a 
equipe multidisciplinar responsável por esta tarefa: os professores 
responsáveis por cada conteúdo de cada disciplina6, bem como os 
demais profissionais nas áreas de educação e técnica (por exemplo, 
webdesigners, desenhistas gráficos, equipe de revisores, equipe de vídeo, 
etc.)”.  

 

Independente da diversidade de modelos existentes nas instituições de ensino 

destaca-se a diversidade de profissionais envolvidos para o funcionamento de um 

curso na modalidade EaD. O conjunto desses profissionais configura-se em uma 

equipe multidisciplinar com funções de “planejamento, implementação e gestão dos 

cursos a distância, onde três categorias profissionais, que devem estar em constante 

qualificação, são essenciais para uma oferta de qualidade: docentes; tutores; pessoal 

técnico-administrativo” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 2007, 19-20, grifo nosso). 

O foco nesse momento são os docentes que atuam na EaD, que segundo as 

orientações presentes nos Referenciais de Qualidade (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 

2007, p. 20, grifo nosso) devem ser capazes de:   

 
a)  estabelecer os fundamentos teóricos do projeto; 
b) selecionar e preparar todo o conteúdo curricular articulado a 
procedimentos e atividades pedagógicas; 
c) identificar os objetivos referentes a competências cognitivas, habilidades e 
atitudes; 
d) definir bibliografia, videografia, iconografia, audiografia, tanto básicas 
quanto complementares; 
e) elaborar o material didático para programas a distância;  
f) realizar a gestão acadêmica do processo de ensino-aprendizagem, em 
particular motivar, orientar, acompanhar e avaliar os estudantes;  

                                            
6 Grifo do autor. 
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g) avaliar -se continuamente como profissional participante do coletivo de um 
projeto de ensino superior a distância.  

 

Retoma-se agora para a discussão parte do § 1º, do artigo 8º Capítulo IV, da 

Resolução nº 01/2016, já citado anteriormente (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2016), 

no que tange à formação e preparação específica para atuar na EaD,  

 
[...] entende-se como corpo docente da instituição, na modalidade EaD, todo 
profissional, a ela vinculado, que atue como: autor de materiais didáticos7, 
coordenador de curso, professor responsável por disciplina, e outras funções 
que envolvam o conhecimento de conteúdo [...].  

 

Logo, pode-se dizer que os papéis do professor “se multiplicam, diferenciam-

se e complementam-se, exigindo uma grande capacidade de adaptação e criatividade 

diante de novas situações, propostas, atividades” (MORAN, 2003, p. 43). 

Percebe-se a diversidade de nomenclaturas levantadas no estudo teórico 

realizado e como o papel do profissional que produz material didático na EaD é 

bastante mencionado: desde docente ou professor responsável pela produção dos 

conteúdos ou de cada disciplina, até professor autor, professor conteudista ou autor 

de material didático. Porém, são poucos os teóricos que se dedicam a abordá-lo mais 

profundamente. Preti (2010, p. 10) distingue professor conteudista de professor autor: 

 
[...] chamá-lo de “conteudista” é reforçar a ideia de que a ele compete a tarefa 
de “despejar conteúdo”, reservando ao estudante àquela de “reproduzi-lo”. 
[...] referir ao professor que escreve texto didático como AUTOR. Em seu 
sentido etimológico, é aquele que cria, que produz algo seu, que inova e 
rompe com o estabelecido. Mais que tudo, é aquele que provoca o leitor, que 
o estimula à reflexão, ao diálogo com o autor, convidando-o para, juntos, 
atribuírem novos significados, novas feições ao texto. 

 

Insere-se nesse enfoque a discussão da autoria no contexto da EaD, pois “é 

preciso olhar a prática do docente a distância em sua integridade e despertar sua 

autoria como componente essencial da ação pedagógica, capaz de promover o 

diálogo entre professores e alunos e o despertar de seus processos criativos” 

(RICARDO, 2013, p. 83). 

Portanto, quando se concebe a prática docente não se pode deixar de 

considerar a autoria e os caminhos reflexivos percorridos para produção dos materiais 

didáticos. Para Pansarelli (2008, p. 125) “ao falar sobre a autoria, estamos lidando 

                                            
7 Grifo nosso. 
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com um primeiro nível de autonomia do sujeito na construção das próprias mediações, 

possibilitando assim sua participação autêntica no mundo”. 

Ricardo (2013) pontua a dificuldade na capacitação de professores autores 

para a EaD, pois esta não ocorre na formação inicial nem continuada nas 

Universidades, o que se verifica é uma formação aligeirada, focada nas necessidades 

específicas de cada instituição. Assim, necessita-se reforçar que “qualquer programa 

de formação e atualização de professores universitários precisa incluir a escrita na 

prática docente como fator para o desenvolvimento do pensamento” (CASTAÑO e 

PATIÑO, 2010, p. 2 apud RICARDO, 2013, p. 8).  

Em outras palavras, os cursos de formação inicial e educação continuada de 

professores carece de um foco para a autoria docente, pois vincula-se a sua 

profissionalização e necessita ser cultivada ao longo da vida do indivíduo, contribuindo 

para a construção da sua identidade (RICARDO, 2013).  

Convém rememorar a importância do processo de escrita evidenciado por 

Paulo Freire (2017, p. 7-8): 

 
Se isto não significa que após pensar, ou enquanto penso, eu deva 
automaticamente escrever, isto significa, porém, que ao pensar guardo em 
meu corpo consciente e falante, a possibilidade de escrever da mesma forma 
que, ao escrever, continuo a pensar e a repensar o pensando-se como o já 
pensado. 

 

Quando nos deparamos com as palavras pensar e escrever à luz de Paulo 

Freire (2017) destacam-se os processos autoral e de criação textual, ou seja, a prática 

consciente do exercício da profissão docente, que representa o momento do professor 

refletir os seus saberes e fazeres na sua incompletude, que o leva a buscar sempre 

mais. Desse modo, “para que o professor seja realmente um profissional da educação, 

é preciso estabelecer uma ligação entre discurso e prática, entre autoria e construção 

autônoma e singular do conhecimento” (RICARDO, 2013, p. 89), possibilitando ao 

professor assumir novos desafios e refletir a práxis docente. 

Essa análise contribui para compreender que professores autores 

comprometidos com seus discursos didáticos constroem o texto didático no qual 

possam encontrar sua identidade e seu estilo, remetendo assim à materialidade do 

discurso. Azevedo e Gonçalves (2010, p. 165) acrescentam que, 

 
Ao elaborar um texto a partir de uma temática, o autor se coloca, 
selecionando palavras e argumentos e marcando sua posição diante do tema. 
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Portanto, a análise de tais textos deve considerar não apenas os elementos 
linguísticos concretos, mas suas condições de produção. 

 

Ricardo (2013, p. 66) ainda provoca que “[...] este é o tempo em que a 

Educação, também, pode se apropriar dos processos que envolvem a autoria e 

preparar professores para que sejam autores e dominem as técnicas de produção de 

textos didáticos, considerando especialmente o crescente campo da EAD” e (2013, p. 

172, grifo da autora) complementa que, 

 
[...] O professor precisa ser autor e não escrevente, mais que um intelectual 
ou dominador de técnicas precisa ter compromisso com o seu papel docente 
e provocar no outro (o aluno) o despertar de uma consciência crítica e 
reflexiva, capaz de leva-lo ao seu autodescobrimento. 

 

Para Demo (2009, p. 20), 

  
Pode-se, assim, afirmar que autoria é fundamento docente e discente8, por 
ser referência crucial da aprendizagem no professor e no aluno. Professor 
que não é autor, não tem aula para dar. Só pode reproduzir. Aluno que não é 
autor continua copiando, ainda não está aprendendo. 

 

Ainda, em relação à autoria dos materiais didáticos Silva (2013a) elenca as 

seguintes práticas desenvolvidas, partindo das necessidades de cada instituição – 

conforme a figura a seguir: 

  

                                            
8 Grifo nosso. 
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Figura 4 – Infográfico: Produção de Material Didático 

 

 Fonte: Criado pela autora baseado em SILVA (2013a, p. 87) 
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Observa-se na Figura 4 que em todos os pilares apresentados cada instituição, 

no momento da estruturação de um curso na modalidade EaD, deve definir seus 

princípios fundamentados nos Projetos Políticos Pedagógicos e nos currículos dos 

cursos, refletindo de que maneira o material didático será concebido com base na 

definição sobre o que ensinar/aprender. 

Segundo Filatro e Cairo (2015, p. 109),  

 
Por vezes, esses materiais são preparados por iniciativa individual de 
professores ou especialistas, que buscam enriquecer suas aulas teóricas e 
práticas. Em outras situações, temos ações sistemáticas encabeçadas por 
equipes multidisciplinares que trabalham juntas para produzir materiais bem 
estruturados e compartilhados por vários educadores e alunos.  

 

Algumas instituições de ensino contratam empresas para produção de material 

didático padronizado ou terceirizado, pois apresentam menores custos, “porém é 

importante que a instituição que opte por esse caminho providencie atualizações 

rotineiras desses materiais em um cenário com as constantes mudanças da 

sociedade” (AZEVEDO; OLIVÉRIO, 2016, p. 16).   

Segundo Ricardo (2013, p. 9) “é usual também a aplicação de design 

instrucional9 nos cursos a distância”. Na prática, esse profissional “supre o professor 

no planejamento do curso/aula e, em muitas situações, interfere na confecção do 

conteúdo técnico” (RICARDO, 2013, p. 9), o que provoca por algumas vezes o 

estranhamento do docente que fornece o texto, pois não reconhece sua autoria no 

material. 

Complementando essas reflexões, Ricardo (2013, p. 9) nos leva a refletir 

quanto à replicação do material didático utilizado no presencial para a EaD, ou seja, 

  
Este encaminhamento que a EAD está vivenciando, centrado nos conteúdos, 
ao invés de direcionar suas ações em investimentos na prática docente, 
replica as técnicas tradicionais do ensino presencial, impedindo o professor, 
em seu dia-a-dia, da construção de sua autoria [...]. Não se trata mais de 
replicar, mas questionar, criar, recriar e compartilhar com seus alunos 
dúvidas, descobertas, leituras, releituras e questionamentos, inerentes ao 
processo de construção do conhecimento. 

 

É neste sentido que a modalidade a distância precisa se apropriar das TDIC, 

“aproveitando a autoria de milhares de professores capazes de produzir textos 

                                            
9 Conforme Filatro (2010), o design instrucional é ação intencional e sistemática de ensino, que abrange 
o planejamento, uso de métodos e de situações didáticas para auxiliar a aprendizagem. 
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educacionais, ao invés de fazer uso massivo de conteúdos prontos que limitam o 

pensar, o refletir e o agir pedagogicamente” (RICARDO, 2013, p. 5). 

No próximo capítulo, abordam-se as teorias e concepções presentes em 

ambientes virtuais de aprendizagem, tendo como foco o planejamento pedagógico e 

a produção de materiais didáticos.  
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3 O NAVEGAR: DESBRAVANDO O AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 

 

 

Refazendo as contas da distância em graus de longitude, 
em minutos de avanço ou em dias de navegação, 
acabei reorganizando as etapas traçadas a lápis 

na grande Carta Geral, a de nª 4009. 
A mais bonita de todas. Minha carta-guia, 

onde fora planejada toda a viagem. 
(Almyr Klink, 2004) 

 

Para continuar a travessia replanejo a viagem partindo do traçado cuidadoso 

de três cartas náuticas, consideradas ferramentas essenciais para a navegação. Na 

primeira carta náutica navegaremos pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem, partindo 

de conceitos teóricos e da legislação específica, conhecendo seus recursos e 

atividades. 

Em seguida, para o trajeto da segunda carta náutica altero o contorno da rota 

explorando o planejamento pedagógico na modalidade a distância, refletindo suas 

etapas: estudo do contexto, seleção e gestão de mídias, definição dos objetivos, 

delimitação dos conteúdos, elaboração das estratégias pedagógicas e seleção dos 

instrumentos de avaliação. 

Na terceira carta náutica desbravaremos a legislação e a fundamentação 

teórica para produção de materiais didáticos, considerando os direitos autorais e as 

estratégias de criação. 

 

3.1 Ambiente Virtual de Aprendizagem: Teorias e Concepções 

 

Etimologicamente, segundo o Dicionário Eletrônico Priberam da Língua 

Portuguesa10, o termo ambiente é o que abrange fisicamente algo ou um indivíduo, e 

virtual, do latim medieval virtuale ou virtualis, existe potencialmente e aparentemente 

por meios eletrônicos. Lévy (1996, p. 16) conceitua como "complexo problemático, o 

nó de tendências ou de forças que acompanha uma situação, um acontecimento, um 

objeto ou uma entidade qualquer, e que chama um processo de resolução, a 

atualização". 

                                            
10 Dicionário Eletrônico Priberam da Língua Portuguesa. Disponível em: https://www.priberam.pt/dlpo/ 
(acesso em: 24/04/2017). 

https://www.priberam.pt/dlpo/
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O conceito de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), também denominado 

Learning Management Systems (LMS) ou Sistemas de Gerenciamento do 

Aprendizado, é amplamente difundido na cibercultura11. De acordo com Silva (2013a) 

esse ambiente compreende softwares, disponibilizados na internet, que reúnem 

ferramentas para a criação, a tutoria e a gestão de atividades, que geralmente se 

apresentam na forma de cursos. De acordo, ainda, com Silva (2013a, p. 92) são 

 
[...] constituídos a partir do uso de diferentes mídias e linguagens, a intenção 
é proporcionar não só a disponibilização de conteúdos, mas principalmente 
plena interatividade e interação entre pessoas e grupos, viabilizando, por 
consequência, a construção do conhecimento por meio de comunicação 
síncrona e assíncrona, simulações, hipertextualidade, cooperação, 
construções coletivas e compartilhamento.  

 

Ou seja, segundo o autor a utilização do AVA na educação engloba a interação, 

o compartilhamento e a colaboração entre professores e alunos. Nesse sentido, o 

docente precisa fundamentar-se em concepções pedagógicas apropriadas a 

formação humana, que contemplem a mediação e a aprendizagem participativa, 

potencializando os seus ofícios a partir do ambiente virtual de aprendizagem. 

Ressalta-se neste momento que o docente, ao criar seus conteúdos, parte das 

necessidades dos alunos e da escolha das diferentes mídias e linguagens. Os AVAs, 

“ao mesmo tempo que servem para dar suporte à disponibilização dos conteúdos, 

proporcionam condições para a plena interatividade e interação entre as pessoas e 

grupos, viabilizando, por consequência, a construção do conhecimento” (SILVA, 2011, 

p. 23).                  

Nesse sentido, Schlemmer (apud BURNHAM; et al., 2012, p. 141) destaca a 

importância de se identificar quais serão os critérios didático-pedagógicos do AVA, 

“pois todo e qualquer desenvolvimento de um produto para educação é permeado por 

uma concepção epistemológica, ou seja, por uma crença de como se dá o 

conhecimento, de como o sujeito aprende”.  

Burnham et al. ainda indicam que, para Schlemmer, “[...] duas abordagens 

básicas podem ser percebidas em ambientes virtuais: a empirista e a interacionista, e 

                                            
11 Pierre Lévy (1999) conceituou cibercultura como “conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de 
práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o 
crescimento do ciberespaço” (p. 17). Enquanto considera ciberespaço como “meio de comunicação 
que surge da interconexão mundial dos computadores” (p.17). 
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defende que a segunda é mais adequada para a formação de comunidades virtuais” 

(BURNHAM et al., 2012, p. 141)12. 

Outra contribuição é de Ramos et al., que conforme BURNHAM et al. (2012, p. 

141)  

 
[..] argumentam que os AVA mais eficazes são aqueles que apresentam um 
conjunto integrado de recursos comunicacionais e de apoio ao usuário, onde 
os alunos podem interagir uns com os outros, que são baseados numa 
perspectiva construtivista em que o conhecimento é construído ativamente 
pelos alunos e não passivamente transmitido através do AVA.  

 

Para Silva (2015, p. 40) o ato educativo pode ser ponderado como uma “ação 

que visa desenvolver a capacidade de cooperação e, ao mesmo tempo, de autonomia 

de cada indivíduo”. Nesse sentido percebe-se a importância de identificar e analisar 

as teorias e tendências pedagógicas presentes na utilização do AVA, buscando 

ampliar e ressignificar a compreensão de todos os recursos e atividades.   

O AVA se constitui pelo uso de diferentes mídias e linguagens, que podem 

proporcionar não só a disponibilização dos conteúdos, mas a construção do 

conhecimento pela interação e interatividade, entre pessoas e grupos (SILVA, 2011). 

Esse processo de interação e interatividade evidencia-se no referencial teórico 

pesquisado sobre ambientes virtuais de aprendizagem. A seguir apresenta-se a 

discussão teórica destes dois termos. 

Observa-se nos Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2007, p. 10) que “[...] o princípio da interação e da 

interatividade é fundamental para o processo de comunicação e devem ser garantidos 

no uso de qualquer meio tecnológico a ser disponibilizado”.  

Para Almeida (2012, p. 205) os termos interação e interatividade expressam, 

  
Etimologicamente, interação diz respeito à ação recíproca com mútua 
influência nos elementos inter-relacionados. O Dicionário Houaiss da língua 
portuguesa específica como interação a “influência mútua de órgãos ou 
organismos inter-relacionados [...] comunicação entre pessoas que convivem 
[...] intervenção e controle, feitos pelo usuário, do curso das atividades num 
programa de computador, num CD-ROM etc.”. Nesse mesmo dicionário, 
interatividade é definida como “capacidade de um sistema de comunicação 
ou equipamento de possibilitar interação”. Portanto, a interatividade, se 

                                            
12 Segundo Mizukami (1986) o empirismo está centrado na ideia de que o conhecimento se baseia na 
experiência humana que ocorre de fora para dentro, partindo de verbalizações ou recursos e materiais 
audiovisuais que são simplesmente transmitidos. Enquanto o interacionismo enfatiza o 
desenvolvimento contínuo na interação entre as atividades do sujeito com o mundo físico e social. 
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apresenta como um potencial de propiciar a interação, mas não como um ato 
em si mesmo13. 

 

Na Figura 5 constam alguns exemplos de ambientes virtuais de aprendizagem 

mais utilizados no Brasil, encontrados no ciberespaço, que são produzidos e 

disponibilizados em formatos e custos diversos, pois se ajustam às necessidades das 

instituições.  

 

Figura 5 – Quadro com Exemplos de Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

AVA Organização Autora Endereço eletrônico 

AulaNet PUC-RJ (Brasil) http://web.ccead.puc-rio.br/aulanet2/  

Blackboard Blackboard (EUA) http://br.blackboard.com/  

Moodle Moodle Pty Ltd.(Austrália) https://moodle.com/  

Teleduc Unicamp NIEED (Brasil) http://www.teleduc.org.br/  

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

No Censo EAD Brasil 2015 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA, 2016, p. 77) evidenciou-se “o ambiente virtual de aprendizagem (AVA) 

aberto, software livre, customizado pela própria instituição, demonstrou estar presente 

tanto em 46,79% dos cursos totalmente a distância quanto em 30,49% das instituições 

que ofereceram cursos presenciais”.  

 

 

 

 

 

 

                                            
13 Grifos da autora. 

http://web.ccead.puc-rio.br/aulanet2/
http://br.blackboard.com/
https://moodle.com/
http://www.teleduc.org.br/
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Figura 6 – Opção por ambientes de aprendizagem, por tipo de curso (%) 

 

Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (2016) 

 

Apresenta-se agora uma descrição mais detalhada do Moodle (Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment), criado em 2001, como parte do projeto de 

doutorado do seu idealizador Martin Dougiamas, realizado em Curtin University of 

Tecnology, na Austrália (COMUNIDADE INTERNACIONAL DO MOODLE, 2017c). 

Para conceituar o Moodle recorre-se ao site da Comunidade Internacional do Moodle 

(COMUNIDADE INTERNACIONAL DO MOODLE, 2017b),  

 
[...] é um pacote de software para a produção de cursos e web sites em 
internet. É um projeto de desenvolvimento contínuo concebido para apoiar a 
Filosofia do Moodle, dentro de um quadro construcionista social de educação. 
Moodle é fornecido gratuitamente como software Open Source (sob a GNU 
Public License). Basicamente, isto significa que o Moodle é protegido por 
direito autoral, mas oferece outras permissões. Você está autorizado a copiar, 
modificar e usar Moodle desde que concorde com: 'fornecer o código-fonte 
para outros; não modificar ou remover a licença original e os direitos autorais', 
e 'aplicar esta mesma licença para qualquer trabalho derivativo'. [...] Martim 
Dougiamas trabalha com uma perspectiva dinâmica da aprendizagem em que 
a pedagogia socioconstrutivista e as ações colaborativas ocupam lugar de 
destaque. Nesse contexto, seu objetivo é permitir que processos de ensino-
aprendizagem ocorram por meio não apenas da interatividade, mas, 
principalmente, pela interação, ou seja, privilegiando a 
construção/reconstrução do conhecimento, a autoria, a produção de 
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conhecimento em colaboração com os pares e aprendizagem significativa do 
aluno14. 

 

A filosofia do desenho e desenvolvimento do Moodle, disponível na página do 

site (COMUNIDADE INTERNACIONAL DO MOODLE, 2017a), é orientada por uma 

“aprendizagem especial, um modo de pensar sobre o qual são encontradas 

referências, em poucas palavras, como uma "pedagogia socioconstrutivista", que 

fundamenta-se em 4 conceitos principais: 

 

  

                                            
14 Grifos do website. 
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Figura 7 – Infográfico: Abordagens de ensino-aprendizagem – Moodle 

 

Fonte: Criado pela autora baseado no Website da 
Comunidade Internacional do Moodle (2017a) 
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O ambiente virtual de aprendizagem Moodle “trabalha com uma perspectiva 

dinâmica de aprendizagem, na qual a pedagogia socioconstrutivista e as ações 

colaborativas ocupam lugar de destaque (SILVA, 2015, p.101). Nesse sentido, permite 

a realização de atividades e a reflexão crítica, partindo dos recursos e da participação 

em fóruns e chats, etc. Diferencia-se de outros ambientes virtuais “por suas 

características mais voltadas para as necessidades pedagógicas e por sua 

flexibilidade no que diz respeito à variedade de recursos e opções de customização 

que oferece, favorecendo a autoria dos professores no ambiente virtual” 

(SCHLEMMER apud BURNHAM et al., 2012 p. 154). 

Ainda, na página web da Comunidade Internacional do Moodle (2017a), relata-

se uma curiosidade sobre  

  
A palavra Moodle é [...] também um verbo que descreve o processo de se 
passar por algo tranquilamente, fazendo as coisas quando surgir 
oportunidade, uma divertida atividade manual que pode nos levar a ter 
insights criativos. Como tal, aplica-se tanto ao modo como o Moodle foi 
desenvolvido, quanto ao modo como um estudante ou professor pode 
abordar o estudo ou o ensino em um curso on-line. Quem usa Moodle é um 
Moodler (Moodleiro). 

 

O usuário tem um único acesso, mas com funções diferentes nos ilimitados 

cursos/espaços disponíveis, podendo utilizar a qualquer hora, em qualquer lugar e 

através de qualquer dispositivo. Seguem algumas funções básicas dos usuários, 

segundo Burnham et al. (2012 p. 155):      

 

 administradores de curso – é permitido configurar o curso e gerenciar 
usuários  

 tutor – ou professor edita os recursos e atividades e designa funções para 
os estudantes   

 moderador – não tem permissão para editar, contudo atua como professor 
mediador, atribuindo notas e visualizando os recursos que ainda estejam 
ocultos para os estudantes 

 estudante – tem permissão para visualizar e interagir, a partir dos recursos 
e atividades disponibilizados.      

 

Os cursos/espaços no Moodle podem ser organizados por semanas, por 

tópicos ou um formato social centrado na discussão. A organização dos recursos e 

atividades do curso é flexível e fácil de ser modificada. “Isso possibilita uma 

configuração do ambiente de acordo com as especificidades que se apresentem: 

público alvo, nível do curso, perfil docente, complexidade do conteúdo, necessidades 

multimídias, entre outras” (BURNHAM; et al., 2012 p. 155).  
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Feitas essas colocações sobre os cursos/espaços do Moodle convém 

esclarecer que “quanto mais bem organizado o site do curso, mais fácil será a 

utilização da tecnologia por parte dos alunos. Se não encontrarem dificuldades com o 

uso da tecnologia, os alunos terão uma participação mais ativa no curso” (PALLOFF 

e PRATT, 2002, p. 133), mas para que isso ocorra efetivamente durante o período do 

curso as instituições de ensino precisam garantir o funcionamento das tecnologias e 

fornecer suportes midiáticos para solução de problemas que poderão ocorrer. 

A construção e o desenvolvimento de um curso a distância dependem “da 

proposta implementada em um AVA, pois os objetivos de comunicação e 

compartilhamento de conteúdos podem se misturar numa imbricação em que a troca 

de mensagens produz conteúdos e os conteúdos produzidos geram discussões” 

(BURNHAM; et al., 2012, p. 158). 

Perante as inúmeras alternativas de recursos e atividades disponíveis para os 

docentes planejarem seus cursos/espaços, se torna imprescindível criar e recriar 

possibilidades de aprendizagem com o uso desse AVA, Filatro e Cairo (2015, p. 234) 

afirmam ainda que 

 
[...] O ambiente é uma “coleção de objetos (conteúdos) e ferramentas 
(serviços)”. [...] conteúdos, na forma de objetos de aprendizagens, vídeos, 
podcats, infográficos, materiais impressos, jogos, enfim, conteúdo de todos 
os formatos, modos, modalidades e mídias podem fazer parte do ambiente e 
apoiar a aprendizagem [...]. As ferramentas acompanham. São serviços 
usados na unidade de estudo para viabilizar a realização de atividades, 
incluindo aí o acesso aos conteúdos (grifo das autoras).     

 

O Recurso (Figura 8) é utilizado como um dos menus no Moodle e sua 

funcionalidade é considerada um módulo, destacando-se como a principal ferramenta 

para disponibilização dos materiais de estudos e que “requer planejamento adequado 

para que possam ser evitados excessos e impropriedades” (SILVA, 2013b, p. 68). 
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Figura 8 – Opções do menu de recursos no Moodle 

 

Fonte: Plataforma Moodle da instituição de ensino15  

 

O Arquivo pode ser disponibilizado em qualquer formato (Word, PowerPoint, 

Excel, PDF, Flash, Vídeo, Sons, etc.) tanto para visualização como para download. 

No caso do Conteúdo do pacote IMS existe a concessão de uso de objetos de 

aprendizagem16 reutilizáveis. O Livro é um recurso versátil e importante que 

possibilita a organização dos conteúdos em capítulos, o que facilita aos estudantes a 

leitura e a impressão de todo o livro ou de capítulos separadamente. A Página se 

assemelha ao Livro, contudo cria-se apenas uma página web, permitindo a criação e 

disponibilização de avisos, cronogramas, etc. mas que tem outra funcionalidade: a 

criação de álbuns de fotos e videotecas, contribuindo significativamente para o 

curso/espaço.  

Pasta é um recurso destinado a organização de arquivos, evitando a poluição 

da área de estudos, permitindo a criação de subpastas. A função Rótulo, como uma 

etiqueta, tem a função apresentar os demais recursos e atividades disponibilizados 

aos alunos por meio de textos, imagens, etc., melhorando a aparência do curso. O 

módulo URL permite ao professor fornecer um link de web como um recurso, ou seja, 

disponibilizar tudo que for online e gratuito e esteja na internet, como documentos ou 

imagens, partindo de um planejamento bem definido (SILVA, 2013b). 

                                            
15 Devido à condição de sigilo da pesquisa, não poderão ser indicados detalhes dessa fonte. 
16 Objetos de aprendizagem são recursos digitais padronizados, que possuem 4 características: 
acessibilidade, reutilização, durabilidade e interoperabilidade (SILVA, 2011). 
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De acordo com os Referenciais de Qualidade para Educação Superior a 

Distância (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2007) “um curso superior a distância precisa 

estar ancorado em um sistema de comunicação que permita ao estudante resolver, 

com rapidez, questões referentes ao material didático e seus conteúdos” (p. 11). Mas 

não basta disponibilizar os recursos elencados acima, ou seja, o planejamento do 

professor, no espaço do AVA, pode apresentar diferentes recursos, contudo 

respeitando sempre a qualidade em todo o processo educacional. Segundo Filatro e 

Cairo (2015, p. 231),  

As propostas17 do educador podem abarcar perguntas diretas, abertas ou 
controversas; textos, vídeos, áudios, imagens ou animações; exemplos, 
contraexemplos e ilustrações; material publicado na web de diversas fontes 
e formatos; testemunhos, entrevistas ou pareceres de especialistas; casos 
reais ou adaptados; problemas a serem solucionados, desafios, jogos... seja 
qual for a proposta, ela estará sempre relacionada a uma atividade que aluno 
deve realizar para alcançar determinado objetivo de aprendizagem.  

 

Ainda se tem disponível o menu de Atividades que é “o grande dinamizador da 

aprendizagem no Moodle, uma vez que, a partir dele, é possível a disponibilização de 

importantes funcionalidades para interatividade e interação” (SILVA, 2013b, p. 83).   

 

Figura 9 – Opções do menu de Atividades no Moodle 

 

   Fonte: Plataforma Moodle da instituição de ensino18 

                                            
17 Grifo das autoras. 
18 Devido à condição de sigilo da pesquisa, não poderão ser indicados detalhes dessa fonte. 
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No caso das Atividades (Figura 9) temos a webconferência, por meio do 

Blackboard Collaborate, que viabiliza a comunicação síncrona, ou seja, permite 

professor e alunos se encontrarem em uma sala virtual, conversando em tempo real 

e onde algumas ferramentas estão disponíveis: chat, quadro branco interativo, 

compartilhamento de aplicativo, divisão de grupos, etc. Outra peculiaridade é a 

possibilidade de gravação das sessões, que podem ser visualizadas off-line, por 

permanecerem gravadas. O Chat ou bate-papo é também um momento síncrono, que 

permite aos participantes conversarem simultaneamente; nele há algumas 

configurações para que a atividade aconteça somente uma vez, repita diariamente ou 

mesmo semanalmente, sendo que as sessões também podem ser salvas e 

disponibilizadas para visualização em outro momento (SILVA, 2013b). 

O módulo de atividade Fórum, esclarece Silva (2013b), possibilita que 

professores e alunos tenham um momento de interação assíncrona, ou seja, debates 

que acontecem durante um período de tempo determinado e que servem para 

socialização de conceitos diversos, partindo da proposição dos participantes. 

A atividade de Banco de dados, explica Silva (2013b), serve para disponibilizar 

arquivos, imagens e endereços web. Seguem duas possibilidades: criar uma coleção 

colaborativa de links da web, livros, resenhas de livros, entre outros; exibir a criação 

dos alunos como fotos, cartazes, etc. No caso da Ferramenta externa permite-se a 

interligação do Moodle com recursos de atividades de outros sites, incluindo 

repositórios de outras instituições. O SCORM/AICC agrega um conjunto de conteúdos 

que permitem a criação de objetos de aprendizagem, compatíveis com as páginas da 

web.  

Silva (2013b) aponta ainda que o módulo Glossário permite a criação de uma 

lista de termos ou definições com a colaboração de professores e alunos, viabilizando 

a organização e a centralização de dicas ou melhores práticas sobre algum item ou 

um espaço de compartilhamento de vídeos, imagens ou arquivos de som, etc. Uma 

disponibilização diferenciada dos conteúdos seria por meio de perguntas e respostas 

intercaladas com arquivos de diferentes formatos na atividade Lição. 

Silva (2013b) esclarece que Laboratório de Avaliação aceita que os alunos 

façam a avaliação de trabalhos enviados pelo AVA, incluindo as atividades de outros 

participantes ou a autoavaliação, além de determinar a quantidade de trabalhos que 

os alunos irão avaliar. O módulo de atividade Pesquisa de avaliação fornece 
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questionários pré-determinados que permitem avaliar e estimular a aprendizagem em 

ambientes on-line, possibilitando ao estudante refletir sobre sua aprendizagem e 

participação no curso. A Enquete permite ao professor construir uma pesquisa 

coletando dados dos alunos. A atividade Escolha serve para elaboração de um 

formulário para levantamento das opiniões dos alunos referentes a um determinado 

tema ou a apresentação de sugestões.  

Além disso, Silva (2013b) destaca que o Diário é uma atividade privada, que o 

aluno realiza partindo de uma reflexão sobre o conteúdo do módulo, conforme 

orientações do professor, e somente o professor tem acesso ao diário do aluno. 

Enquanto o Wiki permite a construção de textos on-line, individualmente ou 

colaborativamente, de maneira democrática. O Questionário possibilita a criação de 

testes de múltipla escolha pelo professor, como verdadeiro ou falso, correspondência 

e outros tipos de perguntas, que são corrigidas automaticamente e podem fornecer as 

respostas corretas conforme critério do professor. No campo Tarefas há duas opções 

de realização pelo aluno: produzir o texto on-line no próprio Moodle ou enviar arquivos 

produzidos externamente. 

Santos (2012, p. 231) esclarece que   

 
O que importa nessa complexa rede de relações sociotécnicas é a garantia 
da produção de sentidos, da autoria coletiva dos sujeitos e grupos envolvidos 
em todos processo. Assim, a aprendizagem acontece quando a equipe 
interdisciplinar e interativa propõe o conhecimento, não o distribui. Não 
oferece informações a distância. O profissional envolvido não estará mais 
reduzido à passividade de um receptor que olha, copia, repete e justapõe o 
conhecimento do outro. Ele é coautor da comunicação e da rede de 
conhecimentos, criando, modificando e tecendo novas e complexas redes 
interativas e cooperativas.  

 

Portanto, na EaD [...] “o estudante deve ser o centro do processo educacional 

e a interação deve ser apoiada em um adequado sistema de tutoria e de um ambiente 

computacional, especialmente implementados para atendimento às necessidades do 

estudante” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2007, p. 12).  

Nesta perspectiva, o professor respeita os saberes dos alunos e propõe uma 

educação dialógica, uma “educação autêntica, repitamos, não se faz de A para B ou 

de A sobre B, mas de A com B, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, P., 2017, p. 116). 

Ademais, nota-se a importância do aluno no centro do processo de ensino-

aprendizagem, independente das ferramentas utilizadas nos ambientes virtuais, pois 

nessa perspectiva e presente no Referenciais de Qualidade (2007) a forma de 
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interagir e se comunicar num curso a distância pressupõe reconhecer e respeitar as 

realidades das diferentes culturas presentes nessa modalidade.  

 

3.2 Planejamento Pedagógico para Cursos EaD 

 

A maior parte do tempo o ser humano vive planejando as ações presentes no 

seu cotidiano, seja no âmbito pessoal ou no profissional, pensando sobre o presente, 

o passado e o futuro que move sua vida. Nesse sentido percebe-se que “o ato de 

pensar, portanto, é um ato de planejar” (CLEMENTINO, 2015, p. 151).  

Na educação “o planejamento remete a ações previamente organizadas para 

responder aos desafios de aprendizagem, estabelecendo antecipadamente caminhos 

que norteiam a execução, o acompanhamento e a avaliação do processo educacional” 

(FILATRO; CAIRO, 2015, p. 225), levando em conta que os conteúdos educacionais 

são planejados por professores que se encontram separados, geograficamente e 

temporalmente, dos alunos. 

Behar (2013, p. 180) compreende que “o planejamento é uma atividade 

intrínseca à didática e à prática docente. O planejamento é considerado o elemento 

orientador que guiará a realização a realização do trabalho docente no processo 

educativo”. 

Os Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2007, p. 9) reforçam que 

     
[...] a importância da educação superior ser baseada em um projeto 
pedagógico e em uma organização curricular inovadora, que favoreçam a 
integração entre os conteúdos e suas metodologias, bem como o diálogo do 
estudante consigo mesmo (e sua cultura), com os outros (e suas culturas) e 
com o conhecimento historicamente acumulado. 

 

Na EaD ao entender o planejamento pedagógico como a espinha dorsal de um 

curso, que parte da organização curricular e da definição de sua concepção sobre o 

ensinar e aprender, deve-se levar em conta “o cuidado e o compromisso da instituição 

para como o processo de ensino aprendizagem e, consequentemente, para com os 

alunos” (CLEMENTINO, 2015, p. 153). 

Nessa perspectiva, o planejamento “além de ser centrado no aluno, deve 

privilegiar estratégias que ajudem a obter a confiança dele, assim como estimulá-lo à 

participação” (PALLOF e PRATT, 2002 apud CLEMENTINO, 2015, p. 154).    



65 

 

Ainda, segundo os Referencias de Qualidade “o Material Didático, tanto do 

ponto de vista da abordagem do conteúdo, quanto da forma, deve estar concebido de 

acordo com os princípios epistemológicos, metodológicos e políticos explicitados no 

projeto pedagógico” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2007, p. 13-14), e observa 

 
[...] que somente a experiência com cursos presenciais não é suficiente para 
assegurar a qualidade da produção de materiais adequados para a educação 
a distância. [...] é necessário que os docentes responsáveis pela produção 
dos conteúdos trabalhem integrados a uma equipe multidisciplinar, contendo 
profissionais especialistas em desenho instrucional, diagramação, ilustração, 
desenvolvimento de páginas web, entre outros. 

 

No que tange a essa questão Azevedo e Gonçalves (2006, p. 5) destacam que 

   
[...] planejar um curso a distância requer o envolvimento de uma ampla 
equipe, composta por pedagogos, especialistas no conteúdo da área 
(professores e tutores), técnicos que dominem os softwares que permitem a 
preparação de materiais para cada mídia proposta. 

 

Pode-se observar que na modalidade de educação a distância “faz-se 

necessário que todas as situações tenham sido pensadas, estudadas e analisadas 

antes de o curso ter início” (CLEMENTINO, 2015, p. 153). E que todos esses 

profissionais precisam considerar alguns aspectos no momento do planejamento 

pedagógico para, conforme Haidt (2004, apud CLEMENTINO, 2015, p. 153-154),  

 
[...] tentar prever as dificuldades que podem surgir no curso, evitar a repetição 
rotineira e mecânica de aulas, adequar o trabalho às mídias disponíveis e às 
características dos alunos, adequar os conteúdos, as estratégias 
pedagógicas e as avaliações aos objetivos do curso, garantir a distribuição 
adequada do trabalho em relação ao tempo do curso. 

 

No âmbito da produção de conteúdos educacionais o foco do planejamento 

está no produto resultante, ou seja, nos “livros impressos e digitais, objetos de 

aprendizagem, podcasts, vídeos e infográficos, entre outras soluções educacionais. 

Cada um desses artefatos produzidos com finalidade educacional pode ser em si 

mesmo o objeto do planejamento” (FILATRO; CAIRO, 2015, p. 225, grifo das autoras). 

Na Figura 10 apresenta-se a definição de planejamento pedagógico segundo 

Clementino (2015, p. 154) e as etapas desenvolvidas durante o processo, lembrando 

“que está sempre em construção. Para efeito didático, esse processo é dividido em 

etapas que devem ser inter-relacionadas”.   
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Figura 10 – Mapa mental: Etapas do planejamento pedagógico para curso EaD 

 

 Fonte: Elaborado pela autora baseado em Clementino (2015) 

 

Na primeira etapa – estudo do contexto – a ênfase apresenta-se no 

diagnóstico da realidade do aluno, ou seja, na caracterização dos seus interesses e 

de suas necessidades. Segundo os Referenciais de Qualidade para Educação 

Superior a Distância (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2007, p. 7) “a natureza do curso 

e as reais condições do cotidiano e necessidades dos estudantes são os elementos 

que irão definir a melhor tecnologia e metodologia a ser utilizada [...]”.  

A escolha da mídia para realização de um curso EaD presente na segunda 

etapa – seleção e gestão das mídias – pode modificar a forma como serão 

planejados e disponibilizados os materiais didáticos no AVA, pois depende da 

organização da equipe, do custo estimado pela instituição para infraestrutura 

tecnológica, da garantia do funcionamento das mídias durante todo curso e também 

do nível de interação entre os participantes, pensando nos profissionais que irão 

acompanhar as discussões e dar suporte (CLEMENTINO, 2015).  
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Clementino (2015) destaca que a etapa seguinte – definição dos objetivos do 

curso – influencia diretamente nas demais etapas do planejamento, pois se trata do 

que se pretende alcançar em uma ação educativa e expressa a inter-relação entre os 

elementos do currículo. Nessa etapa são apresentados tanto os objetivos gerais, que 

contemplam a finalidade do curso, quanto os objetivos específicos que, segundo Haidt 

(2004, apud CLEMENTINO, 2015, p. 172), auxiliam o professor a:  

 

 definir os conteúdos a serem trabalhados no curso, determinando os 
conhecimentos e conceitos a serem adquiridos e as competências e 
habilidades a serem desenvolvidas pelo aluno; 

 estabelecer estratégias de ensino-aprendizagem de maneira a privilegiar as 
atividades e experiências mais relevantes a serem vivenciadas pelos alunos; 

 definir os modos de avaliação construindo os instrumentos mais adequados 
para avaliar o que se pretende; 

 comunicar de modo claro e preciso os propósitos do curso/disciplina aos 
alunos. 

 

Para a quarta etapa – delimitação dos conteúdos – identifica-se a base 

teórica do curso para produção dos conhecimentos previstos, focando na preservação 

da neutralidade do material pelo professor. Alguns critérios precisam ser 

considerados: validade, utilidade, significação, adequação ao nível de 

desenvolvimento do aluno e flexibilidade. Outro aspecto determinante é a adequação 

do conteúdo selecionado à carga horária do curso (CLEMENTINO, 2015). 

Filatro e Cairo (2015, p. 283) destacam que  

 
O levantamento de fontes bibliográficas e outros materiais de consulta é uma 
das primeiras ações realizadas pelo especialista em conteúdo. As fontes 
podem incluir:  
 Materiais didáticos desenvolvidos pelo próprio especialista. 

 Livros, artigos, enciclopédias e compêndios. 

 Sites da web. 

 Tutoriais, jogos, apostilas. 

 Manuais de instrução de equipamentos, ferramentas e recursos.  

 Folhetos materiais de divulgação etc. 

 

A penúltima etapa do planejamento – elaboração das estratégias 

pedagógicas – ou metodologia de ensino-aprendizagem, corresponde ao momento 

de escolher como serão apresentados e trabalhados os conteúdos, com ênfase na 

necessidade de que os alunos alcancem os objetivos educacionais do curso 

(CLEMENTINO, 2015). 

Segundo Clementino (2015, p. 180),   
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Como resumo, pode-se afirmar que nesse termo se incluem todas as 
atividades que serão propostas ao aluno (questões de múltipla escolha, 
fórum, chat, webconferência, trabalhos em grupo, atividades de pesquisa, 
etc.), as maneiras de apresentar o conteúdo (textos, vídeos, aulas narradas, 
etc.) e as ações do professor tutor que serão necessárias para complementar, 
organizar e/ou sintetizar as atividades dos alunos, tendo em vista a 
aprendizagem deles.  

 

Para escolha das estratégias os profissionais devem ter bom senso, pois são 

os meios facilitadores para que os alunos alcancem os objetivos do curso. E o 

“excesso de recursos midiáticos para apresentar o conteúdo e excesso de atividades 

podem gerar confusão para o aluno e, por consequência, prejudicar o seu processo 

de aprendizagem” (CLEMENTINO, 2015, p. 181). 

Enfim, na sexta etapa – seleção dos instrumentos de avaliação da 

aprendizagem – destacam-se, entre os documentos oficiais, os parâmetros que 

devem ser considerados pelas instituições de ensino quanto à avaliação. A Resolução 

nº 1/2016, em seu parágrafo 3º, Art. 3º, Capítulo II, prevê que “os sistemas de 

acompanhamento e avaliação da aprendizagem devem ser contínuos e efetivos, 

visando propiciar, a partir da garantia de condições adequadas, o desenvolvimento e 

a autonomia do estudante no processo de ensino e aprendizagem” (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2016). 

O Decreto nº 9.057/2017, em seu Art. 4º (BRASIL, 2017), estabelece, 

 
As atividades presenciais, como tutorias, avaliações, estágios, práticas 
profissionais e de laboratório e defesa de trabalhos, previstas nos projetos 
pedagógicos ou de desenvolvimento da instituição de ensino e do curso, 
serão realizadas na sede da instituição de ensino, nos polos de educação a 
distância ou em ambiente profissional, conforme Diretrizes Curriculares 
Nacionais. 

 

Também consta nos Referenciais de Qualidade (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2007, p. 16) que “o modelo de avaliação de aprendizagem deve ajudar 

a desenvolver graus mais complexos de competências cognitivas, habilidades e 

atitudes, possibilitando alcançar os objetivos propostos”.  

Assim, vale salientar que diferentes tipos de avaliações e suas múltiplas 

funcionalidades podem ocorrer na EaD, como avaliação somativa, diagnóstica, 

formativa, etc., sendo que “o conceito de avaliação adotado em determinado projeto 

educacional está diretamente relacionado à visão de educação que a instituição 

possui” (CLEMENTINO, 2015, p. 184). 
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Na avaliação somativa a preocupação está na nota atribuída nas provas e/ou 

atividades realizadas pelos alunos. Já na avaliação diagnóstica considera-se a nota 

das atividades segundo as especificidades dos alunos, sua participação colaborativa 

nos grupos e sua vida escolar, partindo sempre da aplicação de um instrumento 

diagnóstico no início do curso. A avaliação formativa ocorre processualmente, ao 

longo das atividades realizadas pelo aluno, possibilitando ao professor fazer as 

correções e dar o feedback, o que auxilia no desenvolvimento do aluno durante o 

período do curso (CLEMENTINO, 2015). 

Nesse sentido, de acordo com Filatro e Cairo (2015, p. 424) 

 
[...] ganham espaço também instrumentos de avaliação como portfólios e 
portfólios eletrônicos (uma coletânea de trabalhos de alunos que demonstra 
o desenvolvimento de competências durante o processo de aprendizagem), 
autoavaliação, avaliação entre pares, para citar alguns. Observa-se que o 
foco está na produção dos alunos ao longo de um processo, rumo ao alcance 
dos objetivos educacionais, mais que na produção de terceiros visando a 
apoiar essa aprendizagem.  

 

Pode-se verificar que a avaliação de um curso EaD deve ser coerente com as 

características do modelo adotado pela instituição, com o perfil do público-alvo, a 

sistematização adequada de instrumentos avaliativos que explorem as 

funcionalidades do ambiente virtual de aprendizagem, etc. 

Na seção seguinte, o olhar se volta para questões relacionadas à produção de 

material didático e direitos autorais. 

 

3.3 Produção de Material Didático e Direitos Autorais 

 

A Educação a Distância caracteriza-se como uma modalidade na qual possui 

especificidades em seu contexto educativo. O Cap. II, Art. 3º da Resolução Nº 1/2016 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2016) dispõe sobre o material didático, a avaliação e 

o acompanhamento da aprendizagem; regulamenta como essencial a organização 

acadêmica e a gestão de seus cursos articulada às metodologias e os currículos na 

orientação, organização e elaboração dos materiais didáticos; também discorre sobre 

o acompanhamento do processo de avaliação e formação dos profissionais 

(professores, gestores, tutores e equipe multidisciplinar), definindo: 

 
§ 1º As tecnologias, as metodologias e os recursos educacionais, 
materializados em ambiente virtual multimídia interativo, inclusive materiais 
didáticos, bem como os sistemas de acompanhamento e de avaliação de 
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aprendizagem, são elementos constitutivos dos cursos superiores na 
modalidade EaD [...] 
§ 4º Respeitados os respectivos projetos institucionais e pedagógicos, as 
tecnologias, as metodologias e os recursos educacionais para a educação a 
distância devem favorecer a integração de diferentes mídias, suportes e 
linguagens, bem como a interação entre múltiplos atores em sua concepção, 
produção e disseminação. 
§ 5º A definição do uso das tecnologias pretendidas e adotadas pela IES 
(internet, rádio, transmissões via satélite, entre outros) deve estar em 
consonância com a realidade da sede e do(s) polo(s) de EaD. 

 

Diante dessas colocações, os Referenciais de Qualidade para a Educação 

Superior a Distância (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2007, p.14) recomendam que 

  
[...] as instituições elaborem seus materiais para uso a distância, buscando 
integrar as diferentes mídias, explorando a convergência e integração entre 
materiais impressos, radiofônicos, televisivos, de informática, de 
videoconferências e teleconferências, dentre outros, sempre na perspectiva 
da construção do conhecimento e favorecendo a interação entre os múltiplos 
atores.  

 

Silva (2013a, p. 67) levanta algumas questões que precisam ser consideradas 

pelas instituições de ensino: 

 
O material didático reflete a filosofia educacional adotada pela instituição. 

 A quem cabe a produção do material? Equipe própria ou terceirizada? 

 Qual design instrucional será utilizado para a produção? 

 Que padrões de qualidade serão adotados? 

 Os materiais didáticos são adequados à mídias e tecnologias adotadas? 

 Possibilitam interação e interatividade? 

 

Partindo dessas questões há certos caminhos que devem ser percorridos para 

a produção de conteúdos, no sentido de desenvolver recursos didáticos que se 

fundamentam na fonte do levantamento curricular inicial, pois de acordo com Filatro e 

Cairo (2015, p. 280)  

 
Ao criarmos os conteúdos educacionais, damos continuidade a uma tarefa 
que foi iniciada com a organização curricular e definição sobre o que 
ensinar/aprender. As decisões tomadas no âmbito curricular formam o 
primeiro esqueleto para a produção de conteúdos educacionais.  

 

As instituições cientes das exigências legais para a oferta e condução de seus 

cursos procuram de início orientar seus professores para a produção de materiais 

originais e vinculados às suas aulas, de forma a compor e constituir um acervo por 

área de conhecimento, podendo garantir uma identidade institucional aos materiais 

produzidos. Esses materiais podem ter algumas origens, entre elas ajustes dos 
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materiais utilizados no presencial ou produção de materiais especialmente para a 

modalidade EaD (SILVA, 2013a), ou seja, sendo estruturados por textos, imagens 

e/ou diversas mídias tornam-se elementos que podem ou não apresentar autoria pelos 

professores. 

Em conformidade com Filatro e Cairo (2015, p. 109): 

 
Por vezes, esses materiais são preparados por iniciativa individual de 
professores ou especialistas, que buscam enriquecer suas aulas teóricas e 
práticas. Em outras situações, temos ações sistêmicas encabeçadas por 
equipes multidisciplinares que trabalham juntas para produzir materiais bem 
estruturados e compartilhados por vários educadores e alunos. 

 

Para complementar, recorre-se as reflexões de Behar (2009, p. 27) “para 

seleção do conteúdo, por parte do curso e/ou professor, é preciso também levar em 

conta o design deste tipo de material, se une fatores técnicos, gráficos e pedagógicos, 

se é motivador (ou não) para o aluno, se é interativo, entre outros aspectos”. Todos 

esses recursos digitais aparecem como ferramentas capazes de potencializar e 

reestruturar as práticas pedagógicas, possibilitando novas maneiras de pensar as 

TDIC e a construção do conhecimento.  

Lembrando que a utilização da tecnologia pela tecnologia não é suficiente para 

a produção de materiais, “a ideia central é que o material elaborado simule a 

apresentação de conteúdos e a proposição de atividades de aprendizagem feitas 

por um educador a seus alunos, antecipadamente o diálogo didático que ocorreria em 

uma situação de ensino-aprendizagem convencional” (FILATRO; CAIRO, 2015, p. 

286, grifos das autoras). 

Filatro e Cairo (2015, p. 61) citam  

 
Aretio19 que chama de diálogo didático20 a interação dialógica que ocorre 
entre os atores do processo de ensino-aprendizagem, incluindo-se não 
apenas alunos e docentes, mas também equipe pedagógica e administrativa 
da instituição e, ainda interlocutores externos, como pais e responsáveis, 
empregadores e potenciais empregadores, profissionais da área, 
representantes do governo e toda a comunidade.  

 

Nesse momento, torna-se relevante perceber que o diálogo didático pode 

ocorrer de duas maneiras: real ou simulado. No caso do diálogo didático real acontece 

face a face, mediado por comunicação síncrona – telefone, webconferência, chat, etc. 

                                            
19 Aretio, Lorenzo García. La educación a distância: de la teoria e la practica. Barcelona: Ariel 
Educación, 2001. 
20 Grifo das autoras. 
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– ou assíncrona – fórum. No caso, diálogo didático simulado ocorre pelo intermédio 

da mídia – material impresso, vídeos, áudios, etc. – ou seja, a comunicação está no 

texto escrito, narrado ou apresentado e a interpretação é do aluno, a partir do contato 

com este texto, sempre de forma assíncrona (FILATRO; CAIRO, 2015).  

As autoras relatam que “desenvolver um conteúdo educacional é simular o 

diálogo didático real que será estabelecido entre professor (emissor) e seus alunos 

(receptores), adaptando o discurso oral e síncrono às especificidades das mídias 

assíncronas utilizadas” (FILATRO; CAIRO, 2015, p. 63).  

Nesse sentido, seguem algumas descrições importantes referentes aos 

conteúdos educacionais: apresentá-los em uma linguagem clara, mais coloquial; 

indicar aos alunos as atividades que devem ser realizadas; promover reflexões; 

estimular os alunos a se envolverem com os conteúdos; reforçar a comunicação entre 

quem ensina e aprende utilizando pronomes pessoais e possessivos (FILATRO; 

CAIRO, 2015). 

Azevedo e Souza (2010, p.8) apresentam algumas observações: 

 
[...] durante o processo de desenvolvimento do material didático do curso, a 
colaboração, a responsabilidade, o desempenho, o respeito ao colega, o 
aprender a trabalhar em grupo, a dedicação e a cumplicidade entre os pares, 
tornam-se pontos cruciais para o sucesso de qualquer projeto pedagógico, 
especialmente na EaD. 

 

Partindo daí, pode-se perceber que o maior desafio dos professores está em 

apresentar ou propor atividades autorais e compartilhadas que promovam a interação 

com os alunos. “Por mais experiente que seja o especialista em conteúdo, criar um 

recurso didático, seja ele um livro impresso ou um objeto de aprendizagem, não é a 

mesma coisa que dar uma aula, proferir uma palestra ou ministrar um curso” 

(FILATRO; CAIRO, 2015, p.280).  

Nessa perspectiva, Silva (2011, p. 125) complementa que 

 
O assunto compartilhamento, naturalmente, abre espaço para outro: direitos 
autorais. Isso acontece porque estes constituem uma das maiores 
dificuldades enfrentadas por aqueles que encontram recursos digitais na Web 
ou em outras tecnologias, como CD e DVD.  

 

Maia e Mattar (2007) destacam que no ensino presencial os professores 

criavam seus materiais didáticos e utilizavam em qualquer instituição de ensino, sendo 

que poderiam publicar esses materiais, recebendo royalties como autor. Na EaD, os 
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mesmos professores criam os materiais, que podem transformar-se em um produto e 

dependerá do tipo de contrato de trabalho que terá com a instituição de ensino. “Afinal 

de contas, quem é o proprietário intelectual do material dos cursos, os professores ou 

a instituição? Antes, os professores não precisavam dividir os royalties de seu trabalho 

com as instituições, o que parece, agora estar mudando” (MAIA e MATTAR, 2007, p. 

113). 

Na legislação brasileira não existe uma lei específica que regulamente a 

utilização de materiais disponíveis na internet. Tanto as instituições de ensino como 

professores valem-se da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, com as alterações 

sofridas pela Lei Nº 12.853, de 14 de agosto de 2013, que consolida a legislação sobre 

direitos autorais e dá outras providências. No seu Art. 7º consta que são “obras 

intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas 

em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro” 

(BRASIL, 2013), tais como:   

 
I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas; 
II - as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza; 
III - as obras dramáticas e dramático-musicais; 
IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por 
escrito ou por outra qualquer forma; 
V - as composições musicais, tenham ou não letra; 
VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas; 
VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao 
da fotografia; 
VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte 
cinética; 
IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza; 
X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, 
engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência; 
XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, 
apresentadas como criação intelectual nova; 
XII - os programas de computador; 
XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, 
bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou 
disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual. 

 

Outra legislação utilizada é a Lei nº 9.609, de 19 de novembro de 1998, Lei do 

Software ou programa de computadores, que estabelece regras próprias para a 

proteção do criador do software, “que é tecnicamente entendido como um conjunto de 

componentes e programas empregados para instruir uma máquina (hardware) e 

realizar atividades específicas e delineadas pelos seres humanos” (RICARDO; DIAS, 

2012, p. 456). 

Prosseguindo com Filatro e Cairo (2015, p. 285),  
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Em linhas gerais, os direitos autorais incidem sobre produtos concretos: 
textos, ilustrações, fotografias, áudios, vídeos etc., mas nãos e aplicam a 
ideias ou pensamentos, e são divididos em direito moral (autoria 
propriamente dita) e direito patrimonial (direito à reprodução e distribuição).  

 

No entanto, a legislação brasileira não prevê todos os casos possíveis para 

utilização de materiais didáticos, no que se refere aos direitos autorais. “Assim, os 

advogados costumam trabalhar com analogias quando os casos não estão previstos 

em Lei” (PIVA; AMORIM, 2012, p. 342). 

Por este ângulo, Mesquita, Piva Jr. e Gara (2014, p. 105) ponderam que 

 
Ao se verificar as legislações que tratam dos direitos autorais, numa visão 
geral, o que podemos notar implicitamente é a isenção dos educadores para 
a utilização justificada de certas obras intelectuais (pequenos trechos) em sua 
sala de aula. Ou seja, os professores não têm a necessidade de obter 
permissão dos proprietários dos direitos autorais para utilizar esses pequenos 
trechos em sala de aula.  

 

Nesta lógica, na EaD torna-se prudente utilizar obras de terceiros que sejam 

distribuídas por Creative Commons21 (CC) ou estejam em Domínio Público22, sendo 

que este é o principal portal com materiais didáticos abertos, uma particularidade 

relevante obras muito antigas e cujos autores já falecerem há mais de 70 anos são 

livremente reproduzidas e distribuídas. 

Ainda, Piva Jr., Amorim e Rodrigues (2013, p. 86 apud MESQUITA; PIVA JR; 

GARA, 2014, p. 105) apontam que  

 
No caso dos materiais didáticos produzidos em múltiplas mídias, como 
software, hipertextos ou vídeos, quase sempre podem ser vistos como 
materiais educacionais destinados ao trabalho acadêmico e sem fins 
lucrativos. Nestes casos, a lei permite o uso de partes de obras de terceiros, 
desde que tal uso não gere prejuízos aos detentores de direitos morais, 
autorais, patrimoniais e de distribuição.  

 

Contribuindo para essa compreensão, Maia e Mattar (2007) nos esclarece que 

o sistema Creative Commons “procura combinar proteção com liberdade por meio da 

modificação do lema “todos os direitos reservados”23 para “alguns direitos 

reservados”24, ou seja, alguns direitos são cedidos ao público enquanto outros são 

                                            
21 Disponível em: <http://www.creativecommons.org>.  
22 Principal portal no Brasil com material livre. Disponível em: <http:www.dominiopublico.gov.br>.  
23 Simbolizados pela marca de copyright, © (FILATRO e CAIRO, 2015). 

24 Simbolizado pela marca de copyleft (FILATRO e CAIRO, 2015).   
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retidos pelos autores” (MAIA; MATTAR, 2007, p. 112), dependendo do contrato e da 

licença. 

Para Filatro e Cairo (2015, p. 288) 

 
Isso significa que os usuários podem copiar, traduzir e modificar recursos 
disponibilizados sob essa licença. Em geral, as restrições são de que a fonte 
original seja citada (direitos morais) e, comumente, que os materiais não 
sejam utilizados para fins comerciais (direitos patrimoniais).  

 

Independentemente da situação, segundo Piva e Amorim (2012) deve-se citar 

a fonte do material utilizando as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), referenciando o autor, ano de publicação, página, etc. Nos casos da internet, 

inclui-se o endereço eletrônico e data de acesso.  

Para utilização parcial ou total de uma obra, aconselha-se pedir autorização do 

autor, pois o “desrespeito a direitos autorais pode configurar-se em plágio – ou seja, 

a apresentação feita por alguém, como se fosse de sua autoria, de uma obra 

intelectual produzida por terceiros” (FILATRO e CAIRO, 2015, p. 287). 

O Censo da EaD de 2015 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA, p. 53) destaca que “as instituições apresentaram tendência a produzir 

seus conteúdos textuais de forma autônoma. Para todos os tipos de cursos, mais de 

50% das instituições produziram seus próprios materiais” enquanto a terceirização foi 

utilizada por 44% das instituições que ofertaram cursos regulamentados totalmente a 

distância. Conforme mostra-se na Figura 11: 
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Figura 11 – Tipo de produção ou aquisição de conteúdo textual para EaD utilizado 

pelas instituições, por tipo de curso (%) 

  

Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (2016) 

 

Diante dos fatos apresentados e das questões legais, as instituições de ensino 

e os cursos têm a tarefa de pensar as propostas educativas e a produção de materiais 

didáticos de forma conjunta e consciente, o que exige diálogo e parceria na construção 

desses materiais, pois na educação a distância as atividades não acontecem de forma 

solitária. Para que uma aula se concretize de fato, existe uma equipe multidisciplinar 

que trabalha para fomentar e criar propostas comprometidas com a essência filosófica 

da instituição e com o projeto político pedagógico. Azevedo e Olivério (2016, p. 21) 

argumentam que 

 
[...] o desenvolvimento do trabalho na equipe multidisciplinar só alcança êxito 
quando de fato há diálogo e parceria, quando o professor, autor, permite 
compartilhar sua experiência docente na EaD com os demais agentes de 
equipe, e desta forma estabelece novas relações com o conhecimento e com 
os agentes do processo educativo. Professores, alunos e equipes 
multidisciplinares passam a ser desafiados numa dinâmica de produção de 
conhecimento em rede, compartilhado, com autoria, fundamentado em 
pesquisa.  

 

Nesse sentido, a tarefa fundamental dos gestores dos cursos é orientar sua 

equipe docente a respeito dos direitos autorais e de como devem produzir seus 
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materiais para ministrar a aula na modalidade, possibilitando assim a formação 

continuada dos professores. Um caminho possível é por meio da “[...] assessoria 

pedagógica e equipe de produção. Ambas trabalhando juntas para a melhoria 

constante dos materiais didáticos digitais, produzidos semanalmente no âmbito de 

cada um dos cursos EaD da instituição” (AZEVEDO; OLIVÉRIO, 2016, p. 19). 

Ademais, pela complexidade de todas essas colocações, as instituições de 

ensino precisam especificar sua política de direitos autorais e os professores autores 

devem conferir os detalhes dos contratos antes de assiná-los.  

As reflexões que se desenvolveram até aqui a respeito da Educação a 

Distância consideraram os desafios contemporâneos da docência no século XXI, 

como a autoria docente e os estudos das teorias e concepções do ambiente virtual de 

aprendizagem. Partiu-se do planejamento pedagógico para cursos EaD e da produção 

de materiais didáticos para redirecionar o olhar, que agora se volta para a pesquisa 

de campo que constitui o objeto deste trabalho, é a isso que se propõe o próximo 

capítulo. 
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4 ATRACAR NO PORTO: METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS DE 

INTERPRETAÇÃO 

 

[...] “a experiência acumulada  
é capaz de produzir um tipo de saber,  

que somente se alcança no final da viagem”. 
(Martin Jay, 2009) 

 

Atracada e com o barco em lugar seguro, chegou o momento de apresentar o 

planejamento que utilizei para orientar a nossa viagem, viagem essa que investiga as 

percepções que possuem os alunos do curso de Pedagogia EaD sobre o 

planejamento, a elaboração e a utilização de materiais didáticos disponibilizados em 

Ambiente Virtual De Aprendizagem. 

A escolha da metodologia para desvendar esta questão é uma etapa 

fundamental, pois é ela que orienta esta pesquisa narrativa (CLANDININ e 

CONNELLY, 2015 que se ampara em teóricos da abordagem biográfica (DELORY-

MOMBERGER, 2012; PASSEGGI, 2011; AZEVEDO, 2015) e para análise das 

narrativas utiliza-se da abordagem hermenêutico-fenomenológica (FREIRE, M., 

2012).   

Apresentarei nas próximas páginas as articulações metodológicas, o contexto 

da pesquisa, os participantes, os instrumentos de geração e registro de textos e os 

procedimentos de interpretação das narrativas.  

Dessa maneira, desconheço o fim dessa viagem, mas entendo que não serei a 

mesma ao atracar no porto.   

 

4.1 Articulações Metodológicas 

 

Metodologicamente, esta pesquisa é pautada na Pesquisa Narrativa à luz de 

Clandinin e Connelly (2015, p. 51), que a conceituam como “[...] uma forma de 

compreender a experiência. É um tipo de colaboração entre pesquisador e 

participantes, ao longo do mesmo tempo, em um lugar ou série de lugares, e em 

interação com milieus25”.  

                                            
25 Tradução do Francês-Português: meios (conforme Tradutor online. Disponível em: 
<http://www.etranslator.ro/pt/tradutor-frances-portugues-online.php>. Acesso em: 12 set. 2017). 

http://www.etranslator.ro/pt/tradutor-frances-portugues-online.php
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O pesquisador desenvolve a pesquisa narrativa “no meio do viver e do contar, 

do reviver e recontar, as histórias de experiências que compuseram as vidas das 

pessoas, em ambas perspectivas: individual e social. [...] Pesquisa narrativa são 

histórias vividas e contadas” (CLANDININ; CONNELLY, 2015, p. 51). 

A contextualização da experiência é temporal uma vez que envolve situações 

e condições dentro de um espaço de tempo, onde a vida se complementa de 

fragmentos narrativos, “decretados em momentos históricos de tempo e espaço, e 

refletidos e entendidos em termos de unidades narrativas e descontinuidades” 

(CLANDININ; CONNELLY, 2015, p. 48). 

Os autores Clandinin e Connelly (2015, p. 48) refletem ainda que 

  
Educação e estudos em Educação são formas de experiência. Para nós, 
narrativa é o melhor modo de representar e entender a experiência. 
Experiência é o que estudamos, e estudamos a experiência de forma 
narrativa porque o pensamento narrativo é uma forma-chave de experiência 
e um modo-chave de escrever e pensar sobre ela. Cabe dizer que o método 
narrativo ou aspecto do fenômeno narrativo. Assim, dizemos que o método 
narrativo é o fenômeno e também o método das ciências sociais.  

 

Nessa perspectiva, através do pensar narrativamente aproxima-se da 

realidade, amplia-se o campo das percepções e afronta-se a experiência vivida e 

contada numa aproximação entre a teoria e a prática, podendo estimular e transformar 

os participantes da narrativa. Ao apoiar-se nas ideias de Clandinin e Connelly (2015, 

p. 58) entende-se que o comportamento em uma perspectiva narrativa, 

 
[...] por exemplo, seriam as expressões das histórias individuais em um 
contexto particular e um determinado momento. Porque comportamento são 
expressões narrativas, é importante considerar os personagens que vivem as 
histórias, os personagens que contam essas histórias; o momento em que 
cada história é vivida; o tempo em que foram ou são contadas; o local no qual 
as histórias são vividas e contadas; e assim por diante.  

 

Partindo de tais referências, recorre-se à abordagem metodológica na pesquisa 

biográfica que “se reporta, em primeiro lugar, a uma atitude mental e comportamental, 

a uma forma de compreensão e de estruturação da experiência e da ação, exercendo-

se de forma constante na relação do homem com sua vivência e com o mundo que o 

rodeia” (DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 525). 

Assim, pode-se compreender que o objetivo dessa pesquisa é refletir sobre as 

percepções que emergem dos alunos de um curso de Pedagogia EaD sobre o 

planejamento, elaboração e utilização de materiais didáticos disponibilizados em 
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ambiente virtual de aprendizagem. Em vista disso, ler as narrativas das experiências 

vividas e contadas, nas perspectivas desses alunos, se torna importante para o 

desenvolvimento dessa pesquisa.  

De modo complementar salienta-se que “o objeto da pesquisa biográfica é 

explorar os processos de gênese e de devir dos indivíduos no seio do espaço social, 

de mostrar como eles dão forma as suas experiências, como fazem significar as 

situações e os acontecimentos de sua existência” (DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 

524). 

Nessa direção, ainda segundo Delory-Momberger (2012, p. 524) “o espaço da 

pesquisa biográfica consistiria então em perceber a relação singular que o indivíduo 

mantém, pela sua atividade biográfica, com o mundo histórico e social e em estudar 

as formas construídas que ele dá à sua experiência”, entendendo o indivíduo como 

ser singular plural, que se preocupa com o sujeito no sentido e significado dado para 

as suas experiências, reconhecendo por meio de suas narrativas a essência da 

história vivida. 

Ainda, para Clandinin e Connelly (2015, p. 77) 

    
Na pesquisa narrativa, as pessoas são vistas como a corporificação de 
histórias vividas. Mesmo quando os pesquisadores narrativos estudam 
narrativas institucionais, como as histórias da escola, as pessoas são 
encaradas como vidas compostas que constituem e são constituídas por 
narrativas sociais e culturais.  

 

Vale destacar que a vida individual é o espelho da vida social, por isso entende-

se que cada um traz a sua história, ou seja, cada um é um ser singular e plural: “[...] a 

pesquisa biográfica estabelece uma reflexão sobre o agir e o pensar humanos 

mediante figuras orientadas e articuladas no tempo que organizam e constroem a 

experiência segundo a lógica de uma razão narrativa” (DELORY-MOMBERGER, 

2012, p. 524-525, grifo da autora). 

Na concepção de Azevedo (2015b, p. 29), 

 
A narrativa é preciosa, uma vez que tem o potencial de conectar cada um à 
sua experiência e à do outro, entrelaçando o pessoal e o coletivo, o passado 
e o presente. E a palavra, que é concedida a cada um e a todos, tem o poder 
de promover o protagonismo do vivido e também a reflexão sobre ele.  

 

Nessa lógica, ao contar sua própria história por meio de sua narrativa, “a 

pessoa procura dar sentido às suas experiências e, nesse percurso, constrói outra 
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representação de si: reinventa-se” (PASSEGGI, 2011, p. 147), ao oportunizar que 

esses futuros professores narrem suas experiências e reflitam suas práticas. 

Recorrendo ainda à Passeggi (2011, p. 148).  

 
Nosso objetivo é, sobretudo, partilhar inquietações sobre o lugar central de 
uma epistemologia da experiência nas escritas de si, no contexto da 
formação, que nos ajude a melhor compreender as narrativas autobiográficas 
como prática pedagógica.  

 

Ademais, em cada nova versão da história, a experiência é ressignificada, 

“razão estimulante para a pesquisa educacional, pois nos conduz a buscar as relações 

entre viver e narrar, ação e reflexão, narrativa, linguagem, reflexividade autobiográfica 

e consciência histórica” (PASSEGGI, 2011, 148).  

As narrativas reveladas no ambiente virtual de aprendizagem foram 

interpretadas pela abordagem hermenêutico-fenomenológica (AHF), na forma como 

inspirou-se Maximina Freire (2010, 2012, 2015) ao ser “atraída pela proposta 

metodológica de van Manen (1990), ao sugerir a união de fenomenologia e 

hermenêutica” (FREIRE, M., 2010, p. 173). 

Neste sentido, duas correntes filosóficas se agrupam para compreender a AHF 

como uma abordagem que “contempla fenômenos da experiência humana, 

procurando interpretá-los na perspectiva de quem, realmente os vivencia” (FREIRE, 

M., 2015, p. 174).  

A autora ainda considera que “a interpretação apresentada foi aquela que lhe 

foi possível, naquele momento sócio-histórico-pessoal, considerando o seu referencial 

teórico e experiencial” (FREIRE, M., 2012, p. 196). Corroborando com Clandinin e 

Connelly (2015, p. 65), pois também afirmam que 

 
Cada interpretação precisaria ser considerada como uma possibilidade 
provisória. Assim, a atitude em uma perspectiva narrativa é a de fazer o 
melhor, considerando as circunstâncias, consciente de que há outras 
possibilidades, outras interpretações e outros modos de explicar as coisas.  

 

Maximina Freire (2015), em seus estudos sobre o referencial metodológico de 

van Manen (1990 apud FREIRE, M., 2015) nos esclarece 3 processos: 
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Figura 12 – Abordagem Hermenêutica Fenomenológica (van Manen, 1990) 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de FREIRE, M. (2015, p. 174) baseada em 
van Manen (1990) 

 

Após a concretização dos 03 processos “emergem os temas que representam 

as menores unidades do fenômeno – expressas por frases (van Manen, 1990) -, 

revelando a essência do fenômeno e revelando sua identidade” (FREIRE, M., 2015, 

p. 174, grifo da autora).   

A partir do referencial teórico à luz de van Manen (1990), Maximina Freire 

(2015, p. 175) amplia suas discussões sobre a AHF no seu Grupo de Pesquisa sobre 

a Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica (GPeAHF/CNPq) com seus orientandos 

e alunos, agregando sua visão e “naturalizando-a, a partir de percepções individuais 

e compartilhadas”, conforme segue:  

1ª modificação: a hifenização tem uma intencionalidade para Freire, M. (2015), 

pois “evidencia que o todo é formado por partes igualmente relevantes que o formam 

Abordagem Hermenêutica Fenomenológica 
(van Manen, 1990) 
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e este, por sua vez, reflete as partes, desde a sua nomeação” (FREIRE, M., 2015. P. 

175), caracterizando a indissociabilidade dos termos.  

2ª modificação: associa também ao processo de tematização o refinamento e 

ressignificação, oportunizando ao pesquisador que “evidencie unidades menores, 

refinando seu significado e ressignificando-o, na procura de um termo – um 

substantivo – que melhor o traduza” (FREIRE, M., 2015, 175, grifo da autora), 

intensificando o movimento do Ciclo de Validação o qual, enquanto assegura validade, 

possibilita o aprofundamento da compreensão.  

Nesse sentido, Freire, M. (2012, p. 192-193) nos elucida, que  

 
Tais substantivos capturam e explicitam os significados implícitos nos textos 
originais e, por seu sentido intransitivo, evidenciam o percurso entre a 
aparência e a essência, indicando os construtos que constituem o fenômeno 
– os temas hermenêutico-fenomenológicos -, revelando sua natureza e 
identidade.  

  

3ª modificação: a preferência de Freire, M. no seu GPeAHF/CNPq foi em 

adotar metáforas para apresentação do fenômeno investigado. 

4ª modificação: a intenção da “simetria no tratamento das vertentes, nos atos 

de descrever (fenomenologia) e interpretar (hermenêutica) a experiência em foco” 

(FREIRE, M., 2015. P. 175). 

Partindo dessa reflexão metodológica apontada acima, adotei como 

instrumentos investigativos:  

 

 Piloto de apoio – com questões abertas e fechadas, que possibilitou 

conhecer o perfil sociodemográfico dos alunos que já cursaram metade 

de um curso de Pedagogia e apesar de se constituir de um questionário 

os participantes ficaram livres, nas questões abertas, para relatarem 

suas experiências vivenciadas com a utilização de materiais didáticos no 

AVA.  

 Fóruns: Apresentação e relato introdutório e Experiência no uso do AVA 

– registro textuais relevantes das práticas do cotidiano dos alunos para 

a realização do curso de Pedagogia EaD, por meio de suas experiências 

vividas e narradas. 
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A seguir, descrevo o contexto no qual a pesquisa foi realizada, abordando a 

descrição de um curso de Pedagogia EaD.   

 

4.2 Contexto 

 

A pesquisa em foco nesta dissertação foi realizada em um curso de Pedagogia, 

na modalidade a distância, de uma universidade confessional da cidade de São 

Bernardo do Campo, mais especificamente com os alunos do 4º Período. O curso tem 

duração de 8 semestres, com uma carga horária de 3.200 horas/aulas, que começou 

a ser oferecido em 2006, e permanece até os dias de hoje.  

A matriz desse curso de Pedagogia EaD desta instituição foi organizada no 

formato modular, que agrupa diferentes temáticas e tem por objetivo a integração 

dessas temáticas por eixos, numa perspectiva de desenvolver uma prática integradora 

e interdisciplinar. Tal perspectiva tem como horizonte a superação da fragmentação 

do conhecimento, articulando as diferentes áreas do saber, respeitando e 

diferenciando as especificidades de cada temática. 

Como o curso é oferecido na modalidade a distância, o aluno tem disponível 

um ambiente virtual de aprendizagem Moodle, espaço considerado como sua sala de 

aula virtual, cujo acesso ocorre por meio de um usuário e senha que a instituição 

concede ao discente. Todos os materiais didáticos e a comunicação entre professor e 

alunos são disponibilizados e registrados neste ambiente.   

Para fins de visualização, observa-se na Figura 13 a parte da página inicial do 

ambiente virtual de aprendizagem, com a disponibilização das informações gerais do 

curso pesquisado. Nesta sala virtual constam informações gerais, como Projeto 

Político Pedagógico, Planos de Ensino, Cronograma de Teleaulas, Plano de 

Avaliação, etc. A organização precisa ser detalhada e de fácil acesso aos alunos, 

partindo sempre do diálogo didático simulado, pois segundo Filatro e Cairo (2015) 

essa comunicação ocorre por meio de texto escrito, de forma assíncrona. 
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Figura 13 – Informações gerais do Curso de Pedagogia EaD (4º Período) 

 

Fonte: Plataforma Moodle da instituição de ensino26 

 

No Cronograma de Teleaulas constam os dias e os horários das aulas, com 

informações detalhadas, por exemplo, do nome do módulo, das temáticas que serão 

estudadas e dos professores temáticos, conforme Figura 14.  

  

                                            
26 Devido à condição de sigilo da pesquisa, não poderão ser indicados detalhes dessa fonte. 
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Figura 14 – Cronograma de Teleaulas (2017) 

 

Fonte: Plataforma Moodle da instituição de ensino27 

 

Semanalmente, o aluno assiste a uma Teleaula ministrada por um professor 

temático, com a duração de 1 hora e 40 minutos, transmitida via satélite (ao vivo) para 

os polos de apoio presencial distribuídos em todo o território nacional. Durante a 

transmissão o aluno pode sanar suas dúvidas e enviar comentários sobre a Teleaula 

via Chat, sincronicamente, por intermédio de um monitor que o acompanha no polo. 

Há um professor auxiliar no estúdio que recebe os questionamentos e/ou comentários 

no Chat e envia ao professor temático, por meio do Teleprompter28, que irá responder, 

sempre se reportando ao aluno que fez a questão e também seu polo. 

A Teleaula precede ou sucede uma Aula-Atividade, com a mesma duração de 

1 hora 40 minutos, e trata-se de uma atividade que normalmente é realizada em 

grupos. Ocorre presencialmente no polo e, após a reflexão da proposta solicitada pelo 

professor temático, os alunos postam seus comentários num fórum de discussão, 

                                            
27 Devido à condição de sigilo da pesquisa, não poderão ser indicados detalhes dessa fonte. 
28 Teleprompter – tradução: teleponto (CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2017). 
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disponibilizado para esta finalidade e que proporciona a interação entre o docente e 

os alunos, sincronicamente. 

Para complementar a semana de estudos o aluno tem um conjunto de 

atividades teórico-práticas, disponibilizadas no Moodle, com uma carga horária de 16 

horas e 40 minutos, planejadas pelo professor temático sobre os conteúdos do tema 

estudado e inclui, por exemplo, leituras, vídeos, fórum, atividades, etc. a Figura 15, 

apresenta-se a organização dos materiais didáticos no AVA Moodle:  A influência das 

pesquisas na formação do professor (4º Período), que é constituída por: Apresentação 

de slides (Teleaula), Leitura @tiva (planejamento da semana de estudos), Aula-

Atividade (proposta de atividade do momento síncrono) e Fórum Semanal (discussão 

dos conteúdos).  

 

Figura 15 – Organização dos materiais didáticos 

 

Fonte: Plataforma Moodle da instituição de ensino29 

 

Esse foi o traçado do contexto da pesquisa, por meio do qual uma Aula-

Atividade tornou-se o caminho para realização da investigação. Em seguida detalharei 

os passageiros que participaram desse momento.   

 

                                            
29 Devido à condição de sigilo da pesquisa, não poderão ser indicados detalhes dessa fonte. 
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4.3 Passageiros: participantes da pesquisa 

 

Os alunos do 4º Período do curso de Pedagogia EaD – totalizando duzentos e 

oitenta e dois matriculados – são os participantes deste estudo. Esses estudantes 

foram acompanhados em dois semestres, entre 2016 e 2017, durante a mediação 

pedagógica, e de modo colaborativo: promovendo e estimulando a interatividade, 
tanto nos momentos síncronos quanto nos assíncronos, auxiliando-os na 

aprendizagem, estabelecendo estratégias de acompanhamento e avaliando por meio 

da correção de provas realizadas presencialmente e atividades no AVA.  

Primeiramente os discentes participaram do momento da Aula-Atividade, com 

da temática A influência das pesquisas na formação do professor e respondendo ao 

Piloto de apoio, Apêndice C. A fim de garantir que tivessem conhecimento da 

pesquisa, a primeira questão foi referente à declaração de concordância de 

participação na pesquisa, com 99% de adesão dos participantes – conforme segue na 

Figura 16. 

 

Figura 16 – Gráfico sobre a concordância de participação na pesquisa 

 

  Fonte: Elaborado pela autora 

 

Os alunos do curso ficam distribuídos nos polos, em diversas regiões do Brasil 

e no momento da Aula-Atividade, proposto pela professora temática, um total de 252 

alunos presentes responderam ao piloto, percebe-se o envolvimento dos alunos com 

o curso de Pedagogia e, por conseguinte, com a pesquisa. 

1%

99%

Concorda em participar da pesquisa?

Não, eu não concordo.

Sim, eu concordo.
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Nessa perspectiva, torna-se importante abordar algumas questões referentes 

à respondência dos alunos. Num primeiro olhar me deparo com 94% dos 

respondentes do gênero feminino, de acordo com a Figura 17. Na verdade essa 

situação está relacionada com a instituição das primeiras Escolas Normais, no final 

do século XIX, para as quais foram recrutadas mulheres. Para o magistério das 

primeiras letras houve, então, uma demanda voltada à escolarização de mulheres no 

nível médio, que ocorreu através da “expansão dos cursos de formação para o 

magistério, permeados pela representação do ofício docente como prorrogação das 

atividades maternas e pela naturalização da escolha feminina pela educação” (GATTI, 

2010, p. 1362).     

 

Figura 17 – Gráfico de gênero dos participantes 

 

      Fonte: Elaborado pela autora 

 

Outro aspecto é a faixa etária dos participantes, na qual predominam 

estudantes entre 26 a 45 anos, conforme Figura 18. Esse indicador corrobora com os 

estudos de GATTI (2014), que considera também os alunos de Pedagogia EaD 

nessas faixas etárias, mostrando que a “formação a distância nas licenciaturas é 

procurada tardiamente pelos segmentos sociais que demandam por esses cursos, os 

quais, em geral, já se acham no mercado de trabalho em funções diversas e estão 

procurando alterar sua condição de emprego (GATTI, 2014, p. 37). 

 

Figura 18 – Gráfico da faixa etária dos participantes 

94%

6%

Feminino

Masculino
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    Fonte: Elaborado pela autora 

 

Quanto à escolarização os respondentes são, na grande maioria, oriundos de 

escola pública, de acordo com a Figura 19. Conforme Gatti (2010, p.1364) “a 

escolaridade anterior realizada em escola pública evidencia grandes carências nos 

domínios de conhecimentos básicos. É com esse cabedal que a maioria dos 

licenciandos adentra nos cursos de formação de professores”.  

  

Figura 19 – Gráfico da escolarização dos participantes 

 

     Fonte: Elaborado pela autora 

 

Após a respondência do piloto, selecionei seis participantes – passageiros – 

para continuarem na pesquisa. Neste estudo privilegio as percepções desses alunos 

pelo grande envolvimento dos mesmos na realização do curso de Pedagogia, pois 

18%

41%

32%

7%

2%

18 a 25 anos

26 a 35 anos

36 a 45 anos

46 a 55 anos

acima de 56 anos

4%

87

5% 4%

6. Sua vida escolar ocorreu em qual tipo de 
instituição?

Escola particular

Escola pública
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particular
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pública
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sempre interagem comigo, encaminhando comentários e dúvidas sobre questões 

tanto dos conteúdos quanto a respeito do ambiente virtual.  

Todos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que consta 

no Apêndice A, aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Metodista de São 

Paulo. No documento constam os objetivos da pesquisa, a informação do anonimato, 

tanto da identidade do sujeito como da instituição e, também, que não envolveria 

nenhum tipo de ônus aos participantes e que estaria garantido o direito de desistir a 

qualquer momento.  

Passageira 1: tem vinte e cinco anos, gênero feminino, cursou o Ensino 

Fundamental e médio em escola pública, estudante do curso de Pedagogia EaD do 

polo de Bertioga, sendo sua primeira graduação. 

Passageira 2: tem trinta e seis anos, gênero feminino, cursou o Ensino 

Fundamental e Médio em escola pública, estudante do curso de Pedagogia EaD do 

polo de Santos, sendo sua primeira graduação. 

Passageira 3: tem quarenta e seis anos, gênero feminino, cursou o Ensino 

Fundamental e Médio em escola pública, estudante do curso de Pedagogia EaD do 

polo de Itanhaém, sendo sua primeira graduação. 

Passageira 4: tem trinta e quatro anos, gênero feminino, cursou o Ensino 

Fundamental e Médio em escola pública, estudante do curso de Pedagogia EaD do 

polo de Mauá, sendo sua primeira graduação. 

Passageiro 5: tem quarenta e quatro anos, gênero masculino, cursou o Ensino 

Fundamental em escola pública e parte do Ensino Médio em escola particular e parte 

em pública, estudante do curso de Pedagogia EaD do polo de Macaé, sendo sua 

primeira graduação. 

Passageira 6: tem trinta e dois anos, também do gênero feminino, cursou o 

Ensino Fundamental e Médio (técnico) em escola pública, estudante do curso de 

Pedagogia EaD, do polo de Mauá, sendo sua primeira graduação. 

Ademais, conhecidos os passageiros dessa viagem, passarei a detalhar os 

instrumentos e a geração de registros de textos. 
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4.4 Instrumentos e geração de registros de textos 

 

Os textos interpretados derivam dos relatos detalhados das experiências 

vivenciadas no ambiente virtual de aprendizagem dos alunos, passageiros da 

pesquisa que cursam a Pedagogia na modalidade a distância. 

Como primeiro instrumento e geração de registros de textos, organizei um 

Piloto para apoio das questões do fórum que se encontra no Apêndice C, onde todos 

os alunos do 4º Período realizaram no momento da Aula-Atividade a respondência de 

um questionário, na Figura 20, momento que foi proporcionado os estudos do tema A 

influência das pesquisas na formação do professor, oportunizando assim aos alunos 

vivenciarem na prática o momento desta pesquisa. 

 

Figura 20 – Conteúdo da Aula-Atividade publicada no AVA 

 

Fonte: Plataforma Moodle da instituição de ensino30 

                                            
30 Devido à condição de sigilo da pesquisa, não poderão ser indicados detalhes dessa fonte. 
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O objetivo da organização do Piloto de apoio foi levantar subsídios para 

problematizar e pensar na tematização dos fóruns de discussões. A pesquisa foi 

incorporada no momento síncrono da Aula-Atividade, que aconteceu no horário das 

19h20 às 21h. Nesse primeiro momento os alunos realizaram a leitura da proposta e, 

em seguida, responderam a uma survey31, com 25 questões, fechadas e abertas, 

onde tivemos a participação na respondência da maioria dos alunos, num total de 252 

participantes, que estavam presentes nos polos.  

No segundo momento, a professora responsável pela temática disponibilizou 

aproximadamente 20 minutos de sua Teleaula, ao vivo, conforme a Figura 21, para 

dialogarmos com os alunos sobre a pesquisa realizada, evidenciando assim a 

importância da pesquisa na formação docente – que era o foco da temática estudada 

pelos alunos.    

 

Figura 21 – Momento da Teleaula ao vivo 

 

       Fonte: Teleaula32 

 

O segundo instrumento para geração de registros de textos organizado para 

esta pesquisa foram dois fóruns de discussões: Apresentação e relato introdutório e 

Experiência no uso do AVA. Nestes fóruns, os 06 passageiros/participantes puderam 

se apresentar e compartilhar suas experiências na utilização dos materiais didáticos 

disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem (Moodle) por meio de uma 

                                            
31 Survey – tradução: enquete, pesquisa, levantamento. (CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2017).   
32 Devido à condição de sigilo da pesquisa, não poderão ser indicados detalhes dessa fonte. 
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narrativa, contando detalhes do dia a dia na realização das atividades semanais do 

curso. Na Figura 22 apresenta-se a organização deste fórum, que foi criado por mim 

na plataforma virtual Moodle para esta finalidade. 

 

Figura 22 – Fórum: Apresentação e relato introdutório 

 

 Fonte: Plataforma Moodle da instituição de ensino33 

 

No segundo Fórum, Experiência no uso do AVA, representado na Figura 23, os 

participantes narraram a experiência com os materiais didáticos no ambiente virtual, 

como por exemplo, Apresentação de Slides (Teleaula), Guia de Estudos, Leitura 

@tiva, Aula-Atividade e um Espaço aberto para sugestões e comentários. As questões 

disponibilizadas foram norteadoras para as narrativas, portanto os alunos tinham 

liberdade de respondê-las da maneira que lhes conviessem. 

 

  

                                            
33 Devido à condição de sigilo da pesquisa, não poderão ser indicados detalhes dessa fonte. 
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Figura 23 – Fórum: Experiência no uso do AVA 

 

  Fonte: Plataforma Moodle da instituição de ensino34 

 

Partindo dos registros textuais organizados (Piloto de apoio) e dos fóruns 

(Apresentação e relato introdutório e Experiência no uso do AVA) será possível 

interpretar o fenômeno temático da pesquisa. Para tanto discuto, no próximo item, os 

procedimentos de interpretação adotados. 

 

4.5 Procedimentos de Interpretação 

 

Para descrever e interpretar o fenômeno – as percepções que emergem dos 

alunos do curso de Pedagogia EaD sobre o planejamento, elaboração e utilização de 

materiais didáticos disponibilizados em ambiente virtual de aprendizagem (por meio 

dos instrumentos citados na seção 3.4) – segui as rotinas de organização e 

interpretação propostas por Maximina Freire (2010), detalhadas a seguir: 

 textualização:  registro textual 

 tematização: identificação dos temas por meio: 

o refinamento: leituras identificando as unidades de significado. 

o ressignificação: releituras contínuas que confrontam as unidades 

de significado identificadas, podendo ser confirmadas, 

reformuladas ou descartadas.  

                                            
34 Devido à condição de sigilo da pesquisa, não poderão ser indicados detalhes dessa fonte. 
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 ciclo de validação: legitima as interpretações e os temas que emergiram 

sobre o fenômeno e sua essência. 

Para sintetizar, apresento a figura 24, com os pressupostos da AHF, baseada 

nos estudos de Maximina Freire (2012, 2015): 

 

Figura 24 – Rotinas de organização e interpretação 

 

Fonte: FREIRE, M. (2010, p. 25) 

 

Considerando os detalhes apresentados, iniciei a rotina de organização e 

interpretação partindo da materialização textual das experiências vividas e contadas 

pelos alunos de um curso de Pedagogia EaD por meio das narrativas, tanto das 

questões dissertativas do piloto como dos fóruns de discussões, que os interpretei 

conjuntamente na etapa chamada de textualização. 

Em seguida essas narrativas passaram pela etapa de tematização, 

caracterizada pelo “momento de mergulho interpretativo que permite: identificar 

unidades de significado, refinar e ressignificar tais unidades [...], até que seja possível 

revelar os temas hermenêuticos-fenomenológicos e suas famílias” (FREIRE, M., 2012, 

p. 195, grifo da autora).  
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Foram inúmeras idas e vindas nesse balanço do mar para emergirem os temas 

e seus desdobramentos. Como Maximina Freire (2012, p. 192) nos esclarece, o 

 
[...] movimento que coloca as unidades de significado em contínuo confronto, 
permitindo que interpretações iniciais sejam, além de confirmadas, 
reformuladas ou descartadas, gradualmente substituídas por nomeações 
mais pontuais, expressas por substantivos. Tais substantivos capturam e 
explicitam os significados implícitos nos textos originais e, por seu sentido 
intransitivo, evidenciam o percurso entre a aparência e a essência, indicando 
os constructos que constituem o fenômeno – os temas hermenêutico-
fenomenológicos -, revelando sua natureza e identidade. 

 

Simultaneamente foram necessárias a realização de inúmeras leituras e 

releituras dos registros textuais, que correspondem à reprodução do ciclo de 

validação, revelando assim as qualidades essenciais do fenômeno investigado e sua 

legitimidade. Nesse sentido, Maximina Freire (2010, p. 25) nos elucida que  

 
Os procedimentos de refinamento, ressignificação e nomeação dos temas 
estão naturalmente marcados pela ótica desse pesquisador que, portanto, 
não pretende apresentar uma interpretação única e final para o fenômeno que 
investiga, ou melhor, para uma manifestação desse fenômeno. Sua 
interpretação é, no entanto, uma interpretação possível que, como tal, precisa 
ser documentada para que se mostre consistente e viável. 

 

Na Figura 25, fundamentado em Maximina Freire (2010), exemplifico a 

identificação das primeiras unidades de significado presentes nos registros textuais 

desta pesquisa. Selecionei um trecho da narrativa da experiência vivenciada pela 

Passageira 4, realizada em 03/05/2017, no qual afirma: 
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Figura 25 – Quadro com Exemplo de rotina de organização e interpretação 
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Fonte: Elaborado pela autora, a partir de FREIRE, M. (2010) 

 

O excerto destacado, transcrito na íntegra na coluna textualização após 

diversas leituras e releituras e articulado aos demais registros de textos, propiciou 

emergir como tema a BUSCA, que se relaciona com o subtema escolhas, o qual 

estabelece conexão com os sub-subtemas tempo e facilidade, e o subtema desafios 

está diretamente ligado à tecnologia. Percebe-se assim a relação entre os temas e 

seus desdobramentos, que constituem o fenômeno pesquisado. 

Com objetivo de compreender a BUSCA para a Passageira 4 naquele 

contexto, constata-se que tanto o tempo como a facilidade foram determinantes para 

sua escolha de iniciar um curso de Pedagogia EaD, pois não se ausentaria todas as 

noites e poderia ficar com o filho. Também se nota o seu receio quanto ao uso da 

tecnologia, desafio superado por meio da utilização. 

TEXTUALIZAÇÃO 

 

DEFINIÇÃO DE 
TEMAS, 

SUBTEMAS, ... 

CICLO DE 
VALIDAÇÃO 
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No próximo item descrevo e interpreto os temas e seus respectivos 

desdobramentos (subtemas, sub-subtemas...)35 que emergiram do fenômeno em 

foco, ora investigado. 

 

4.6 Unidades de significados 

 

A experiência de realização do “mergulho interpretativo” (FREIRE, M., 2012) 

propiciou a relação entre a pesquisadora e os registros de textos dos passageiros, 

estimulando minha percepção para a compreensão do fenômeno pesquisado.  

Apresento a seguir a representação gráfica utilizada para ilustração do 

fenômeno. Partindo da metáfora que permeia essa pesquisa o fenômeno será 

representado no ir e vir do mar, o qual oferece espaço para sua manifestação, pois 

está sempre em movimento, pelas ondas, correntezas e sua areia no fundo.  

 

Figura 26 – Representação gráfica do fenômeno – temas 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Nesse momento expresso minha interpretação para o fenômeno, ilustrando-o 

com os excertos selecionados dos registros textuais que representam os temas e seus 

                                            
35 A título de esclarecimento, os temas serão grafados em letra maiúscula, os subtemas em negrito, os 
sub-subtemas em negrito/itálico e os sub-sub-subtemas somente em itálico. 
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respectivos desdobramentos, desvelados por mim e articulados com o referencial 

teórico apresentado nos capítulos 2 e 3.  

Revelando assim uma possível interpretação, contudo, está “aberta a outras 

interpretações igualmente possíveis, por parte de quem possui outro referencial de 

experiências vividas: esse pesquisador poderá ter uma visão mais ou menos refinada 

da essência do fenômeno em foco” (FREIRE, M., 2010, p. 25). 

 

 

4.6.1 Busca 

 

O tema BUSCA configura-se como um ponto de partida para a viagem, que 

impulsiona os passageiros na realização de um curso de Pedagogia na modalidade a 

distância, abarcando os subtemas escolhas e desafios e relacionando-os aos sub-

subtemas: oportunidade, tempo, custo e tecnologia.   

Nessa perspectiva, constatei que os passageiros optam pela escolha de um 

curso de Pedagogia EaD por razões diversas: a oportunidade, o tempo e o custo 

que terão disponíveis, como ilustram os excertos a seguir: 

 
[...] considero a EAD uma excelente opção para casos assim como o meu... 
que já tenho meus 35 anos, compromissos com trabalho e casa, menos 
tempo e cabeça, mais cansaço... rs  Aliás, se não fosse a EAD, muito 
provavelmente eu não faria uma faculdade, porque além do valor ser mais 
acessível, não teria disponibilidade nem paciência para estar todos os dias 
numa sala de aula, durante horas, sofrendo estresse pelas muitíssimas 
provas e tendo ainda que aguentar a bagunça da turma da balada... rs 
(Passageira 2 – Fórum apresentação). 
 
Essa é minha primeira faculdade, e decidi fazer a distância, pois tenho um 
filho e não queria me ausentar todos os dias à noite. (Passageira 4 – Fórum 
apresentação). 
 
Percebo que a maioria dos alunos que escolhem a modalidade de estudos 
EAD, justificam sua opção pela falta de tempo ou por ter filho, vejo isso no 
meu polo e no meu caso também não é diferente não ter que sair de casa 
uma vez por semana a noite, me livrou do transtorno das babás (Passageira 
6 – Fórum apresentação). 
 
Por entender que as tecnologias oferecem as condições necessárias a 
formação profissional e por não haver com quem deixar minha filha todas as 
noites para fazer uma graduação presencial e a questão da segurança de não 
estarmos nos expondo a caminhos escuros e perigosos todas as noites 
(Piloto apoio). 
 
A não necessidade de estar em sala de aula todos os dias (Piloto apoio). 
 
Custo acessível ao curso (Piloto apoio). 
Pouco tempo disponível por causa dos filhos pequenos (Piloto apoio). 
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Nesse tema, a escolha dos alunos pela EaD corrobora com a pesquisa 

realizada por Bahia (2015, p. 309): no que tange à “opção pela modalidade a distância, 

as razões dos participantes apontam para questões sobre a facilidade em conciliar o 

trabalho, os estudos e os cuidados com a família; a disponibilidade de tempo; e o valor 

baixo da mensalidade” (BAHIA, 2015, p. 309). 

Assim, ainda segundo a óptica de Bahia (2015, p. 304) 

  
Não podemos deixar de considerar como aspecto positivo o acesso ao ensino 
superior, via educação a distância, de boa parte da população brasileira, 
antes excluída deste nível de ensino – quer pela facilitação em termos do 
acesso em regiões que não possuíam instituições de ensino superior; quer 
pela facilitação em termos financeiros, considerando que um curso, quando 
na modalidade a distância, normalmente custa a metade do valor do mesmo 
curso na modalidade presencial. 

 

Interpreto que a EaD continua sendo uma possibilidade de democratização do 

ensino superior com qualidade no Brasil, superando as barreiras geográficas e 

favorecendo o gerenciamento do tempo dos alunos. Compreendo também que “tal 

formação só será possível se a aprendizagem estiver fundamentada na experiência 

do contato direto com a vida cotidiana desse educando e em sintonia com sua futura 

carreira profissional” (AZEVEDO, 2007, p. 13).   

Rememoro nesse momento a essência do fenômeno pesquisado ao indagar 

sobre as percepções que possuem os alunos do curso de Pedagogia EaD sobre o 

planejamento, elaboração e utilização dos materiais didáticos disponibilizados no 

AVA, no qual evidencio o tema BUSCA que se manifesta nos textos gerados pelos 

alunos em relação aos desafios quanto à tecnologia, conforme seguem os trechos 

abaixo: 

 
Quando iniciei tinha um grande receio por achar que não daria conta de 
acompanhar, devido a não ter facilidade em Informática e também por falta 
de tempo e disciplina (Passageira 2 – Fórum apresentação). 
 
Quando ingressei no curso de pedagogia foi muito difícil, tudo era o fim do 
mundo e para que eu conseguisse entrar no ambiente virtual foi muito 
desgastante, nada levava a janela do curso, mas como nem tudo está 
perdido, eu pedi ajuda a uma colega e deu tudo certo no primeiro momento, 
quando tinha que mandar as atividades era um desespero total e todas as 
vezes eram assim. Chegou um dia que me vi obrigada a fazer um curso 
básico de informática e aí foi melhorando, o ambiente foi ficando mais 
acessível e hoje ainda tenho algumas dificuldades, mas tiro de letra quando 
algo não dá certo peço ajuda as colegas (Passageira 3 – Fórum 
apresentação). 
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Entendo que a instituição de ensino, ao definir os seus aspectos 

organizacionais do modelo pedagógico para EaD, deva considerar “o universo 

sociocultural dos possíveis alunos, possibilitando a caracterização dos interesses e 

das necessidades deles” (CLEMENTINO, 2015, p. 155), lembrando que a tecnologia 

deve ser definida, assim como suas funcionalidades, para propiciar aos alunos o 

suporte necessário para sua utilização.    

Recorro, também, aos saberes experienciais, citados por Tardif (2014, p. 39) 

como saberes que “brotam da experiência e são por ela validados”, ou seja, esses 

futuros pedagogos acabam se apropriando do uso da tecnologia para realização do 

curso, aprendendo a lidar com a tecnologia e podendo, assim, após sua formação, 

utilizá-la em sua prática docente. 

A seguir apresento, metaforicamente a representação gráfica do fenômeno 

BUSCA e seus desdobramentos:  

 

Figura 27 – Tema: BUSCA 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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4.6.2 Fluência 

 

O tema FLUÊNCIA permeia a experiência vivenciada pelos alunos na utilização 

do ambiente virtual de aprendizagem e abrange os subtemas acesso e uso, cujos 

sub-subtemas serão apresentados na sequência. 

A interpretação do tema FLUÊNCIA mostrou-se pertinente para a minha 

compreensão do fenômeno pesquisado, pois os passageiros apresentam suas 

vivências, evidenciando a necessidade de conhecer e utilizar de maneira correta o 

AVA, aspirando assim a construção do conhecimento. O que pode ser considerado 

no trecho abaixo: 

  
[...] sempre utilizei muito os recursos do Moodle para ter certeza do 
entendimento do material disponibilizado. [...] me sinto realizada fazendo a 
faculdade mesmo à distância, não me sinto menos dentro do assunto [...] 
(Passageira 4 - Fórum apresentação). 

 

Cabe observar, também, a importância de entender o uso dos recursos e 

atividades do ambiente virtual de aprendizagem, pois “certamente, o aluno precisa 

ter equipamento e software necessários para acompanhar o curso EAD, usando de 

forma adequada a tecnologia” (BEHAR, 2009, p. 26).  

Por esse ângulo, compartilho o relato da Passageira 3: “chegou um dia que me 

vi obrigada a fazer um curso básico de informática e aí foi melhorando, o ambiente foi 

ficando mais acessível e hoje ainda tenho algumas dificuldades, mas tiro de letra 

quando algo não dá certo, peço ajuda aos colegas”. Esta experiência nos desvela que, 

para os alunos se apropriarem dos recursos e atividades do AVA, eles procuram 

estratégias para sanar as dificuldades, realizando cursos ou mesmo esclarecendo 

dúvidas com os colegas de curso.  

Constatei a importância do tutorial disponibilizado pela instituição pesquisada, 

que auxilia na aprendizagem, orientando o aluno na utilização do AVA, o que se 

destaca no relato de um passageiro respondente do Piloto de apoio, afirmando que o 

Moodle “é direto e bem explicado, além de oferecer vídeos sobre toda a utilização”.   

Retomando as considerações anteriores, destaco outro aspecto aliado às 

facilidades de acesso, apresentados nos excertos dos passageiros respondentes do 

Piloto de apoio, seguem abaixo. 

     
Bem claro e específico, facilitando o acesso (Piloto apoio). 
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Tem uma linguagem fácil e o ambiente virtual é simples de entender [...] 
(Piloto apoio). 
 
Boa localização dos recursos (Piloto apoio). 
 
Para quem tem experiência com computadores sim, mas quem não tem acho 
um pouco difícil (Piloto apoio).  

 

Ainda nesta perspectiva, dentre as facilidades vivenciadas e relatadas pelos 

passageiros, percebo que se evidencia “a flexibilidade de tempo e espaço na EAD, os 

alunos precisam se empenhar em definir horários fixos de estudo em casa e/ou no 

trabalho para se dedicar ao curso e ter disciplina para tal” (BEHAR, 2009, p. 26). 

Seguem as percepções dos alunos para as variáveis tempo/espaço:  

      
[...] tenho a possibilidade de acessar em qualquer momento e lugar (Piloto 
apoio). 
 
Você pode acessar as atividades e planos de ensino de qualquer lugar que 
tenha internet (Piloto apoio). 

 

Considerando os argumentos levantados, penso que a independência do 

tempo e lugar de estudo propicia ao aluno “aprender a qualquer momento, colocar em 

prática o que aprendeu e trocar experiências de aprendizagem” (FILATRO; CAIRO, 

2015, p. 89-90), articulando os saberes necessários para sua formação. 

Para interpretar os desafios que envolvem a FLUÊNCIA parto novamente do 

subtema dificuldades, que emergiu nas narrativas e aqui estão materializados nos 

excertos a seguir. 

 
Outro ponto é que este ano tivemos muitos problemas técnicos no Moodle, o 
que acho que deva ser comentado aqui, por ter causado aborrecimento e 
preocupação em vários alunos. Foram aulas fora do ar, impossibilidade de 
entrar no AVA, na sala de estágio etc. São problemas que na modalidade à 
distância ocorrem e que são muito ruins! (Passageira 2 - Fórum 
apresentação). 
 
Claro que há alguns problemas, como o não funcionamento do AVA em 
alguns momentos do semestre (o que acarreta um atraso nas matérias) 
(Passageira 4 - Fórum apresentação). 

 

Ressalto, dessa forma, em conformidade com Behar e Torrezzan (2009, p. 52), 

 
Uma vez bem projetado, ele servirá de apoio ao seu aprendizado, já que o 
usuário facilmente compreenderá a lógica do sistema, perceberá a 
localização e a distinção das ferramentas disponibilizadas e os possíveis 
caminhos a percorrer, bem como formas de comunicar-se por ela. Por outro 
lado, uma simples falha será responsável por seu desestímulo e pelo 
consequente déficit no processo de ensino-aprendizagem, podendo ainda 
resultar na rejeição do referido material.     
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Como foi revelado, o tema dificuldades pode estar diretamente relacionado 

com os aspectos técnicos ou intempéries climáticas. Fato que “ampliou-se muito o 

acesso de brasileiros nas redes, mas ainda há grandes segmentos da população que 

não tem conhecimentos e estruturas de base que lhes garantam a condição de 

tecnologicamente incluídos” (KENSKY, 2013, p. 63).  

Relaciono, assim, as dificuldades de acesso às bandas de maior velocidade, 

que estão diretamente ligadas ao custo elevado ou à falta de disponibilidade do 

serviço na área em que moram. O que pode ser constatado na Pesquisa TIC 

Domicílios, publicada em março/2016, pelo Centro Regional de Estudos para o 

Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br).   

  

Figura 28 – Percentual sobre o total de domicílios sem acesso à internet 

 

Fonte: CENTRO REGIONAL DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO (2016) 

 

Nesse sentido, percebe-se a relação entre a percepção dos alunos destacadas 

nos excertos descritos anteriormente e à Pesquisa TIC Domicílios recorro a (KENSKY, 

2013, p. 63), pois    

 
A exigência de maior velocidade é consequência direta das possibilidades de 
acesso a filmes, vídeos, ambientes virtuais tridimensionais e muito mais. O 
avanço tecnológico digital oferece novas funcionalidades que exigem 
melhores – mais velozes e estáveis – condições de acesso para sua 
utilização. A diferença na qualidade do acesso reflete na possibilidade de uso 
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amplo desses diferenciados meios e ambientes para fins profissionais e 
educacionais. 

 

Entendo que o acesso à internet de baixa velocidade traz dificuldades ao aluno, 

pois este não conseguirá utilizar todos os recursos e atividades disponíveis para 

realização do curso como, por exemplo, assistir ou baixar uma teleaula, realizar uma 

atividade, fazer download de arquivos, etc. Esse é o caso da Passageira 3 ao relatar 

sua experiência que “em algumas vezes as teleaulas não baixam e fica muito 

complicado para rever as teleaulas” – provavelmente sua internet é limitada. 

Represento o tema FLUÊNCIA e seus desdobramentos interpretados a fim de 

contribuir para uma melhor compreensão do fenômeno investigado na forma que 

segue: 

     

Figura 29 – Tema: FLUÊNCIA 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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4.6.3 Vias 

 

O tema VIAS permeia a vivência dos alunos e se revela nos subtemas: 

abordagem, convergência e aprofundamento, cujos sub-subtemas serão expostos 

na sequência. 

Primeiramente reflito sobre a organização curricular que é percebida pela 

Passageira 2 (Fórum apresentação): “gosto ainda da forma como são dados os 

Módulos, por temas e áreas integradas, dando uma noção do todo, não como era 

antigamente, pelas disciplinas fragmentadas”.  

Saliento, ainda, os trechos a seguir, em que identifiquei a recorrência desta 

abordagem nos registros textuais dos passageiros desta viagem:       

 
Quando entrei no Moodle vi que eram divididos por módulos e as matérias 
por datas, o que me facilitou na minha divisão de estudo, tanto semanalmente 
quanto por semestre, tem como me planejar (Passageira 1 - Fórum 
apresentação). 
 
“[...] material didático com muita qualidade Didática e Pedagógica. [...] Todo 
o seu contexto se articula aos módulos, bem claros, objetivos, destacando a 
organização de como foi montado e elaborado, parabéns!!!!” (Passageiro 5 -  
Fórum experiência). 
 
Conseguimos entender com facilidade o acesso ao módulo (Piloto apoio). 

 

Nessa vertente, o curso de Pedagogia EaD da instituição pesquisada tem uma 

abordagem dos conteúdos cuja organização “em módulos e a tematização 

evidenciam um foco mais concreto e objetivo no sentido de atender às propostas de 

formação do discente de maneira mais integrada e integral” (AZEVEDO; OLIVÉRIO, 

2016, p. 17). 

Faz-se visível na enunciação dos participantes a compreensão de que a opção 

em organizar o currículo por eixos temáticos, integrando seus conteúdos, reduz a 

fragmentação dos saberes e das formas de ensinar e aprender, propiciando “ao aluno 

subsídios para a construção de seu conhecimento na área em referência” (AZEVEDO; 

GONÇALVES, 2006, p. 10). Essa postura nos remete a um dos questionamentos 

iniciais de nossa pesquisa, que pedimos permissão para retomar: os conteúdos dos 

materiais didáticos são disponibilizados no AVA de forma organizada?  

Ainda refletindo a manifestação do subtema abordagem, complemento com a 

narrativa da mesma Passageira 5, que relata “[...] o plano semanal é muito importante 

para nós, alunos, pois com ele podemos trabalhar todo o contexto se programando 
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para as atividades da semana, como referência de estudo e como desenvolver as 

atividades”.   

Revisitando Behar (2009) no capítulo 2, constato que para o planejamento da 

arquitetura pedagógica deve-se levar em conta os aspectos organizacionais, o 

conteúdo, os aspectos metodológicos e os aspectos tecnológicos, lembrando que 

“esses aspectos devem estar muito claros e definidos pelo professor/coordenador 

para construir um modelo pedagógico que responda as necessidades do 

curso/estudantes” (BEHAR, 2009, p. 30). 

Nesse momento, exploro a interpretação da abordagem do conteúdo, partindo 

das experiências relatadas pelos passageiros, conforme seguem os trechos a seguir:  

 
Particularmente o que mais gosto são das teleaulas... aliás, gosto muito! E é 
com grande interesse e satisfação que às assisto. Sempre dinâmicas, com 
excelentes professores, assuntos práticos e atuais (Passageira 2 - Fórum 
apresentação). 
 
Os professores buscam aplicar atividades do cotidiano e atuais, assim se 
torna fácil de compreender e refletir sobre o tema (Piloto apoio). 
[...] é muito rico e atualizado com a realidade de hoje (Piloto apoio). 
 
Porque os conteúdos são a realidade do cotidiano e são de fácil entendimento 
(Piloto apoio). 
 
Além dos conteúdos necessários, são trabalhados temas do cotidiano (Piloto 
apoio). 
 
Abordam temas sempre atuais que me ajudam no dia a dia (Piloto apoio). 
 
São de ótima qualidade e bem aprofundados (Piloto apoio). 

 

Percebo que, para os alunos, os conteúdos abordados nos módulos são 

atualizados, fazem parte do seu cotidiano e são de qualidade. Nesse momento 

retomo Clementino (2015, p. 153) para nos esclarecer que “os conteúdos necessitam 

de organização e integração de conceitos, conhecimentos e experiências em relação 

aos objetivos e interesses dos alunos. O que foi planejado só será válido se for algo 

útil para o aluno” (CLEMENTINO, 2015, p. 153). 

Interpreto que referente à aprendizagem o objetivo principal na abordagem do 

conteúdo durante o planejamento é evidenciar o universo sociocultural, econômico e 

político dos alunos, propiciando, assim, os interesses e necessidades deles. Além 

disso, Azevedo e Gonçalves (2006, p. 14) afirmam 

 
[...] entende-se que toda aprendizagem deve ser significativa, ou seja, precisa 
estar relacionada com o universo de conhecimentos do educando, de modo 
a permitir-lhe a formulação de problemas e questões relevantes e 
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relacionadas ao seu futuro cotidiano profissional. Que lhe permita não apenas 
uma reflexão teórica, mas que a teoria possa lhe permitir confrontar 
experimentalmente, suas bases com problemas práticos de natureza social e 
profissional. 

 

A diversidade de mídias para abordagem dos conteúdos emergiu 

positivamente nas narrativas, conforme seguem os trechos: 

 
Gosto muito de como as aulas são planejadas, além das matérias do Guia de 
Estudo, temos a Leitura Ativa que é minha parte favorita, pois sempre 
colocam textos, vídeos, entrevistas que me auxiliam muito nas aulas 
(Passageira 1 - Fórum apresentação). 
 
Os vídeos, textos, atividades sempre bem elaborados e de uma forma 
gostosa e menos cansativa. (Passageira 1 - Fórum apresentação). 
 
A disponibilidade de textos e vídeos colaboram com o aprofundamento do 
tema (Piloto apoio). 
 
[...] variedade de conteúdo didático, contribui e muito no nosso aprender e na 
busca do conhecimento como futuros Professores!!!! (Piloto apoio). 

 

Segundo a Passageira 6 (Fórum apresentação) “[...] gosto muito da Leitura 

ativa, textos e vídeos sempre enriquecedores, nem sempre dá para ler tudo, mas faço 

o máximo possível”, todas estas mídias são VIAS para abordagem de “diferentes 

naturezas: livros impressos e digitais, tutoriais multimídias, coleções de textos 

ilustrados, palestras gravadas ou ao vivo, infográficos, animações, vídeos, histórias 

em quadrinhos, podcasts etc.” (FILATRO; CAIRO, 2015, p. 227). Por esse ângulo, 

percebo que na instituição pesquisada os alunos têm acesso ao conteúdo por 

diferentes mídias, o que fomenta o envolvimento do aluno com esses conteúdos.  

Outro ponto levantado pelos participantes foi o tempo destinado para a 

realização das leituras ou para assistir aos vídeos e usar outras mídias. Segundo a 

Passageira 1 (Fórum experiência) o “tempo estimado para o estudo, que vem 

denominado para cada atividade, nos facilita muito”. Neste caso, entendo que a 

abordagem do tempo precisa ser determinada no planejamento, prevendo assim a 

duração de cada apresentação de conteúdo, como também a proposição de atividade 

(FILATRO; CAIRO, 2015). 

Mas, em contrapartida, um relato exibe um aspecto negativo no que tange à 

abordagem de carga horária das atividades, conforme segue abaixo.  

 
[...] a grande realidade é que alguns professores dão tantas coisas prá 
fazermos que eu, pelo menos, não dou conta de fazer tudo naquela semana, 
mas em outros casos dá prá ir mais a fundo, acho que isso vai também do 
interesse do aluno pela matéria, algumas eu gosto mais, outras faço porque 
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tenho que fazer, acredito que todos têm algumas afinidades particulares com 
determinado tema (Passageira 4 - Fórum experiência). 

 

Há de se considerar nesse momento a “duração de uma unidade de estudo – 

o tempo estimado para que as atividades sejam realizadas e concluídas. Esse é um 

exercício fantástico, que possibilita ao educador colocar-se no lugar do aluno e apurar 

sua proposta de interação” (FILATRO; CAIRO, 2015, p. 233). Não se tem um manual 

detalhado com o tempo de realização de cada atividade, contudo precisa-se levar em 

conta no planejamento e se concentrar em aumentar o tempo do que é considerado 

relevante e eliminar a sobrecarga.  

Nessa lógica, Filatro e Cairo (2015, p. 233) apontam alguns caminhos: 

 
Simular a realização de parte de uma atividade proposta aos alunos – ler 
algumas páginas de um livro, resolver um exercício, publicar uma mensagem 
no fórum – pode dar indicações preciosas sobre quanto tempo será 
consumido (e também pistas sobre como podemos acelerar a conclusão 
dessas atividades fornecendo mais apoio).        

 

Assim, entendo que estes caminhos sejam referências e possam ajudar os 

docentes no momento de definirem estrategicamente seus conteúdos educacionais, 

lembrando que isso não pode limitar a escolhas únicas, nem perder a riqueza da 

diversidade.   

É oportuno, revisitar nesse momento um dos questionamentos dessa pesquisa, 

que se debruça sobre o desejo de saber se os conteúdos dos materiais didáticos são 

disponibilizados no AVA em uma linguagem clara e objetiva que os alunos possam 

compreender. Um ponto que precisa ser considerado com atenção e surgiu na 

narrativa da Passageira 6 (Fórum experiência), que aponta sua dificuldade em 

entender o que é solicitado na atividade, conforme segue:    

 
As aulas-atividades são bem elaboradas, contudo em alguns momentos 
encontramos dificuldade em entender o que é esperado, como também fazer 
uma ligação com o que está sendo proposto e a nossa futura prática docente. 
O professor ao elaborar questões deve sempre pensar se está sendo claro e 
objetivo, pois seu aluno que irá respondê-la nem sempre tem a bagagem de 
experiência que ele imagina (Passageira 6 - Fórum experiência). 

 

A percepção da participante sobre a autoria docente emerge em seu relato, e 

nesta perspectiva interpreto que a abordagem da linguagem utilizada para produção 

dos conteúdos se torna fundamental na modalidade a distância, pois na apresentação 

de conteúdos e na proposição de atividades o professor “necessita, então, unir seus 
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saberes práticos e teóricos, articulando um discurso didático claro, direto, 

compreensível e dialógico com vistas à mediação pedagógica” (RICARDO, 2013, p. 

131). 

Assim, compreendo que a produção didática dirigida à EaD se torna desafiante 

para o docente ser autor do seu próprio discurso, ouvir outras vozes teóricas e ao 

mesmo tempo escolher com que voz quer dialogar com seus alunos. É imperativo 

lembrar que a “autoria do professor não está restrita ao aspecto da técnica, ela precisa 

ser original na sua prática pedagógica, singular na forma que estabelece o seu diálogo 

pedagógico, deixando as marcas do seu processo de criação e de construção do 

conhecimento” (RICARDO, 2013, p. 73). 

Nas narrativas o aprofundamento foi um subtema evidenciado pelos 

participantes positivamente, de acordo com os trechos a seguir: 

 
Os materiais didáticos são suficientes, mas mesmo assim sempre temos que 
estar pesquisando sobre o assunto (Piloto apoio). 
 
Me direciona nos estudos e me desperta para novas possibilidades de 
aprendizagem (Piloto apoio). 
 
[...] estimula a pesquisa (Piloto apoio). 
 
[...] desperta em mim a vontade de pesquisar e me manter informada sobre 
os assuntos que ainda não sei (Piloto apoio). 

 

Os alunos declaram que são despertados ao aprofundamento dos temas pela 

necessidade de pesquisa, considerando os conteúdos que foram referenciados pelos 

professores. Logo, compreendo que a “pesquisa é vista como fundamento docente e 

discente, não só para construir conhecimento, mas igualmente para pleitear formação 

melhor” (DEMO, 2009, p. 3).  

Esse subtema se desdobra na relação teoria e prática, conforme fragmentos 

das narrativas dos alunos a seguir:  

 
Para o meu modo de ver a teoria e a prática juntas nas teleaulas são muito 
importantes, pois com conteúdos objetivos, claros, são referências para nós, 
alunos, termos acesso ao conhecimento [...] (Passageiro 5 - Fórum 
experiência). 
 
[...] consigo fazer na prática o que aprendo nas aulas (Piloto apoio). 

 

Nessa interpretação, um trecho que me chamou a atenção foi no Piloto de apoio 

“[...] normalmente aparecem situações na creche em que eu lembro de ter visto nas 

teleaulas”, retomo agora, no capítulo 2, Nóvoa (2009) que nos faz refletir a 
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necessidade de articular a formação inicial à formação em serviço, numa 

aprendizagem contínua, evidenciando assim a reflexão crítica sobre a prática 

(FREIRE, P., 1996).     

Outro subtema que emergiu nas experiências vivenciadas pelos alunos com o 

AVA foi a convergência das temáticas dos módulos na realização dos projetos, de 

acordo com os fragmentos selecionados:  

 
Os projetos são excelentes, claros, objetivos, com uma bagagem didática 
muito grande e rica de conhecimento [...] (Passageiro 5 - Fórum experiência). 
 
Acho muito importante os projetos e aprendo muito com eles (Passageira 4 
- Fórum experiência). 

 

Observo, que a instituição pesquisada utiliza como um dos instrumentos de 

avaliação, projetos que permitem a reflexão crítica e a convergência dos conteúdos 

trabalhados pelos alunos, partindo do cotidiano do aluno e de sua realidade local. No 

que tange à avaliação, retomo a Clementino (2015, p. 183): 

 
Práticas como trabalho conjunto, a participação em pequenos grupos e 
discussões e em projetos, a leitura de estudos de caso e a resposta a eles, o 
uso de simulações, o compartilhamento de ideias e tarefas colaborativas, 
como seminários e textos redigidos conjuntamente, funcionam bem em 
cursos on-line. Em geral, essas atividades envolvem discussão, debate, 
resolução de problemas, análises de projetos, etc. 

 

Ademais, entendo que o processo de avaliação precisa estar “o mais adequado 

aos objetivos da instituição e ao perfil do público-alvo, o processo avaliativo deve ser 

coerente com cada curso e cada objetivo” (CLEMENTINO, 2015, p. 188) e seguir as 

determinações oficiais propostas pelos órgãos do MEC. 

Assim, segue, a figura 30, com a representação gráfica do tema VIAS.  
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Figura 30 – Tema: VIAS 

 

     Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.6.4 Mediação 

 

A MEDIAÇÃO entre professor e aluno é um tema que impera nas experiências 

e vivências dos alunos nesta instituição de ensino, conforme seguem nas narrativas: 

 
As teleaulas são muito boas e poder interagir é o melhor, tanto com os 
professores quanto com os colegas (Passageira 1 - Fórum apresentação).  
 
Os professores estão sempre dispostos na Teleaula, acho que o que mais é 
importante são as perguntas que podemos fazer ao vivo para tirar dúvidas 
(Passageira 4 - Fórum experiência). 

 

Retomo agora o item 3.2 do contexto da universidade investigada, que detalha 

o momento síncrono, por meio do chat, durante a Teleaula transmitida ao vivo, como 

sendo uma possibilidade dos professores, comentarem mensagens dos alunos ou 

sanarem suas dúvidas, fato que considero ser um diferencial para os discentes. 

“Assim, o papel das TICs é contribuir para “diminuir” essa “distância pedagógica”, 
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assegurando forma de comunicação e interação entre os “atores” envolvidos no 

processo de construção de conhecimento pela EAD” (BEHAR, 2009, p. 23). 

Resgato novamente Paulo Freire (1996, p. 38), que considera como sendo a 

“tarefa coerente do educador que pensa certo é, exercendo como ser humano a 

irrecusável prática de inteligir, desafiar o educando com quem ser comunica e a quem 

comunica, produzir sua compreensão do que vem sendo comunicado”. 

Nessa comunicação emergem os saberes do professor, suas contribuições 

referentes aos conteúdos e as orientações necessárias, nos excertos abaixo:  

 
[...] percebo a disposição dos professores tanto para ministrar as aulas, 
quanto para esclarecer possíveis questionamentos, prezando sempre por 
manter a clareza, possibilitando ao aluno uma melhor compreensão do que 
se está sendo ensinado (Piloto apoio). 
 
[...] tem sempre assuntos ligados a matéria a ser estudada, mas com diversas 
visões e opiniões, que ajudam a construir o aprendizado. (Passageira 1 - 
Fórum apresentação). 
 
[...] acho que as entrevistas com profissionais da área são muito interessantes 
[...] (Passageira 4 - Fórum experiência). 
 
[...] as atividades desenvolvidas complementam as orientações dos 
professores (Piloto apoio). 
 
Os professores são dedicados, são claros para expor os assuntos no qual 
iremos trabalhar (Piloto apoio). 
 
Os professores sempre são muitos esclarecedores com os temas (Piloto 
apoio). 
 
[...] sempre respondem as nossas perguntas e tiram as nossas dúvidas (Piloto 
apoio). 

 

Compreendo que todos esses momentos se tornam significativos para a 

aprendizagem, pois os alunos percebem a presença do professor, mesmo sendo 

num curso de modalidade a distância. Essa presença se evidencia com o fato de que 

o professor ministra sua aula, orienta as atividades propostas, etc. Portanto, “a 

educação a distância torna-se uma educação sem distância, e voltamos ao ponto 

inicial de uma única aprendizagem” (LEFFA; FREIRE, M., 2013, p. 34). 

Por outro lado, nas narrativas emergiram observações quanto à falta de 

feedback nos fóruns propostos pelos docentes na Aula-Atividade, o que causou 

insegurança nos discentes em relação a saber se os objetivos propostos no fórum 

foram alcançados com êxito, pois não houve uma discussão após sua postagem, nem 

com a intervenção do professor, nem dos colegas de turma.      
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[...] muitas vezes nos fóruns não sabemos se o que fizemos está certo ou 
não, acaba sendo uma atividade vazia sem propósito final, por não termos 
uma devolutiva (Passageira 6 - Fórum apresentação). 
 
[...] no fórum quase nunca se têm um feedback do professor à resposta que 
enviamos, então ficamos sem parâmetros do que falamos. Também, 
dificilmente leio as respostas dos outros alunos, por falta de tempo ou de 
interesse mesmo (Passageira 2 - Fórum apresentação). 
 
Eu acho o ambiente muito complicado em alguns itens, por exemplo, as 
mensagens alguns professores não respondem as perguntas e não tem outro 
meio de estar entrando em contato (Passageira 3 - Fórum apresentação).  
 
[...] a demora de algumas perguntas serem respondidas ou o feedback dos 
professores que não acontece em uma aula-atividade, essas coisas acabam 
desanimando um pouco, mas me sinto realizada fazendo a faculdade mesmo 
que a distância [...] (Passageira 4 - Fórum apresentação). 

 

Observo nas narrativas que a organização do aprender e ensinar se faz por 

meio dos conteúdos, envolvendo também a relação professor-aluno nos fóruns de 

discussões, que no caso da instituição pesquisada trata-se de um momento síncrono 

de muito valor didático, pois se o fórum precede ou sucede uma teleaula e o docente 

tem um período disponível para acompanhar, entendo que sua participação se torna 

fundamental.   

Segundo AZEVEDO (2007, p. 3),  

 
A aprendizagem é pessoal, potencializada pelo grupo com interferência da 
ação docente, deve visar objetivos realísticos e ser acompanhada de 
feedback imediato (avaliação processual), sendo o relacionamento entre 
educador e educando a base desse processo. Deve ser significativa e 
relacionar-se com o universo de conhecimentos do educando, permitindo que 
este formule problemas e questões a partir das interferências e provocações 
do educador. Deve permitir ao educando entrar em confronto experiencial 
com problemas práticos de natureza social e viabilizar a aplicação daquilo 
que aprendeu para outras circunstâncias de vida. 

 

Concerne ainda assim considerar que o professor, “além de mediador, precisa 

dinamizar a aprendizagem e exercer o seu potencial autoral, criando atividades, 

gerando textos, investindo em novas abordagens para as temáticas que vão ser 

tratadas em suas aulas virtuais” (RICARDO, 2013, p. 72). 

Recupero, nesse momento, outra questão dessa pesquisa que nos leva a 

refletir se os recursos e as atividades propostas no AVA contribuem para uma 

aprendizagem colaborativa e autônoma dos alunos, e após as inúmeras leituras das 

narrativas de cada participante emerge como resposta um tema de grande relevância 

que é a MEDIAÇÃO. Para AZEVEDO (2013, p. 3), 
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Nesse processo, o professor, entendido como mediador e organizador do 
processo de ensino-aprendizagem é constantemente desafiado a assimilar 
inovações. Porém, a introdução das TICs não garante um ensino melhor se 
não houver um projeto intencional e deliberado de mudanças que incorpore 
ações estratégicas de planejamento, tanto administrativo quando das práticas 
pedagógicas. 

 

Na criação do material há um momento de “solidão” do professor, partilhada 

por Kensky (2004, p. 119-120), 

 
[...] Vejam um professor, pesquisador isolado, digitando como eu, agora, um 
texto. Escrevendo uma palestra, um artigo, um capítulo de sua pesquisa. 
Pensem nesse mesmo professor como um navegador solitário em busca de 
algo na Internet. Um “Amyr Klink” do ciberespaço. Mais ainda, vejam esse 
mesmo professor preparando suas aulas no ensino presencial ou a distância, 
escolhendo textos, selecionando vídeos ou mesmo utilizando um ambiente 
virtual de educação a distância (EAD). Em todos esses momentos, é possível 
que o professor esteja em interação solitária apenas com as ferramentas que 
usa. Socialmente, ele está só. Mas chega de solidão. Vamos mudar de um 
polo a outro. Vamos pensar em companhia e colaboração. E vamos voltar à 
nossa imagem do Amyr Klink, que diz que nunca se sente só – apenas 
desacompanhado. Pela aparelhagem eletrônica que dispõe em seu barco, 
ele consegue interagir e se comunicar o tempo todo com os técnicos que o 
auxiliam na viagem, a família, os amigos e muitas outras pessoas. Sem a 
interação e a colaboração permanente dessas pessoas, o navegador jamais 
conseguiria levar adiante seus audaciosos projetos. Vamos reter na memória 
esta situação: o homem desacompanhado, navegando em seu barco e, ao 
mesmo tempo, conectado e recebendo colaboração e apoio de todo o mundo. 

 

A superação dessa solidão acontece na MEDIAÇÃO entre professor e aluno 

no momento em que os recursos e atividades são colocados em prática, no ambiente 

virtual de aprendizagem. Nessa perspectiva o professor precisa articular ao seu 

discurso didático, seus saberes práticos e teóricos, de maneira clara, objetiva, 

compreensível e dialógica com vistas à mediação pedagógica (RICARDO, 2013), 

provocando no aluno o comprometimento, superação, criticidade e aprendizado, 

substantivos que emergiram nos excertos dos participantes, ao relatarem suas 

experiências e vivências. 

 
[...] a grande realidade é que alguns professores dão tantas coisas para 
fazermos que eu, pelo menos, não dou conta de fazer tudo naquela semana, 
mas em outros casos dá para ir mais a fundo, acho que isso vai também do 
interesse do aluno pela matéria, algumas eu gosto mais, outras faço porque 
tenho que fazer, acredito que todos têm algumas afinidades particulares com 
determinado tema (Passageira 4 - Fórum experiência). 
 
Com a Teleaula consigo ter um grande aprendizado, pois eles, os 
professores, explicam, fornecem exemplos e nos dão uma chance para novos 
debates em sala com os colegas (Passageira 1 - Fórum experiência). 
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[...] o plano de aula da professora traz sempre uma maneira de motivar os 
seus alunos, é muito gratificante ter a oportunidade de estar aprendendo a 
distância [...] (Passageira 4 - Fórum apresentação). 
 
[...] possibilitam debates e despertam reflexões relacionadas aos assuntos 
abordados em aula (Piloto apoio). 

 

Destaco um trecho, no Piloto de apoio: “[...] disponibilizam diferentes materiais 

sobre autores que não pensam igual, para que você possa ter sua própria opinião 

sobre qualquer assunto”. Nesse trecho, “nota-se que a interação é fator motivador 

para a construção da pesquisa e exposição de ideias, e assim os discentes sentem-

se provocados a fazer reflexões e críticas sobre aquilo, que assistem, leem e 

consomem tecnologicamente” (AZEVEDO, 2010, p. 166).  

Represento o subtema MEDIAÇÃO e seus desdobramentos a seguir: 

 

Figura 31 – Tema: MEDIAÇÃO 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A vivência do fenômeno oportunizada pelas percepções que emergiram nas 

narrativas dos estudantes de um curso de Pedagogia EaD sobre o planejamento, 

elaboração e utilização de materiais didáticos disponibilizados em AVA, constitui-se 

no contato desta pesquisadora com os registros textuais, levando em conta minha 

bagagem experiencial e minha subjetividade (FREIRE, M., 2012). 

Assim, compreendo que a abordagem hermenêutico-fenomenológica 

propiciou, por meio do “mergulho interpretativo” (FREIRE, M., 2012), meu 

envolvimento como pesquisadora, que partiu da textualização, no ir e vir dos 

procedimentos de refinamento, ressignificação, para nomeação dos temas e seus 

desdobramentos que “estão naturalmente marcados pela ótica desse pesquisador 

que, portanto, não pretende apresentar uma interpretação única e final para o 

fenômeno que investiga” (FREIRE, M., 2010, p. 25). Ademais, entendo que outros 

olhares serão possíveis para o fenômeno, considerando que são outros 

pesquisadores e outras experiências vivenciadas.  

Diante do exposto, entendo que a BUSCA desses alunos pela formação na 

modalidade a distância perpassou por escolhas que apontam para questões como a: 

oportunidade em conciliar trabalho/estudo/família, a disponibilidade de tempo, o 

custo da mensalidade e a superação dos desafios relacionados à tecnologia.  

A FLUÊNCIA no uso e no acesso do AVA possibilitou compreender o uso dos 

recursos e atividades pelos alunos, que identificaram facilidades e dificuldades no 

acesso como, por exemplo, dificuldades de acesso à internet e facilidades quanto 

à organização dos módulos de estudos em temáticas.  

Os alunos percebem que o planejamento realizado pelos professores na 

construção dos materiais didáticos é fundamentado nas abordagens de conteúdos 

atualizados e de qualidade, levando em conta também o seu cotidiano e sua 

regionalidade, e que se compreendem em uma linguagem clara e objetiva que 

evidencia a autoria do professor. A interdisciplinaridade está presente na avaliação 

durante todo o curso, com a realização dos projetos, e que envolvem a convergência 

dos módulos para uma aprendizagem significativa. A pesquisa propicia o 

aprofundamento dos conteúdos e, também, a reflexão crítica na relação da teoria 

com a prática. 

Nesse sentido, o ato de educar se estabelece entre professor e aluno na 

MEDIAÇÃO, onde o professor contribui com seus saberes e orientações para o 

aprendizado do aluno e seu comprometimento com o curso, que reflete com 
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criticidade os estudos dos módulos, lembrando sempre da superação que foi 

necessária durante toda sua trajetória acadêmica. 

Por fim, para a melhor visualização de minha interpretação sobre o fenômeno 

segue a Figura 32 uma síntese da inter-relação dos temas e seus desdobramentos: 

 

Figura 32 – Síntese e inter-relação dos temas e seus desdobramentos 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Chegamos ao final dessa viagem e a mesma inquietação do início da partida 

me toma agora no momento final desta pesquisa. Mas agora soma-se tudo que se 

apresentou na minha experiência, embarcada de dúvidas, anseios, desafios, conflitos 

diários, mudanças e novas perspectivas, ficando “evidente então o dia, o maior de 

todos os dias, seria aquele em que por fim avistasse terra firme” (KLINK, 2005, p. 146). 

Na realização deste estudo, buscamos compreender as percepções que 

emergiram dos alunos de um curso de Pedagogia, na modalidade a Distância, sobre 

o Planejamento, Elaboração e Utilização de materiais didáticos disponibilizados em 

Ambiente Virtual De Aprendizagem (AVA), considerando a autoria docente.  

Logo, o pesquisador adentra-se num mar de possibilidades quando atraca no 

porto, pois depois de sua chegada traz na bagagem probabilidades de respostas aos 

seus questionamentos iniciais, que precisam ser validados. Então, nesse momento, 

relembramos as questões que foram propulsoras dessa pesquisa:  

- Que percepções possuem os alunos do curso de Pedagogia EaD sobre o 

planejamento, elaboração e utilização de materiais didáticos disponibilizados em 

Ambiente Virtual de Aprendizagem, refletindo a autoria docente?  

- Os conteúdos dos materiais didáticos são disponibilizados no AVA de forma 

organizada e numa linguagem clara e objetiva para que os alunos possam 

compreender? 

- Os recursos disponibilizados e as atividades propostas contribuem para uma 

aprendizagem colaborativa e autônoma do aluno?     

Essa viagem mostrou também preciosas contribuições teóricas para 

ampliarmos nossa visão de mundo sobre a modalidade a distância e a articulação dos 

saberes que permeiam a relação entre o professor e o aluno no AVA, possibilitando 

assim um movimento de ressignificação e de transformação para a prática docente, 

com destaque para a reflexão dos seguintes autores: Almeida (2012), Azevedo (2014; 

2015; 2016), Behar (2009), Belloni (2015), Burnham et al. (2012), Clementino (2015), 

Filatro e Cairo (2015), Freire, P. (2007), Kearsley e Moore (2007), Lobo Neto (2012), 

Palloff e Pratt (2002), Ricardo (2012; 2013), Silva (2011; 2013; 2015) e Tardif (2014).   
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Durante esse processo de investigação, as narrativas das experiências e 

vivências desses alunos foram explicitadas à luz de Clandinin e Connelly (2015), 

fundamentadas nas teorias da abordagem biográfica de Delory-Momberger (2012), 

Passeggi (2011) e Azevedo (2015), e interpretadas na abordagem hermenêutico-

fenomenológica Freire, M., (2010; 2012; 2105).   

Metaforicamente emergiram no ir e vir do mar, em resposta aos 

questionamentos desse estudo e oportunizando alcançar os objetivos dessa pesquisa, 

os temas BUSCA, VIAS, FLUÊNCIA, MEDIAÇÃO e seus respectivos 

desdobramentos, evidenciados em conformidade com os estudos de Freire, M. (2010; 

2012; 2015). Através de uma interpretação possível destes temas, que é a 

interpretação dessa pesquisadora a partir do seu olhar para o fenômeno pesquisado, 

torna-se concebível inferir que as narrativas dos participantes puderam contribuir para 

a validação dos questionamentos. 

Ao emergir o tema BUSCA, no sentido da formação de professor na 

modalidade a distância, percebe-se que as escolhas apresentaram fatores como 

oportunidade, tempo e custo, sendo os motivadores para a escolha do curso. Todavia, 

percebe-se como fundante para a formação docente o esforço pessoal para 

transmutar os próprios saberes e vivenciar, durante a formação, a utilização do AVA 

no curso. O que ainda promoveu, na sua constituição como futuros docentes, práticas 

diferenciadas que precisam ser consideradas, como por exemplo o uso da tecnologia. 

Contudo, precisa ser levado em conta que “se os professores não souberem utilizar e 

aprender com as tecnologias, nada irá acontecer com seus alunos” (AZEVEDO, 2015, 

78). 

O tema FLUÊNCIA aflorou evidenciando a utilização dos recursos e atividades 

pelos alunos, que perpassaram dificuldades desde o acesso ilimitado/limitado da 

internet até facilidades como compreender a organização modular do curso. Embora 

devamos considerar nesses resultados que o interveniente do acesso à internet de 

bandas de menor ou maior velocidade, assim como as intempéries climáticas, refletem 

no suporte técnico aos estudos. 

Evidenciamos também a pré-disposição desses alunos na busca de esclarecer 

suas dúvidas quanto à utilização do AVA – por meio dos tutoriais ou sanando as 

dúvidas com os colegas – como um aspecto positivo, pois se perceberam como 

sujeitos ativos no processo de aprender, “construir, reconstruir, constatar para mudar, 
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o que não se faz sem abertura ao risco e à aventura do espírito” (FREIRE, P., 2007, 

p. 69). 

Nesse vai e vem do mar o tema VIAS surgiu nas narrativas das experiências 

vivenciadas pelos alunos, propiciando discussões sobre o planejamento, que nos 

destina a ações previamente organizadas no AVA para responder aos desafios da 

aprendizagem. Desse modo foi possível oportunizar a execução, o acompanhamento 

e a avaliação do ato educativo (FILATRO; CAIRO, 2015) – ou seja, um bom 

planejamento de curso reverbera em boas propostas de formação discente e 

condução das mesmas. 

Nessa perspectiva, a interdisciplinaridade revelou-se nas narrativas dos alunos 

pesquisados e contribuiu para entender que os projetos desenvolvidos no curso 

permitiram uma reflexão crítica e a convergência dos conteúdos trabalhados. Nesse 

caso é preciso levar em conta também outros aspectos que contribuíram para dar 

sentido aos estudos, como é a questão da regionalidade e da realização de atividades 

em grupos, culminando com a avaliação formativa, ocorrida processualmente, 

explorada pelas funcionalidades do ambiente virtual de aprendizagem 

(CLEMENTINO, 2015).  

A manifestação dos participantes quanto a seus anseios em relação à carga 

horária, que é sugerida pelos docentes e se referem às apresentações de conteúdos 

e à proposição de atividades (FILATRO; CAIRO, 2015), mostrou-se negativamente. 

Nesse momento há que se levar em consideração, quanto ao gerenciamento do 

tempo, a possibilidade de o docente colocar-se no lugar do discente e, também, que 

sejam ponderadas as escolhas de conteúdos e atividades segundo uma 

intencionalidade pedagógica relevante e que não sobrecarregue o aluno.   

A percepção dos alunos no que tange à abordagem da linguagem utilizada para 

produção dos conteúdos também surge como uma preocupação por parte dos 

estudantes. Nesse sentido devo retornar à questão do processo autoral (RICARDO, 

2013), pois o professor-autor do material didático articula e materializa sua identidade, 

individualidade e responsabilidade, que através da obra são compartilhadas com seus 

alunos.     

Outro ponto manifestado nas experiências vivenciadas pelos participantes e 

que contribui para a interpretação do fenômeno desse estudo foi a necessidade da 

pesquisa, fundante para o aprofundamento dos conteúdos, para a construção do 
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conhecimento e para uma melhor formação pessoal e profissional (DEMO, 2009), 

possibilitando assim que professores/alunos reflitam teoricamente a própria prática. 

A MEDIAÇÃO, expressa como a alma do processo educativo, diminui a 

distância física, tornando possível inferir tanto uma aproximação entre 

professor/aluno, pelo uso das tecnologias, quanto um distanciamento nos fóruns de 

discussões. Concerne considerar então a importância do professor mediador, que 

orienta e dinamiza a aprendizagem, exercendo com intencionalidade ações 

estratégicas nas suas práticas pedagógicas ao realizar o seu planejamento de aulas 

(AZEVEDO, 2010).   

Para esses alunos, participantes da pesquisa, notamos em suas narrativas o 

comprometimento, a superação, a criticidade e o aprendizado como substantivos 

presentes na sua formação. Quanto à utilização do AVA, diante das funcionalidades 

da comunicação síncrona e assíncrona, percebe-se a afirmação de um processo de 

aprendizagem que gera a autonomia no espaço pedagógico. “Nesse sentido, quanto 

mais solidariedade exista entre o educador e educandos no “trato” deste espaço, tanto 

mais possibilidade de aprendizagem democrática se abrem na escola” (FREIRE, P., 

2007, p. 97).       

As narrativas dos alunos apontaram caminhos nesse processo de ensino-

aprendizagem e auxiliaram a consolidar práticas pedagógicas por meio do 

planejamento do material didático, pois “ao criarmos os conteúdos educacionais, 

damos continuidade a uma tarefa que foi iniciada com a organização curricular e a 

definição sobre o que ensinar/aprender” (FILATRO; CAIRO, 2015, p. 280). 

Tais temas e seus desdobramentos permitiram analisar a natureza do 

problema: as percepções que emergem dos alunos do curso de Pedagogia EaD sobre 

o planejamento, elaboração e utilização de materiais didáticos disponibilizados em 

ambiente virtual de aprendizagem.  

Contudo, não se atribui a função de trazer respostas fechadas sobre essa 

pesquisa científica. As narrativas dos participantes indicam discussões que precisam 

ser consideradas no momento do planejamento, elaboração e organização dos 

conteúdos didáticos para a EaD pelos professores que atuam na EaD, pois a 

subjetividade dos atores (docentes e discentes) envolvidos na EaD deve ser 

contemplada. 

Nesse sentido talvez seja pertinente relembrar as considerações do Conselho 

Nacional de Educação ao estabelecer as Diretrizes e Normas Nacionais sobre a EaD, 
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que em seu Artigo 2º destaca, entre outros aspectos, a necessidade de articular “a 

subjetividade e a participação democrática nos processos de ensino e aprendizagem 

em rede, envolvendo estudantes e profissionais da educação [...] que desenvolvem 

atividades educativas em lugares e/ou tempos diversos” (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2016, p.1). 

“E, a partir desse instante, o mar acalmou-se e o tempo melhorou” (KLINK, 

2005, p. 65) viajando com meus próprios olhos, pude experimentar a pesquisa, 

acreditando que seja fonte de inspiração para novas rotas, que se transformarão em 

outras viagens narradas, por outros passageiros, contribuindo, assim, para atrair 

outros olhares para a formação de professores na modalidade a distância.  

  



125 

 

REFERÊNCIAS 

 
 
ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini de. Educação, ambientes virtuais e 
interatividade. In: SILVA, Marco Antonio (Org.) Educação online: teorias, práticas, 
legislação e formação corporativa.  São Paulo: Edições Loyola, 2012. p. 203-217. 
 
ALVES, José Roberto Moreira. A nova regulamentação da EAD no Brasil. In: SILVA, 
Marco Antonio (Org.) Educação online: teorias, práticas, legislação e formação 
corporativa.  São Paulo: Edições Loyola, 2012. p. 417-426. 
 
APRILE, Maria Rita; RODRIGUES, Cecília Carmem Pontes. Educação a distância: 
um panorama dos caminhos percorridos. In: APRILE, Maria Rita; RODRIGUES, 
Cecília Carmem Pontes. Educação a distância em nível superior: estratégias, 
modelos e indicadores de qualidade. São Paulo: Digital Publish & Print Editora: 
CEDEC, 2013. p. 31-57. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – ABED. Censo 
EAD.BR: Relatório Analítico da Aprendizagem a Distância no Brasil 2015. Curitiba, 
InterSaberes, 2016.  
 
AZEVEDO, Adriana Barroso. Aprendizagem na EaD: contribuições e desafios. 
Educação & Linguagem, São Bernardo do Campo, v. 16, n. 27, p. 151-169, 
jan./jun. 2013. Disponível em: <https://www.metodista.br/revistas/revistas-
ims/index.php/EL/article/viewFile/4003/3662>. Acesso em: 06 jan. 2018. 
 
AZEVEDO, Adriana Barroso de. Docência na Educação a Distância: desafios da 
formação. International Studies on Law and Education, São Paulo, n. 21, p. 39-
50, 21 set./dez. 2015a. 
 
AZEVEDO, Adriana Barroso de. Formação inclusiva e democratizante – desafio da 
educação a distância. Collatio, São Paulo, n. 12, p. 36-42, jul./set. 2012. Disponível 
em: <https://www.academia.edu/1567390/Forma%C3%A7%C3%A3o_inclusiva_e_d 
emocratizante_-_desafio>. Acesso em: 13 jul. 2017. 
 
AZEVEDO, Adriana Barroso de. Narrativas das experiências: O uso de meios digitais 
para a troca de experiências bem sucedidas entre professores da educação básica. 
In: AZEVEDO, Adriana Barroso de; PASSEGGI, Maria da Conceição (Org.). 
Narrativas das experiências docentes com o uso de tecnologias na educação. 
São Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São Paulo, 2015b. 
 
AZEVEDO, Adriana Barroso de. Orientação acadêmica na educação a distância. In: 
AZEVEDO, Adriana Barroso de; SATHLER, Luciano (Org.). Orientação Didático-
Pedagógica em cursos a distância. São Bernardo do Campo: Ed. Metodista, 2008. 
p. 17-24. 
 
AZEVEDO, Adriana Barroso de. Projetos Pedagógicos na EAD: da concepção à 
prática diferenciada. [2007]. Disponível em: 
<http://www.academia.edu/499009/Projetos_pedag%C3%B3gicos_na_EAD_Da_con

https://www.academia.edu/1567390/Forma%C3%A7%C3%A3o_inclusiva_e_democratizante_-_desafio
https://www.academia.edu/1567390/Forma%C3%A7%C3%A3o_inclusiva_e_democratizante_-_desafio
http://www.academia.edu/499009/Projetos_pedag%C3%B3gicos_na_EAD_Da_concep%C3%A7%C3%A3o_%C3%A0_pr%C3%A1tica_diferenciada


126 

 

cep%C3%A7%C3%A3o_%C3%A0_pr%C3%A1tica_diferenciada>. Acesso em: 12 
maio 2017. 
 
AZEVEDO, Adriana Barroso de. Trilhas de Formação Docente para EaD – 
Compartilhando Dados. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA, 2014, São Carlos. Anais eletrônicos... São Carlos: EnPED: SEad; 
UFSCAR, 2014. Disponível em: <http://www.sied-
enped2016.ead.ufscar.br/ojs/index.php/2014/article/view/511/227>. Acesso em: 11 
maio 2017. 
 
AZEVEDO, Adriana Barroso de. GONÇALVES, Elizabeth Moraes. Nova Postura 
Educacional para Educação à distância: a experiência da Universidade Metodista de 
São Paulo. Razón y Palabra, Ciudad de México, n. 52, agosto/sept. 2006. 
Disponível em: 
<http://httpwww.razonypalabra.org.mx/anteriores/n52/1AzevedoyGoncalves.pdf>. 
Acesso em: 18 abr. 2017. 
 
AZEVEDO, Adriana Barroso de. GONÇALVES, Elizabeth Moraes. O Rádio na 
Escola como Instrumento de Cidadania: uma Análise do Discurso da Criança 
Envolvida no Processo. [S.l.]: ECA/USP, [2010]. Disponível em:  
<http://webcache.googleusercontent.com/search? 
q=cache:http://www.eca.usp.br/associa/alaic/boletim21/elizabeth.htm&num=1&dcr=0
&strip=1&vwsrc=0>. Acesso em: 18 abr. 2017. 
 
AZEVEDO, Adriana Barroso de; OLIVÉRIO, Marcio Araújo. Autoria e parceria na 
construção de materiais didáticos digitais na EaD. In: AZEVEDO, Adriana Barroso de 
(Org.). Caminhos da educação a distância: uma década de democracia, 
aprendizagem e experiência. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista de 
São Paulo, 2016. p. 14-22. 
 
AZEVEDO, Adriana Barroso de; SOUZA, Taís Rios Salomão de. Formação de 
professores em educação a distância: a experiência da Universidade Metodista de 
São Paulo. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2., 2010, Ponta 
Grossa. Anais eletrônicos..., Ponta Grossa: CIEPG, 2010. Disponível em: 
<http://www.isapg.com.br/2010/ciepg/selecionados.php>. Acesso em: 12 maio 2017. 
 
BAHIA, Norinês Panicacci. Curso de Pedagogia presencial e a distância: uma 
análise sobre a formação e a atuação de egressos. Acta Scientiarum Education, 
Maringá, v. 37, n. 3, p. 301-312, jul./set. 2015. Disponível em: 
<http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciEduc/article/view/24388>. Acesso em: 
06 jan. 2018. 
 
BAHIA, Norinês Panicacci; DURAN, Marília Claret Geraes. Curso de Pedagogia a 
distância e representações sociais: sentidos e significados expressos pelos alunos. 
Educação & Linguagem, São Bernardo do Campo, v. 16, n. 1, p. 61-83, jan./jun. 
2013. Disponível em: <https://www.metodista.br/revistas/revistas-
ims/index.php/EL/article/viewFile/4232/3658>. Acesso em: 06 jan. 2018. 
 
BELLONI, Maria Luiza. Educação a distância. 7. ed. Campinas: Autores 
Associados, 2015. (Coleção Educação Contemporânea).  

http://www.academia.edu/499009/Projetos_pedag%C3%B3gicos_na_EAD_Da_concep%C3%A7%C3%A3o_%C3%A0_pr%C3%A1tica_diferenciada
http://www.sied-enped2016.ead.ufscar.br/ojs/index.php/2014/article/view/511/227
http://www.sied-enped2016.ead.ufscar.br/ojs/index.php/2014/article/view/511/227
http://httpwww.razonypalabra.org.mx/anteriores/n52/1AzevedoyGoncalves.pdf
http://www.isapg.com.br/2010/ciepg/selecionados.php
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciEduc/article/view/24388
https://www.metodista.br/revistas/revistas-ims/index.php/EL/article/viewFile/4232/3658
https://www.metodista.br/revistas/revistas-ims/index.php/EL/article/viewFile/4232/3658


127 

 

 
BEHAR, Patricia Alejandra. Modelos Pedagógicos em educação a distância. In: 
BEHAR, Patricia Alejandra (Org.). Modelos pedagógicos em Educação a 
Distância. Porto Alegre: Artmed, 2009. p. 15-32  
 
BEHAR, Patricia Alejandra; TORREZZAN, Cristina Alba Wildt. Parâmetros para a 
construção de materiais educacionais digitais do ponto de vista do design 
pedagógico. BEHAR, Patricia Alejandra (Org.). In: Modelos pedagógicos em 
Educação a Distância. Porto Alegre: Artmed, 2009. p. 33-65  
   
BLIKSTEIN, Paulo; ZUFFO, Marcelo Knörich. As sereias do ensino eletrônico. In: 
SILVA, Marco Antonio (Org.). Educação Online. São Paulo: Edições Loyola, 2012. 
p. 25-40. 
 
BRASIL. Decreto nº 2.494, de 10 de fevereiro de 1998. Regulamenta o art. 80 da Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e dá outras providências. Diário Oficial da 
União, Brasília, 11 fev. 1998 [1998a]. Seção 1, p. 1. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1998/decreto-2494-10-fevereiro-1998-
397980-norma-pe.html>. Acesso em: 01 mar. 2017. 
 
BRASIL. Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005. Regulamenta o art. 80 da 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, 22 dez. 2005. Seção 1, p. 1. 
Disponível em <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2005/decreto-5622-19-
dezembro-2005-539654-norma-pe.html>. Acesso em: 01 mar. 2017. 
 
BRASIL. Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017. Regulamenta o art. 80 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, 26 maio 2017. Seção 1, p. 1. 
Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2017/decreto-9057-25-
maio-2017-784941-publicacaooriginal-152832-pe.html>. Acesso em: 01 maio 2017. 
 
BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, 23 dez. 1996. Seção 1, p. 
27833. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1996/lei-9394-20-
dezembro-1996-362578-publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 01 mar. 2017. 
 
BRASIL. Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre a proteção da 
propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e 
dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 20 fev. 1998 [1998b]. 
Seção 1, p. 1. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1998/lei-9609-
19-fevereiro-1998-364738-norma-pl.html>. Acesso em: 01 maio 2017. 
 
BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a 
legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Diário Oficial da União, 
Brasília, 20 fev. 1998 [1998c]. Seção 1, p. 3. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1998/lei-9610-19-fevereiro-1998-365399-
norma-pl.html>. Acesso em: 01 maio 2017. 
 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2017/decreto-9057-25-maio-2017-784941-publicacaooriginal-152832-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2017/decreto-9057-25-maio-2017-784941-publicacaooriginal-152832-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1996/lei-9394-20-dezembro-1996-362578-publicacaooriginal-1-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1996/lei-9394-20-dezembro-1996-362578-publicacaooriginal-1-pl.html


128 

 

BRASIL. Lei nº 12.853, de 14 de agosto de 2013. Altera os arts. 5º, 68, 97, 98, 99 e 
100, acrescenta arts. 98-A, 98-B, 98-C, 99-A, 99-B, 100-A, 100-B e 109-A e revoga o 
art. 94 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, para dispor sobre a gestão 
coletiva de direitos autorais, e dá outras providências. Diário Oficial da União, 
Brasília, 15 de ago. 2013, Seção 1, p. 1. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2013/lei-12853-14-agosto-2013-776771-
norma-pl.html>. Acesso em 01 maio 2017. 
 
BURNHAM, Teresinha Fróes; SOUZA, Fábio Kalil de; ARAÚJO, Maristela Midlej 
Silva de; RICCIO, Nicia Cristina Rocha; PEREIRA, Socorro Aparecida Cabral. 
Ambientes Virtuais de Aprendizagem: o Moodle como espaço multirreferencial de 
aprendizagem. In: SILVA, Marco (Org.). Formação de professores para docência 
online. São Paulo: Edições Loyola, 2012. p. 139-166. 
 
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. Cambridge Dictionary. (Website). Disponível 
em: <https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/teleprompter>. 
Acesso em: 07 out. 2017. 
 
CANDAU, Vera Maria. Educação em direitos humanos e diferenças culturais: 
questões e buscas. Múltiplas Leituras, São Bernardo do Campo, v. 2, n. 1, 2009. 
Disponível em: <https://www.metodista.br/revistas/revistas-
ims/index.php/ML/article/viewFile/328/326>. Acesso em: 18 abr. 2016. 
 
CENTRO REGIONAL DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO – Cetic.br. Acesso à Internet no Brasil: Desafios 
para conectar toda a população. Panorama setorial da Internet, São Paulo, ano 8, 
n1, mar. 2016. Disponível em: 
<http://www.cetic.br/media/docs/publicacoes/6/Panorama_Setorial_11.pdf>. Acesso 
em: 16 jan. 2018. 
 
CLANDININ, D. Jean; CONNELLY, F. Michael. Pesquisa narrativa: experiências e 
história na pesquisa qualitativa. Tradução: Grupo de Pesquisa narrativa e Educação 
de Professores ILEEL/UFU. Uberlândia: EDUFU, 2011. 
 
CLANDININ, D. Jean; CONNELLY, F. Michael. Pesquisa narrativa: experiências e 
história na pesquisa qualitativa. Tradução: Grupo de Pesquisa narrativa e Educação 
de Professores ILEEL/UFU. 2. ed. Uberlândia: EDUFU, 2015. 
 
CLEMENTINO, Adriana. Planejamento pedagógico para cursos EAD. In: KENSKY, 
Vani Moreira. Design instrucional para cursos on-line. São Paulo: Editora Senac 
São Paulo, 2015. p. 151-190. 
 
COMUNIDADE INTERNACIONAL DO MOODLE. Filosofia do Moodle: (Website). 
Disponível em: <https://docs.moodle.org/all/pt_br/Filosofia_do_Moodle>. Acesso em: 
03 maio 2017. [2017a]. 
 
COMUNIDADE INTERNACIONAL DO MOODLE. História. (Website). Disponível 
em: <https://docs.moodle.org/all/pt_br/Hist%C3%B3ria_do_Moodle>. Acesso em: 03 
maio 2017. [2017b]. 
 

http://www.cetic.br/media/docs/publicacoes/6/Panorama_Setorial_11.pdf
https://docs.moodle.org/all/pt_br/Filosofia_do_Moodle
https://docs.moodle.org/all/pt_br/Hist%C3%B3ria_do_Moodle


129 

 

COMUNIDADE INTERNACIONAL DO MOODLE. Página principal. (Website). 
Disponível em: <https://docs.moodle.org/all/pt_br/P%C3%A1gina_principal>. Acesso 
em: 03 maio 2017. [2017c]. 
 
DELORY-MOMBERGER, Christine. A condição biográfica: ensaios sobre a 
narrativa de si na modernidade avançada. Natal, RN: Natal: EDUFRN, 2012. 
 
DEMO, Pedro. Educação hoje: “novas” tecnologias, pressões e oportunidades. São 
Paulo: Atlas, 2009. 
 
FILATRO, Andrea. Design instrucional contextualizado: educação e tecnologia. 
São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2010. 
 
FILATRO, Andrea; CAIRO, Sabrina. Produção de Conteúdos Educacionais. São 
Paulo: Saraiva, 2015. 
 
FREIRE, Maximina Maria. A abordagem hermenêutico-fenomenológica como 
orientação de pesquisa. In: FREIRE, Maximina Maria (Org.). A pesquisa qualitativa 
sob múltiplos olhares: estabelecendo interlocuções em linguística aplicada. 
Publicação do GPeAHF, Grupo de Pesquisa sob a abordagem hermenêutico-
fenomenológica. São Paulo: 2010. p. 1-29  
 
FREIRE, Maximina Maria. Da aparência à essência: a abordagem Hermenêutico-
fenomenológica como orientação qualitativa de pesquisa. In: MELLO, Lucrécia 
Stringhetta; ROJAS, Jucimara. (Org.). Educação, pesquisa e prática docente em 
diferentes contextos. Campo Grande/MS: LIFE Editora, 2012. p. 181-199. 
 
FREIRE, Maximina Maria. Uma abordagem metodológica e uma teoria do 
conhecimento: relato de um encontro e a emergência de uma tessitura. In: FREIRE, 
Maximina Maria e BRAUER, Karin Claudia Nin (Org.). Vias para pesquisa: reflexões 
e mediações – E-book – Grupo de Pesquisa sobre a abordagem hermenêutico-
fenomenológica e complexidade (GPeAHFC/CNPq). São Paulo, 2015. P- 173-180.  
 
LEFFA, Vilson José; FREIRE, Maximina Maria. Educação sem distância. In: 
MAYRINK, M. F.; ALBUQUERQUE-COSTA, H. (Org.). Ensino e aprendizagem de 
línguas em ambientes virtuais. São Paulo: Humanitas, 2013, p. 13-38. 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários a prática 
educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996. (Coleção Leitura). 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 63. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2017.  
 
FREIRE, Paulo. Professora sim, tia não: cartas a quem ousa ensinar. São Paulo: 
Olho d’Àgua, 1997. 
 
GATTI, Bernadete Angelina. A formação inicial de professores para a educação 
básica: as licenciaturas. Revista USP, São Paulo, n. 100, p. 33-46, dez. 2013 - fev. 
2014 [2014]. Disponível em: 
<https://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/76164/79909>. Acesso em: 11 out. 
2017. 

https://docs.moodle.org/all/pt_br/P%C3%A1gina_principal
https://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/76164/79909


130 

 

   
GATTI, Bernardete Angelina. Formação de professores no Brasil: características e 
problemas. Educação & Sociedade, Campinas, v. 31, n. 113, p. 1355-1379, dez.  
2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
73302010000400016&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 11 out. 2017. 
 
JAY, Martin. Cantos de experiencia: variaciones modernas sobre un tema 
universal. Buenos Aires, Barcelona, México: Paidós, 2009. 
 
KEARSLEY, Greg; MOORE, Michael G. A educação a distância: uma visão 
integrada. Tradução Roberto Galman. São Paulo: Thomson Learning, 2007. 
 
KENSKY, Vani Moreira. Tecnologias e ensino presencial e a distância. 2. ed. São 
Paulo: Papirus, 2004. 
 
KENSKY, Vani Moreira. Tecnologias e tempo docente. Campinas: Papirus, 2013. 
 
KLINK, Almyr. Cem dias entre o céu e mar. São Paulo: Companhia das Letras, 
2005. 
 
LEFFA, Vilson José; FREIRE, Maximina Maria. Educação sem distância. In: 
MAYRINK, Mônica Ferreira; ALBUQUERQUE-COSTA, Heloisa (Org.). Ensino e 
aprendizagem de línguas em ambientes virtuais. São Paulo: Humanitas, 2013, p. 
13-38. 
 
LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999. 
 
LÉVY, Pierre. O Que é o Virtual. São Paulo: Editora 34, 1996. 
 
LITTO, Frederic Michael. O atual cenário internacional da EAD. In: LITTO, Frederic 
Michael; FORMIGA, Manuel Marcos Maciel (Org.). Educação a Distância: o estado 
da arte. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2009. cap. 3, p. 14-20. 
 
LOBO NETO, Francisco José da Silveira. Regulamentação da educação a distância: 
caminhos e descaminhos. In: SILVA, Marco Antonio (Org.). In: Educação online. 
São Paulo: Edições Loyola, 2012. p. 399-415. 
 
MAIA, Carmem; MATTAR, João. ABC da EaD: a educação a distância hoje. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.  
 
MESQUITA, Deleni; PIVA JR, Dilermando; GARA, Elizabete Briani Macedo. 
Ambiente Virtual de Aprendizagem: conceitos, normas, procedimentos e práticas 
pedagógicas no ensino a distância. São Paulo: Érica, 2014. 
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Portaria Normativa nº 11, de 20 de junho de 2017. 
Estabelece normas para o credenciamento de instituições e a oferta de cursos 
superiores a distância, em conformidade com o Decreto no 9.057, de 25 de maio de 
2017. Diário Oficial da União, Brasília, 21 jun. 2017. Seção 1, p. 9. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=66

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-73302010000400016&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-73302010000400016&lng=en&nrm=iso


131 

 

431-portaria-normativa-11-pdf&category_slug=maio-2017-pdf&Itemid=30192>. 
Acesso em: 01 mar. 2017.   
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. CÂMARA 
DE EDUCAÇÃO SUPERIOR. Resolução CNE/CES n° 1, de 11 de março de 2016. 
Estabelece Diretrizes e Normas Nacionais para a Oferta de Programas e Cursos de 
Educação Superior na Modalidade a Distância. Diário Oficial da União, Brasília, 14 
mar. 2016. Seção 1, p. 23 e 24. Disponível em: 
<http://www.semesp.org.br/legislacao/resolucao-cneces-n-1-de-11-de-marco-de-
2016/>. Acesso em: 01 mar. 2017. 
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. 
Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância. Brasília: 
MEC/SED, 2007. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/legislacao/refead1.pdf>. Acesso em: 01 
mar. 2017. 
 
MIZUKAMI, Maria da Graça Nicoletti. Ensino: as abordagens do processo. São 
Paulo: EPU, 1986. 
 
MORAN, José Manuel. Contribuições para uma pedagogia da educação online. In: 
SILVA, Marco Antonio (Org.). Educação online: teorias, práticas, legislação e 
formação corporativa. São Paulo: Loyola, 2012. p. 41-52. 
 
MORAN, José Manuel. Modelos e avaliação do ensino superior a distância no Brasil. 
Revista ETD – Educação Temática Digital da Unicamp, vl. 10, n. 2, 2009. Disponível 
em: <http://www.eca.usp.br/prof/moran/site/textos/educacao_online/modelos1.pdf>. 
Acesso em: 12 mai. 2017. 
 
MORAN, José Manuel. Ensino e aprendizagem inovadores com tecnologias 
audiovisuais e telemáticas. In: MORAN, José Manuel; MASETTO, Marcos Tarciso; 
BEHRENS, Marilda Aparecida. Novas tecnologias e mediação pedagógica. 8 ed. 
Campinas, SP: Papirus, 2000. p. 11-65. 
 
NÓVOA, António. Formação de professores e profissão docente. In: NÓVOA, 
António (Org.). Os professores e sua formação. Lisboa: Nova Enciclopédia, 1992. 
p. 15-33. 
 
NÓVOA, António. Professores: imagens do futuro presente. Lisboa: Educa, 
Julho/2009. 
 
PALLOFF, Rena M.; PRATT, Keith. Construindo comunidades de aprendizagem no 
ciberespaço: estratégias eficientes para a sala de aula online. Tradução de Vinícius 
Figueira. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
 
PANSARELLI, Daniel. Filosofia do ensino a distância: reflexão a partir da prática. In: 
SATHLER, Luciano; JOSGRILBERG, Fábio; AZEVEDO, Adriana Barroso de (Org.). 
Educação a distância: uma trajetória colaborativa. São Bernardo do Campo: 
Universidade Metodista de São Paulo, 2008. p. 121-140. 
 

http://www.eca.usp.br/prof/moran/site/textos/educacao_online/modelos1.pdf


132 

 

PASSEGGI, Maria da Conceição. A experiência em formação. Educação, Porto 
Alegre, v. 34, n. 2, p. 147-154, maio/ago. 2011. 
  
PIVA JR, Dilermando; AMORIM, Joni de Almeida. Direitos autorais em EAD. In: 
LITTO, Frederic Michael; FORMIGA, Manuel Marcos Maciel (Org.). Educação a 
Distância: o estado da arte, volume 2. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 
2012. p. 340-343. 
 
PRETI, Orestes. Produção de Material Didático Impresso: Orientações Técnicas e 
Pedagógicas. Cuiabá: UAB/UFMT, 2010. Disponível em: 
<http://www.uab.ufmt.br/uploads/pcientifica/producao_material_didatico_impresso_or
este_preti.pdf>. Acesso: em 22 abr. 2017.  
 
RICARDO, Eleonora Jorge. Educação a Distância: professores-autores em tempos 
de cibercultura. São Paulo: Atlas, 2013. 
 
RICARDO, Eleonora Jorge; DIAS, José Carlos Vaz. Questões relevantes do ensino 
a distância e seus efeitos (implicações) no direito da propriedade intelectual. In: 
SILVA, Marco Antonio (Org.). Educação Online. São Paulo: Edições Loyola, 2012. 
p. 453-462. 
 
SANTOS, Edméa. Articulação de saberes na EAD online: por uma rede 
interdisciplinar e interativa de conhecimentos em ambientes virtuais de 
aprendizagem. In: SILVA, Marco (Org.). Formação de professores para docência 
online. São Paulo: Edições Loyola, 2012. 
 
SILVA, Andreza Regina Lopes da et al. Modelos utilizados pela Educação a 
Distância: uma síntese centrada nas instituições de Ensino Superior Brasileiras. 
Revista GUAL, Florianópolis, v. 4, n. 3, p. 153-169, set./dez. 2011. Disponível em: 
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/gual/article/viewFile/1983-
4535.2011v4n3p153/21984>. Acesso em: 01 mar. 2017. 
 
SILVA, Robson Santos da. Ambientes virtuais de multiplataformas Online na 
EAD: Didática e design tecnológico de cursos digitais. São Paulo: Novatec Editora, 
2015. 
 
SILVA, Robson Santos da. Gestão de EAD: Educação a distância na era digital. 
São Paulo: Novatec Editora, 2013a. 
 
SILVA, Robson Santos da. Moodle para autores e tutores. São Paulo: Novatec 
Editora, 2013b. 
 
SILVA, Robson Santos da. Objetos de aprendizagem para Educação a Distância. 
São Paulo: Novatec Editora, 2011. 
 
TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 
2014. 
 

  

http://www.uab.ufmt.br/uploads/pcientifica/producao_material_didatico_impresso_oreste_preti.pdf
http://www.uab.ufmt.br/uploads/pcientifica/producao_material_didatico_impresso_oreste_preti.pdf
https://periodicos.ufsc.br/index.php/gual/article/viewFile/1983-4535.2011v4n3p153/21984
https://periodicos.ufsc.br/index.php/gual/article/viewFile/1983-4535.2011v4n3p153/21984


133 

 

APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
UMESP – UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

Programa de Pós-Graduação em Educação 
 
 

Eu, Regiane Maria Tomé Faim, RG nº 19.982.640-7, mestranda do Programa de Pós Graduação em 

Educação da Universidade Metodista de São Paulo, sob a orientação do(a) Profa. Dra. Adriana Barroso 

de Azevedo, proponho o desenvolvimento da pesquisa intitulada: “Planejamento, Elaboração e 

Utilização de materiais didáticos disponibilizados em Ambiente Virtual De Aprendizagem”, que tem por 

objetivo refletir a experiência dos alunos em suas narrativas, quanto ao uso dos recursos e atividades, 

disponíveis no AVA, bem como, suas contribuições para o ensino-aprendizagem e para a formação 

docente. Para coleta de dados será realizada a aplicação de um questionário e a participação nos 

fóruns de discussões, disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem (Moodle), para relato das 

experiências com a utilização de ambiente virtual de aprendizagem.  

Para tanto, conto com a sua colaboração para a obtenção dos dados para esta pesquisa, observando-

se os esclarecimentos abaixo: 

ESCLARECIMENTOS: 

1) A participação nesta pesquisa é de livre escolha com a garantia de sigilo de identificação dos 

sujeitos que se dispuserem a participar e, ainda, retirar seu consentimento em qualquer fase 

da pesquisa, sem penalização alguma. 

2) A pesquisa não envolverá nenhum tipo de custo para os participantes. 

3) A participação na pesquisa não possibilita desconforto ou risco ao participante por se tratar 

de uma aplicação de questionário e/ou realização de uma entrevista. Caso alguma questão 

causar desconforto, o sujeito poderá declinar de respondê-la. 

 
 

São Bernardo do Campo, 12 de Abril de 2016. 

 

 

__________________________________________ 

Regiane Maria Tomé Faim 

 

 

Consentimento do (a) colaborador (a) 

Nome completo:  ______________________________________________________________ 

Local: ______________________, ______/______/2017. 

Assinatura: ___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Carta convite aos alunos 

 
 
CONVITE AOS ALUNOS 
 
 
Prezados/as alunas do Curso de Pedagogia EaD de uma Universidade Particular do Grande ABC/SP, 
 
 
 Sou estudante do Programa de Pós-Graduação Mestrado em Educação de uma Universidade 
particular do Grande ABC/SP e venho realizando estudos e pesquisas sobre ambiente virtual de 
aprendizagem na modalidade a distância. 
 
 Estou desenvolvendo a pesquisa “Planejamento, Elaboração e Utilização de materiais didáticos 
disponibilizados em Ambiente Virtual De Aprendizagem”, com o objetivo de refletir a experiência dos 
alunos em suas narrativas, quanto ao uso dos recursos e atividades, disponíveis no AVA, bem como, 
suas contribuições para o ensino-aprendizagem e para a formação docente. 
   
 Espero que, os resultados desta pesquisa, possam auxiliar na construção de saberes sobre a 
própria modalidade a distância. Para tanto, estou convidando alunos e alunas para comporem a 
amostra, que será em torno de 6 participantes. É necessário esclarecer que a participação é voluntária, 
sem nenhum custo e sem nenhum prejuízo, e que todos os dados coletados serão utilizados única e 
exclusivamente para a pesquisa e/ou em artigos acadêmicos a serem apresentados em congressos da 
área, além de ser garantida a preservação da identidade de todos os envolvidos. 
 
 Por uma exigência ética, formal e legal junto ao Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade, 
é necessário que os participantes assinem um termo de Consentimento Livre e Esclarecido, para a 
realização da pesquisa. Reforço que este termo será de uso exclusivo da pesquisadora e que nenhum 
momento a identidade dos envolvidos será revelada.  
 
 Certa de poder contar com a participação e colaboração de vocês, agradeço imensamente. 
 
 
 
 
 
Regiane Maria Tomé Faim 
São Bernardo do Campo, 12 de Abril de 2017. 
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APÊNDICE C – Piloto de apoio 

 

Questionário para levantamento das primeiras percepções dos alunos a 
respeito do Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle) do curso de 

Pedagogia EaD 
 
 

 

Prezado(a) Aluno(a) 
 
Você está participando da Pesquisa “A autoria docente: as percepções dos alunos 

da modalidade EAD sobre o planejamento e criação dos materiais didáticos do 

Curso de Pedagogia, do Programa de Pós-Graduação - Mestrado em Educação, de 

uma Universidade particular do Grande ABC/SP. Solicito sua especial atenção para 

que possa reservar um pouco do seu tempo e responder ao questionário, fazendo as 

considerações sobre o curso que você frequenta. Não haverá identificação. Fique à 

vontade para expressar a sua opinião, ela é muito importante nesta pesquisa. 

Regiane Maria Tomé Faim 
Mestranda responsável pela pesquisa 

 

Sexo: 
(     ) feminino  (     ) masculino 
 
Cidade: 
_______________________________________________________________ 
 
 
Estado:  
_______________________________________________________________ 
 
 
Idade: 
(     ) 18 a 25 anos 
(     ) 26 a 35 anos 
(     ) 36 a 45 anos 
(     )  46 a 55 anos 
(     )  acima de 56 anos 
 
Em sua casa tem computador? 
(     ) sim 
(     ) não 
 
Se sim, o computador está conectado à internet? 
(     ) sim 
(     ) não 
 
 
Sua vida escolar ocorreu em qual tipo de instituição? 
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(     ) Escola pública 
(     ) Escola particular 
(     ) Parcialmente escola pública  
(     ) Parcialmente escola particular 
 
É a primeira vez que você realiza um curso superior? 
(     ) sim 
(     ) não 
 
Por qual razão você escolheu realizar o curso de Pedagogia a distância? 
(     ) tempo disponível em função das responsabilidades profissionais 
(     ) facilidade de acesso ao polo regional 
(     ) custo acessível ao curso 
(     ) por entender que as tecnologias oferecem as condições necessárias à 
formação profissional  
(     ) Outros: _____________________________________________________  
 
Você trabalha atualmente? 
(     ) sim 
(     ) não 
 
Em que área? 
_______________________________________________________________ 
 
Função/cargo: 
_______________________________________________________________ 
 
Você tem experiência como professor/a? 
(     ) sim 
(     ) não 
 
Em qual segmento? 
(     ) Educação Infantil 

(     ) Ensino Fundamental 

(     ) Ensino Médio 

(     ) Ensino Superior 

(     ) Outra: ______________________________________________________ 
 
Qual é a sua percepção sobre do Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle) no 
Curso de Pedagogia EaD que você realiza? 
(     ) Ótima 
(     ) Boa 
(     ) Ruim 
(     ) Péssima 
 
O ambiente virtual das aulas é de fácil utilização? 
(     ) Sim 
(     ) Não 
Porque:_________________________________________________________ 
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A quantidade de materiais didáticos disponibilizados semanalmente no ambiente 
contribui para o meu aprendizado? 
(     ) Sim 
(     ) Não 
Porque:_________________________________________________________ 
 
Qual é o tempo de dedicação ao curso e a sua frequência de estudo semanal? 
(     ) 1 vez por semana 
(     ) 2 a 3 vezes por semana 
(     ) 4 a 5 vezes por semana 
(     ) somente nos finais de semana 
(     ) Outros: _____________________________________________________ 
 
Como você considera a qualidade dos materiais das aulas disponibilizados 
semanalmente no ambiente virtual (Moodle)? 
(     ) Insuficiente 
(     ) Regular 
(     ) Suficiente 
(     ) Ótimo 
(     ) Outro: ______________________________________________________ 
 
Quais os recursos e atividades disponíveis no ambiente virtual Moodle que você mais 
utiliza durante o curso? 
(     ) Informações gerais do curso 
(     ) Fórum de Notícias e Avisos 
(     ) Fórum de dúvidas da Monitora EaD 
(     ) Materiais didáticos (Apresentação de slides, Aula-Atividade, Leitura @tiva) 
(     ) link para assistir teleaula 
(     ) mensagem  
(     ) Outros. Quais? ______________________________________________ 
 
Em relação aos materiais disponibilizados no AVA durante a realização das atividades 
semanais, você considera que os temas desenvolvidos pelos professores são 
articulados? Há interações e orientações suficientes para o desempenho das 
atividades?  
(     ) Sim 
(     ) Não 
Porque:_________________________________________________________ 
 
As atividades semanais propostas no ambiente Moodle tem contribuído efetivamente 
para qualidade e melhoria em sua formação? 
(     ) Sim 
(     )Não 
Porque:_________________________________________________________ 
 
 
 
Você se sente seguro/a navegando no ambiente virtual do curso e localiza os 
materiais didáticos para as aulas com clareza para o desenvolvimento das atividades 
propostas? 
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(     ) Sim 
(     ) Não 
 
Os materiais necessários para a realização de atividades avaliativas e provas do curso 
são disponibilizados em tempo hábil? 
(     ) Sim 
(     ) Não 
 
A interação é uma característica dessa modalidade de ensino, onde a linguagem e a 
comunicação é tida como uma atividade mediadora no ato de ensinar e aprender em 
AVA. Você considera esse processo no seu curso: 
(     ) Insuficiente 
(     ) Regular 
(     ) Suficiente 
(     ) Ótimo 
(     ) Outro: ______________________________________________________ 
 
A qualidade do curso de Pedagogia EaD atende suas expectativas? 
(     ) Sim 
(     ) Não 
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APÊNDICE D – Roteiro para narrativa dos alunos sobre a utilização do 

ambiente virtual de aprendizagem 

 
  

Apresentação das/os alunas/os 
Nome: 
E-mail: 
Telefone:  
Data de nascimento: 
 
Cursou o Ensino Fundamental em escola:  (     ) pública   (     ) privada 
Cursou o Ensino Médio em escola:   (     ) pública   (     ) privada   
Essa é a sua primeira graduação a distância?  (     ) sim   (     ) não 
Qual período você está no cursando no curso de Pedagogia EaD: 
(     ) 1º Período (     ) 2º Período (     ) 3º Período  (     ) 4º Período 
(     ) 5º Período (     ) 6º Período (     ) 7º Período  (     ) 8º Período 
 

 

Relato de experiência 
Gostaria que você compartilhasse comigo sua experiência com os materiais 
didáticos e sua utilização do ambiente virtual de aprendizagem – Moodle, no curso 
de Pedagogia EaD.  
Faça um relato, bem detalhado, contando suas experiências, todos os detalhes 
serão muito importantes: para a minha pesquisa  
Quanto mais detalhes a respeito dessa vivência, melhor! 
 
Pronto(a) para narrar a sua experiência? Vamos lá! 
 

  
 
 

Essas questões, abaixo, servem para nortear a sua narrativa. Portanto tenha 
liberdade de respondê-las da forma que lhe convier. 
Os recursos do curso de Pedagogia são: Apresentação de Slides (Teleaula), Aula-
Atividade, Leitura @tiva e Guia de Estudos. 
Com relação aos recursos disponíveis: 

 
Apresentação de Slides (Teleaula) e Guia de Estudos 

 A Teleaula ao vivo promove o engajamento dos alunos e a aplicação de 

conceitos e teorias? Justifique 

 A seleção dos conteúdos pelo professor(a) favorece a reflexão do tema 

estudado? Comente. 

 Há informações nos textos Do Guia de Estudos que alertam acerca de 

aspectos pontuais importantes no conteúdo? Justifique. 

 Que materiais deveriam ser mais explorados nas Teleaulas?  
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 Você percebe a articulação dos materiais da temática estudada com o 

módulo? 

 O tempo de estudo dedicado a cada atividade está adequado para sua 

realização? 

 
Aula-Atividade: 

 As propostas de Aula-Atividade são relevantes e estruturadas, oferecendo 

orientações claras para sua realização e oportunizam a colaboração? 

Leitura @tiva: 

 Você considera que as atividades semanais disponíveis no Leitura @tiva são 

significativas para a compreensão e produção de conhecimento? Justifique. 

 Você visualiza os caminhos pelos quais pode expandir seu conhecimento 

referente ao tema, a partir do planejamento da semana? Comente. 

 As orientações para as atividades estão claras e precisas e, sempre que 

possível, conectadas a outros conteúdos? Justifique.   

 As propostas apresentam informações suficientes para a compreensão dos 

temas abordados pelo professor? 

 As propostas sugerem diferentes perspectivas de maneira a motivar a 

curiosidade e desenvolver o seu espírito crítico? 

 As propostas de atividades remetem para outras mídias (sites, livros, vídeos, 

etc)? Exemplifique. 

 Durante a leitura dos materiais didáticos, você sentiu necessidade de recorrer 

a outras fontes? Quais? 

 Como você avalia os projetos desenvolvidos como atividades avaliativas no 

curso? 

 
Espaço aberto para sugestões e comentários: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E – Piloto de apoio: levantamento de perfil e das primeiras 

percepções dos alunos a respeito do Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(Moodle) do curso de Pedagogia EaD 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

1%

99%

Concorda em participar da pesquisa?

Não, eu não concordo.

Sim, eu concordo.

94%

6% 1. Gênero

Feminino

Masculino
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2. Cidade / Estado

18%

41%

32%

7%

2%

3. Idade

18 a 25 anos

26 a 35 anos

36 a 45 anos

46 a 55 anos

acima de 56 anos

5%

95%

4. Em sua casa tem computador?

Não

Sim
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7%

93%

5. Se sim seu computador está conectado à Internet?

Não

Sim

4%

87%

5% 4%

6. Sua vida escolar ocorreu em qual tipo de instituição?

Escola particular

Escola pública

Parcialmente escola
particular

Parcialmente escola
pública

28%

72%

7. É a primeira vez que você realiza um curso superior?

Não

Sim
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  8. Por qual razão você escolheu realizar o curso de Pedagogia a distância? 
 

A não necessidade de estar em sala de aula todos os dias 

Bolsa de estudos 

Brasil precisa de mais pedagogos 

Custo acessível ao curso 

Facilidade de acesso ao polo regional 

Gosto de trabalhar com crianças me identifico 

Já trabalho na área da Educação 

Pois é o meu objetivo na área de Instrução 

Por conta do meu trabalho 

Por entender que as tecnologias oferecem as condições necessárias à formação 
profissional 

Por entender que as tecnologias oferecem as condições necessárias a formação 
profissional e por não haver com quem deixar minha filha todas as noites para fazer uma 
graduação presencial e a questão da segurança de não estarmos nos expondo a 
caminhos escuros e perigosos todas as noites 

Por gostar da matéria e querer ser professora 

Por gostar da profissão 

Por já ministrar aulas para jovens e adultos sobre tecnologias relacionadas ao meio 
aeronáutico 

Porque gosto 

Pouco tempo disponível por causa de filhos pequenos  

Quero trabalhar com educação especial, meu foco é a LIBRAS 

Rumo ao um sonho 

Sempre quis ser professora 

Tempo disponível em função das responsabilidades profissionais 

Tempo disponível em função familiar e profissional. 

 

 
         

25%

75%

9. Você trabalha atualmente?

Não

Sim
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0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

A
ge

n
te

 A
d

m
in

is
tr

at
iv

o

A
ge

n
te

 d
e 

C
o

rr
ei

o
s

A
ge

n
te

 s
eg

u
ra

nç
a 

p
en

it
en

ci
ár

ia

A
n

al
is

ta

A
p

o
io

 à
 e

d
u

ca
çã

o
 in

cl
u

si
va

A
rt

es
an

at
o

A
ss

is
te

n
te

 C
o

m
er

ci
al

A
te

n
d

en
te

A
u

x.
 n

a 
A

d
m

 E
sc

o
la

r

A
u

xi
lia

r

A
u

xi
lia

r 
de

 A
p

o
io

A
u

xi
lia

r 
de

 c
la

se

A
u

xi
lia

r 
de

 c
la

ss
e

A
u

xi
lia

r 
de

 e
d

u
ca

çã
o

A
u

xi
lia

r 
de

 L
im

p
ez

a

A
u

xi
lia

r 
de

 p
ro

d
u

ça
o

A
u

xi
lia

r 
de

 P
ro

fe
ss

o
r

A
u

xi
lia

r 
de

 s
er

vi
ço

s 
es

co
la

re
s

A
u

xi
lia

r 
Es

co
la

 (
se

rv
en

te
)

A
u

xi
lia

r 
Té

cn
ic

a 
d

e 
Ed

u
ca

çã
o

A
u

xi
lia

r 
te

cn
ic

o
 e

d
u

ca
ti

vo

B
al

co
n

is
ta

C
ab

el
ei

re
ir

a

C
h

ef
e 

d
e 

C
ad

as
tr

o

C
o

n
fe

re
n

te

C
o

o
rd

en
ad

o
ra

 A
d

m
in

is
tr

at
iv

a

C
o

st
u

re
ir

a

C
u

id
ad

o
ra

D
es

em
p

re
ga

d
o

D
o

 la
r

D
o

m
es

ti
ca

Ed
u

ca
d

o
ra

En
ca

rr
eg

ad
a 

se
rv

iç
o

 g
er

ai
s

Es
ta

gi
ár

io

Fa
ço

 s
al

ga
d

o
s

Fa
xi

n
ei

ra

Fl
o

ri
st

a

G
er

en
te

In
st

ru
to

r

In
st

ru
to

r 
d

e 
Tr

ei
n

am
en

to
s 

In
d

u
st

ri
ai

s

Li
m

p
ez

a

M
o

ni
to

ra

O
fi

ci
al

 d
e 

ad
m

in
is

tr
aç

ão

O
pe

ra
d

o
ra

O
pe

ra
d

o
ra

 d
e 

m
áq

u
in

a

P
in

to
r

P
ro

m
o

to
ra

R
ec

re
ac

io
n

is
ta

R
ep

re
se

nt
an

te
 C

o
m

er
ci

al

Se
cr

et
ár

ia
 e

 p
ro

fe
ss

o
ra

Só
ci

o
 p

ro
p

ri
et

ár
io

Su
b

st
it

u
iç

ão

Te
ce

lã

Te
le

m
ar

ke
ti

n
g

Ze
la

d
o

ra

11. Função / cargo



146 

 

 
 

 
 

 
 

61%

39%

12. Você tem experiência como Professor/a?

Não

Sim
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13. Em qual segmento?

60%

39%

1%

14. Qual é a sua percepção sobre o Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (Moodle) no Curso de Pedagogia EaD que 

você realiza?l

Boa

Ótima

Ruim



147 

 

 
 
 
15.1 Por que? 
 

Sim Para quem tem experiência com computadores sim, mas quem não tem acho um pouco 
difícil.  

Sim Fácil acesso  

Sim Por que nos dá a possibilidade de entrar on-line a hora que podemos 

Sim Fácil acesso  

Sim Pois tenho a possibilidade de acessar em qualquer momento e lugar 

Sim Pois consigo ter acesso em qualquer lugar 

Sim Fácil acesso  

Sim Porque ele dá todas as coordenadas 

Não Acho um pouco confuso, poderia ser mais intuitivo  

Sim Porque as abas e os links são de fácil acesso 

Sim É bem esclarecido 

Não Porque não é uma ferramenta que conseguimos acessar facilmente todas as 
funcionalidades. Já ocorreu a perda de atividades complementares devido ao link não 
estar em local de fácil acesso. 

Sim Você pode acessar as atividades e planos de ensino de qualquer lugar que tenha 
internet. 

Não Tenho dificuldade com informática 

Sim Pela facilidade de pesquisas 

Sim Porque aprendo com mais facilidade 

Sim Porque consigo acessar em qualquer lugar 

Sim Bem explicado 

Sim Temos acesso aos conteúdos com facilidade 

Sim Sim recursos muito bons 

Sim Fácil acesso  

Sim Conseguimos entender com facilidade o acesso ao módulo 

Sim Porque é acessível a qualquer lugar 

Sim Fácil acesso  

Sim Porque dá para usar em qualquer lugar 

Não A plataforma é bem difícil de se achar o conteúdo 

9%

91%

15. O ambiente virtual de aprendizagem (Moodle) é de 
fácil utilização?

Não

Sim
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Sim Porque nos ajuda no conhecimento. 

Sim Fácil acesso 

Não Devido ser esclarecedor e fácil de manusear. 

Sim Porque atende as minhas necessidades  

Sim Tenho facilidade na área, e gosto de informática 

Não Muito complexo e cheio de ferramentas e informações mau dispostas 

Não Muito complexo e cheio de ferramentas e informações mau dispostas 

Sim Porque é de fácil entendimento 

Sim Bem claro e específico, facilitando o acesso. 

Sim Sistema simples 

Sim Para mim, as informações estão bem expostas. 

Sim Porque nos facilita nas pesquisas onde nos preparamos para a formação 

Sim É direto e bem explicado, além de oferecer vídeos sobre toda a utilização. 

Sim Ambiente claro e autoexplicativo 

Sim Estou satisfeita 

Sim Tem uma linguagem fácil e o ambiente virtual é simples de entender devido as direções 
dadas pelos monitores e colegas de turma. 

Sim Após alguns dias de uso já estava habituada com ele 

Sim Boa localização dos recursos 

 
 
 

      
 
16.1 Por que? 
 

Sim Sim, na maioria das vezes, porém por vezes tenho dificuldade em como aplicar na 
melhoria da minha didática como professora 

Sim Está bom  

Sim Mesmo que não consiga ler tudo, podemos arquivar como também assistir os vídeos 

Sim Esclarece dúvidas que tenho 

Sim Porque os materiais são de fácies de entender 

Sim Contribui muito para o meu aprendizado, porém as vezes sinto falta de um apoio a mais 

Sim Porque toda semana tem vídeos e sugestões de texto 

Sim É uma quantidade, grande e variada de conteúdo didáticos, contribui e muito ao nosso 
aprender na busca do conhecimento como futuros Professores!!!! 

3%

97%

16. A quantidade de materiais didáticos disponibilizados 
semanalmente no ambiente contribui para o seu 

aprendizado?

Não

Sim
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Sim É de acordo com minha carga horária  

Sim Porque tem muita informação importante 

Não Muitos textos para leitura e o tempo disponível nunca é suficiente 

Sim São o suficiente, mas mesmo assim sempre temos que estar pesquisando sobre o assunto 

Sim Se a gente estudar tudo que está lá, com certeza vamos bem na prova 

Sim Por explicar os conteúdos e propostas oferecidas para o conhecimento 

Sim O material aumenta a minha compreensão dos assuntos das aulas 

Sim Pois fazem link com a matéria abordada. 

Sim Pois através deles é possível aprofundar melhor o tema trabalhado. 

Sim Enriquece o conhecimento 

Sim Variedade de meios (textos, slides, vídeos). Deixa a desejar a interação com os 
professores especialistas nas aulas (a parte de comunicação via mensagens do Moodle é 
ruim - por exemplo: nem sempre sei como localizar o nome de um professor na lista de 
contatos - tenho que trocar mensagens com ele/ela através de uma das professoras de 
apoio) 

Sim Fornece subsídios 

Sim Vai tirando as dúvidas 

Sim Pois são assuntos relacionados ao tema discutido 

Sim Sim porque temos fácil acesso 

Sim Pois desperta o interesse pela matéria, trazendo um recurso didático facilitando o 
processo de ensino aprendizado do aluno 

Sim Complementa a aula atividade, e estimula a pesquisa 

Sim Porque é muito rico e atualizado com a realidade de hoje 

Sim Pois é de ótima qualidade com especialistas conceituados 

Sim Temos além do moodle um guia de estudos que contribui muito para o curso 

Sim Porque é suficiente para o aprendizado 

Sim O conteúdo é amplo e de fácil entendimento 

Sim São objetivas, e não cansam muito. E fácil aprender os conteúdos 

Sim Ajuda no aprendizado 

Sim São completos e temos apoio dos professores caso haja dúvida 

Sim São disponibilizados muitos textos e vídeos para o aprofundamento da matéria 

Sim Ajuda a refletir sobre o conteúdo 

Sim Quando sinto dificuldade peço ajuda para a professora auxiliar 

Sim São assuntos ligados ao curso 

Sim Bastante textos 

Sim Porque os conteúdos são a realidade do cotidiano e são de fácil entendimento 

Sim Slides esclarecedores 

Sim São completos e modernos 

Sim Porque tem atendido as minhas necessidades 

Não Me dá ferramentas para construir meu conhecimento 

Sim Porque complementa com o material virtual de aprendizagem 

Sim Porque é suficiente o meu aprendizado 

Sim É eficaz  

Sim Complementa a aula 

Sim Complementa a tela aula 

Sim Porque estimula o conhecimento  

Sim A disponibilidade de textos e vídeos colaboram com o aprofundamento do tema 

Sim Contribui para meu desenvolvimento 

Sim São bons 

Sim Porém o tempo em que ele é disponibilizado acredito que seja muito curto em relação com 
a vídeo aula para que possamos nos atualizarmos com o conteúdo 
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Sim Porque auxilia na aprendizagem 

Sim Porque nos ajuda muito nas atividades  

Sim Pois amplia meus conhecimentos 

Sim São de fácil acesso e bem esclarecedores 

Sim Sim, pois tem bastante opções de materiais 

Não Para suprir as necessidades dos alunos de EAD precisaria de alguns livros 

Sim É uma complementação do estudo 

Sim Acredito que está adequado às necessidades / possibilidades  

Sim Porque esclarece o assunto do qual iremos trabalhar na semana 

Sim É bem esclarecido 

Não Na maioria das vezes recebemos o conteúdo digital da leitura ativa com uma quantidade 
grande de textos, sem tempo hábil para a leitura e aproveitamento dos mesmos devido a 
postagem atrasada. Parece que simplesmente os professores descarregam o conteúdo na 
última hora sem necessidade, uma vez que há um plano de ensino e o conteúdo já é do 
conhecimento dos Educadores. 

Sim Todo o conteúdo didático é de alto valor de conhecimento e indispensável para o curso 

Sim Apesar de não ter facilidade virtual tem um conteúdo bom 

Sim Ajuda em situações cotidianas 

Sim Porque os mecanismos são de fácil entendimento 

Sim Porque tem bastante opções 

Sim Suficiente 

Sim São bem selecionados e auxilia no conhecimento 

Sim Sim. Dá para aprender sim  

Sim Bem explicados 

Sim Aprimora o nosso conhecimento 

Sim Porque tem várias matérias disponibilizadas 

Sim Mas são muitos materiais  

Sim E fácil para estudar 

Sim Está na media  

Sim Porque é uma complementação 

Sim Pois tem o conteúdo é bastante rico 

Sim Tem incentivado a leitura 

Sim Porque tem ricas informações 

Sim Pois existem textos importantes para aprendizagem 

Sim Porque complementa o conteúdo adquirido na tele aula 

Sim Porque complementa o conteúdo adquirido na tele aula 

Sim Materiais didáticos fácil compreensão 

Sim Pois auxilia no aprendizado, contribuindo para que se adquira maiores conhecimentos em 
relação aos temas e assuntos a serem abordados 

Sim São bem explicativas 

Sim Porque não é muito. É o suficiente para meu tempo disponível 

Sim É fonte auxiliadora para o aprendizado 

Sim Porque o conteúdo é disponibilizado de muitos materiais didáticos 

Sim Está sempre dentro do contexto da tele aula. 

Sim Obtive muitos conhecimentos na área da educação 

Sim Funciona como uma diretriz. Principalmente para o aluno que nunca utilizou deste método 
de ensino. Facilita muito o ensino 

Sim Me direciona nos estudos e me desperta para novas possibilidades de aprendizagem 

Sim São variados 
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20%

63%

15%

2%

17. Qual é o tempo de dedicação ao curso e a sua 
frequência de estudo semanal?

1 vez por semana

2 a 3 vezes por semana

4 a 5 vezes por semana

Aos finais de semana

40%

6%

1%

53%

18. Como você considera a qualidade dos materiais das 
aulas disponibilizados semanalmente no ambiente virtual 

(Moodle)?

Ótimo

Regular

Ruim

Suficiente

0

50

100

150

200

250

19. Qual o recurso e/ou atividade disponível no ambiente 
virtual Moodle que você mais utiliza durante o curso?
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20.1 Por que? 
 

Sim Na maioria das vezes sim, por vezes tiramos duvidas um do outro durante a 
elaboração da atividade, isso contribui muito 

Sim Tem uma preparação do professor antes da aula 

Sim Tem algumas atividades que são extensas, dignas de serem feitas em mais tempo. 
Muitas de nós estamos esgotadas após um dia de trabalho, e com o pouco tempo 
para elaborar a resposta nos sentimos a quem do nível da questão 

Não Não são objetivos 

Sim Sim, porque através do vídeo aula podemos realizar as atividades sem maiores 
problemas de entendimento 

Sim Considero bem articulados, até mesmo pelo desempenho de cada professor, as 
atividades em geral são de fácil entendimento. 

Sim Porque as atividades são sempre sobre o tema estudado 

Sim As matérias são elaboradas, didaticamente muito objetiva e claras, deixo aqui os 
Parabéns para os Professores das tele aulas, nossa professora lincada no polo x 
Universidade para mim como profissional da área de treinamentos diversos é muito 
gratificante poder ter acesso a qualidade do ensino no qual está sendo transmitido 
para nós alunos 

Sim Temos a tele aulas com o tema  

Sim O material é bom 

Sim Porque os conteúdos das aulas ficam disponíveis todo tempo 

Sim Se estudarmos tudo que está lá teremos um bom desempenho 

Sim Sim consigo entender bem, as vezes parecem que eles se perdem, aí me perco 
também 

Não As vezes são repetitivos 

Não Acredito que é necessário melhorar a interação e orientação dos professores 

Sim Pois são bem articulados com o que aprendemos 

Não Acho que muitas vezes não há coerência as propostas desenvolvidas. 

Sim Os textos e vídeos sempre se relacionam com o tema da aula ou do trabalho que 
deve ser feito 

Sim Além da leitura ativa e orientações escritas na aula-atividade, às vezes o/a 
professor/a se refere àqueles materiais na tele aula, reforçando os pontos principais 

Sim Acredito que possa melhorar e aprofundar mais 

Sim De alguns professores porem de outros não 

14%

86%

20. Em relação aos materiais disponibilizados no AVA 
durante a realização das atividades semanais, você 

considera que os temas desenvolvidos pelos professores 
são articulados? Há interações e orientações suficientes 

para o desempenho das atividades? 

Não

Sim
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Sim Porque temos fácil acesso 

Sim Sim. Permitem uma junção de saberes, contribuindo para formação do docente 

Sim As atividades se complementam 

Sim Sim, são atualizados e suficientes 

Não As vezes tenho muita dúvida de como realizar um trabalho e nem sempre essa 
dúvida é sanada, então faço as atividades de acordo com o meu entendimento 

Sim Porque se torna uma coisa pessoal de cada um a participação 

Sim Porque são articulados e suficientes para o bom desempenho das atividades 

Sim O conteúdo é bem apresentado e esclarecedor 

Sim Porque sim 

Sim Ajuda a debater os temas 

Sim Porque são autoexplicativos 

Sim O material é muito bom e suficiente 

Sim Ajudam a complementar as atividades 

Sim Porque quando temos dúvidas é só perguntar 

Sim Os professores demonstram domínio sobre o assunto 

Sim Sim, de bom entendimento 

Não Alguns professores deixam a desejar nas aulas, pois não deixam transparente o 
conteúdo apresentado 

Sim São completos 

Sim Porque, os professores são capacitados e bem treinados 

Sim Porque eles sempre respondem as nossas perguntas e tiram as nossas dúvidas 

Não Não há interações suficientes 

Sim Porque os temas desenvolvidos são suficientes para o desempenho das atividades 
propostas 

Sim Passam clareza  

Sim Porque é minha opinião 

Sim Seguem o mesmo tema 

Sim As orientações da aula ativa são claras e objetivas 

Sim Nem sempre presto atenção se são articulados ou não 

Sim As atividades propostas nas atividades integradas contribuem para a articulação dos 
temas 

Sim São temas que trazem informações e aprendizagem  

Sim São bons  

Sim Sim e não, pois sinto falta de uma melhor interação com os monitores pois algumas 
dúvidas que surgem não são esclarecidas a contento. 

Sim Porque contribui para o aprendizado 

Sim Por que nos ajuda  

Sim Porque as atividades desenvolvidas complementam as orientações dos professores 

Sim Os professores sempre são muitos esclarecedores com os temas. 

Sim Por que os vídeos e textos são bem relacionados, deixando bem claro sobre o 
assunto 

Não Os professores tinham que ser mais objetivos 

Não Porque nós alunos temos que discutir e entender entre nós 

Sim Tenho conseguido desenvolver as atividades com o que é disponibilizado, então 
acredito que seja suficiente. 

Sim Os professores são dedicados, são claros para expor os assuntos no qual iremos 
trabalhar 

Sim Sim, são bem articulados 

Não Apesar da faculdade pregar a filosofia e os ideais de Paulo freire, recebemos uma 
educação bancária. A utilização do processo de sala invertida, obrigando aos alunos 
um empenho maior e a pesquisa constante de temas, além da interdisciplinaridade 
melhorariam muito a qualidade do curso. Por enquanto um curso sem atrativo 
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Sim Os professores buscam aplicar atividades do cotidiano e atuais, assim se torna fácil 
de compreender e refletir sobre o tema. 

Sim Pois tem coerência no assunto 

Sim Às vezes 

Sim Porque facilita o estudo 

Sim Há total interação entre os vídeos e textos, facilitando o aprendizado 

Sim São bem explicados de fácil entendimento 

Não Algumas orientações não são suficientemente esclarecedoras 

Sim Sim, gosto do conteúdo  

Sim Ajudam bastante 

Sim Os temas abordados são de fácil entendimento 

Sim Porque são suficientes para o aprendizado 

Sim Porque durante a realização das atividades as orientações são suficientes para o 
desempenho 

Não Tem muito conteúdo  

Sim Favorável 

Não Porque nós mesmos temos que entender as atividades 

Sim As interações entre os conteúdos facilitam o processo de aprendizagem 

Sim Porque fica fácil e claro 

Sim Porque os professores estão sempre disponíveis para tirar as minhas dúvidas 

Sim Pois são matérias importantes 

Sim Porque os materiais são suficientes para esclarecer  

Sim Porque os materiais são suficientes para esclarecer  

Sim Os materiais estão bem elaborados em relação as aulas 

Sim Sim, pois percebo a disposição dos professores tanto para ministrar as aulas, quando 
para esclarecer possíveis questionamentos, prezando sempre por manter a clareza, 
possibilitando ao aluno uma melhor compreensão do que se está sendo ensinado 

Sim São suficientes para o nosso entendimento 

Sim Tudo o que é sugerido para leitura é abordado na aula 

Sim Ajuda na interação aluno professor 

Sim Porque os professores disponibilizam diferentes materiais sobre autores que não 
pensam igual para que você possa ter sua própria opinião sobre qualquer assunto 

Sim É claro e objetivo. 

Sim Gostaria de mais do polo 

Sim Porque há direção através desses materiais e abre a opção para outras pesquisas 
externas. 

Não Eu não tenho tido essa inteiração, talvez haja necessidade de estímulo diferenciado, 
alguma provocação para que aconteça essa interação. Como agora esse 
questionário. 

Não Eles ajudam no complemento da tele aula 
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21.1 Por que? 
 

Sim Com certeza, tudo colabora com nossa formação. 

Sim Aprendendo mais 

Sim Sim pois nos aguça a curiosidade, e apresenta conteúdos antes não conhecido. 

Não Porque diferem da prática 

Sim Com as informações adquiridas podemos melhorar ainda mais na formação. 

Sim Sim 

Sim Porque normalmente aparecem situações na creche em que eu lembro de ter visto 
nas tele aula 

Sim As atividades são um complemento didático e referencial para nós alunos buscarmos 
este conhecimento, como futuros professores. 

Sim É necessário para a graduação  

Sim Porque exige muita leitura 

Sim Porque vem para somar nossos conhecimentos 

Sim É através delas que adquirimos maior conhecimento 

Sim Estou aprendendo muito e através disso posso aplicar com os alunos quando dou 
aulas com eventual 

Sim Dentro do contexto aprendizado tudo é válido para o desenvolvimento 

Sim Elas aumentam o meu aprofundamento dos assuntos das aulas 

Sim Pois consigo fazer na prática o que aprendo nas aulas 

Sim É importante culturalmente e esclarecedores 

Sim Só a aula de 1h40min não é suficiente, os textos e vídeos complementam o 
aprendizado 

Sim Reforçam o tema principal com uma razoável variedade de mídias e estilos de 
conteúdo 

Sim As vezes tenho dúvida 

Sim Porque tem feito com que eu pesquise mais e com isso adquira mais conhecimentos 

Sim Porque são bem explicadas 

Sim Sim, pois tem me ajudado a desenvolver um bom trabalho me qualificando 
profissionalmente  

Sim Abordam temas sempre atuais e me ajudam no dia a dia 

Sim Porque me obrigam a ler muito 

Sim Algumas, pois é de fácil entendimento 

Sim Porque muitas vezes na prática vai muito com que aprendemos 

Sim Porque tem contribuído sim, para minha formação 

2%

98%

21. As atividades semanais propostas no ambiente 
Moodle tem contribuído efetivamente para qualidade e 

melhoria em sua formação?

Não Sim
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Sim São atividades que estimulam a percepção do estudo durante a semana, desperta o 
saber que foi constituído durante a semana. 

Sim Consigo ter um desempenho melhor no dia da Tele Aula, e tem temas para se 
aprofundar eu acho isso muito interessante 

Sim Conhecimento 

Sim Auxiliam no desenvolvimento do pensamento crítico a respeito de diversos temas 

Sim São de ótima qualidade e bem aprofundados 

Sim Ajudam a fixar o conteúdo 

Sim Porque o material é completo 

Sim Agrega conhecimentos 

Sim Pois leio todos os temas  

Sim Pois os conteúdos são interessantes 

Sim Esclarecedores 

Sim Porque desperta em mim a vontade de pesquisar e me manter informada sobre os 
assuntos que ainda não sei 

Sim Porque tem ampliado nosso conhecimento 

Não Parcialmente 

Sim Porque aperfeiçoa meus conhecimentos e aprendizagem 

Sim Ensina o que realmente preciso 

Sim Porque é complemento da matéria  

Sim Auxilia o aprendizado 

Sim Desperta interesse sobre os assuntos  

Sim Porque os professores não vão realizar trabalhos vazios, sem proposito. 

Sim Além dos conteúdos necessários, são trabalhados temas do cotidiano atual em sala 
de aula 

Sim Sempre 

Sim Há bastante conteúdos.  

Sim Porque tem me ajudado a desenvolver melhor meu trabalho.  

Sim Porque auxilia na formação docente 

Sim Por que estou aprendendo novos informações 

Sim Pois aprofunda meus conhecimentos 

Sim Com as atividades consigo compreender melhor os temas 

Sim Porque fazendo os exercícios conseguindo entender melhor sobre o assunto 

Não Às vezes 

Sim Porque são bem elaborados, assim facilita o nosso aprendizado. 

Sim Levam à reflexão mais profunda a respeito dos temas. 

Sim O leque é muito grande de informação, esclarece bastante os vídeos, os artigos e 
todas as outras ferramentas disponíveis 

Sim Sim eu aprendo bem 

Não Porque não contemplam o conteúdo programático em sua integridade. Perda de 
tempo com temas irrelevantes 

Sim As atividades semanais são de grande importância para que possamos aprender a 
dividir nossos conhecimentos em grupo e como direcionar as respostas. 

Sim Porque contribui para o meu aperfeiçoamento 

Sim Atualização de conhecimentos 

Sim Porque através desse recurso aprendo mais 

Sim Porque na prática se aprende melhor 

Sim Melhora o aprendizado 

Sim Auxiliam na assimilação dos conteúdos 

Sim Sim tem que haver dedicação apara dar conta de estudar todo o conteúdo excelente 

Sim Pois capacitam a gente apara as provas 

Sim Contribui para o assunto abordado 
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Sim Porque tudo melhora na pratica 

Sim Pois amplia meus conhecimentos 

Sim Sim quero ser coordenadora escolar 

Sim Suficiente 

Sim Porque estou tendo mais experiência na área da educação. 

Sim Acrescenta na qualidade do meu aprendizado 

Sim Hoje estou mais atualizada e criativa 

Sim Porque tem ampliado o meu conhecimento 

Sim Pois são matérias importantes 

Sim Porque são conteúdos usados no dia a dia em sala de aula, atualidades na qual são 
indispensáveis para conhecimento 

Sim Porque são conteúdos usados no dia a dia em sala de aula, atualidades na qual são 
indispensáveis para conhecimento 

Sim Por que está respondendo minhas expectativas  

Sim Pois possibilita debates e desperta reflexões relacionadas aos assuntos abordados 
em aula 

Sim São objetivas 

Sim Porque tenho aplicado no meu dia-a-dia 

Sim Sem as atividades seria impossível o aprendizado EAD 

Sim Porque são coerentes 

Sim Utilizo muito dos conhecimentos no meu dia a dia com meus alunos. Informações 
adicionais que não havia anteriormente 

Sim O polo precisa melhorar 

Sim Funciona como um treinamento 

Sim É por meio delas que percebo com maior clareza o que é ser professor e as 
demandas que tal função requer 

Sim Eles enriquecem as aulas 

 

       
 
 

2%

98%

22. Você se sente seguro/a navegando no ambiente 
virtual do curso e localiza os materiais didáticos para as 

aulas com clareza para o desenvolvimento das atividades 
propostas?

Não

Sim
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7%

93%

23. Os materiais necessários para a realização de 
atividades avaliativas e provas do curso são 

disponibilizados em tempo hábil?

Não

Sim

3%

35%

10%

52%

0%

24. A interação é uma característica dessa modalidade de 
ensino, onde a linguagem e a comunicação é tida como 
uma atividade mediadora no ato de ensinar e aprender 
em AVA. Você considera esse processo no seu curso:

Insuficiente

Ótimo

Suficiente

Ruim
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2%

98%

25. A qualidade do curso de Pedagogia EaD atende suas 
expectativas?

Não

Sim
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APÊNDICE F – Narrativa dos 06 participantes nos Fóruns 

 
Re: Apresentação e relato introdutório 
por         - segunda, 8 Mai 2017, 21:38 
  

Data de nascimento:19/02/1985 

Cursou o Ensino Fundamental em escola: pública 

Cursou o Ensino Médio em escola: pública, ensino técnico         

Essa é a sua primeira graduação a distância? Sim 

Qual período você está no cursando no curso de Pedagogia EaD: 4º Período       

Confesso que fiquei feliz por ter sido convidada a participar desse projeto e ao mesmo 
preocupada por não saber o que dizer. 

Percebo que a maioria dos alunos que escolhem a modalidade de estudos EAD, 
justificam sua opção pela falta de tempo ou por ter filho, vejo isso no meu polo e no 
meu caso também não é diferente não ter que sair de casa uma vez por semana a 
noite, me livrou do transtorno das babás. 

Mas dizer que, quem estuda a distância é mais fácil isso é um mito, prá nós que 
crescemos no sistema público de ensino que tradicionalmente tinha a figura do 
professor tirando todas as dúvidas na frente da sala de aula, “dando“ mastigadinho e 
ter que enfrentar os desafios sozinhos é assustador. Tem momentos que é difícil saber 
se estou indo pelo caminho certo no decorrer do estudo ou pesquisa. 

Quando escolhi o curso pela metodista fiz sem medo pois muitas moças na minha 
cidade já haviam estudado na Metodista e gostado, no início tive dificuldades de 
acesso, prazo de entrega, senhas questões desse tipo, mas só com o tempo, 
“Fuçando” é que pude aprender. 

Dos recursos disponíveis gosto muito do leitura ativa, textos e vídeos sempre 
enriquecedores, nem sempre dá para ler tudo mas faço o máximo possível. 

Em se tratando dos trabalhos tirando a exigência de ser realizado em grupos gostos 
muito, penso apenas que por questões de comprometimento que nem todos têm igual, 
esses deveriam ser realizado a critério de cada um.   

Quando estudamos diariamente o professor está sempre nos corrigindo, e emitindo 
conceitos, muitas vezes nos fóruns não sabemos se o que fizemos se está certo ou 
não, acaba sendo uma atividade vazia sem proposito final, por não temos uma 
devolutiva. 

Creio que o curso a distância precisa dar uma atenção especial as práticas dos seus 
alunos, estágio e práticas didáticas precisam ser supervisionadas.  

Polo Lins/SP 
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Re: Apresentação e relato introdutório 
por           - domingo, 7 Mai 2017, 15:35 
  

Data de Nascimento: 04.08.1981 

Cursou o Ensino Fundamental em escola:       

(  x   ) pública           (     ) privada 

Cursou o Ensino Médio em escola:                 

(   x  ) pública           (     ) privada  

Essa é a sua primeira graduação a distância? 

( x    ) sim                 (     ) não 

Qual período você está no cursando no curso de Pedagogia EaD: 

(     ) 1º Período      (     ) 2º Período      (     ) 3º Período      

(  x  ) 4º Período      (     ) 5º Período      (    ) 6º Período      

(     ) 7º Período      (     ) 8º Período 

Olá, professora Regiane! Agradeço a oportunidade de participar de sua pesquisa e 
aproveito para desejar muito sucesso em seus objetivos! 

A respeito de minha experiência com a EAD neste curso de Pedagogia, posso dizer 
que, em linhas gerais, tem sido bem produtivo para minha formação, mas confesso 
que fico devendo muito a mim mesma por não conseguir cumprir com todas as 
propostas oferecidas pelo curso. 

Quando iniciei tinha um grande receio por achar que não daria conta de acompanhar, 
devido a não ter facilidade em Informática e também por falta de tempo e disciplina. 
Mas aos poucos fui vendo uma forma de organizar melhor minha semana - 
especialmente meus finais de semana - para ter uma rotina de estudos. 

Particularmente o que mais gosto são as tele aulas... aliás, gosto muito! E é com 
grande interesse e satisfação que as assisto. Sempre dinâmicas, com excelentes 
professores, assuntos práticos e atuais. Gostaria até que pudéssemos ter mais 
conteúdos transmitidos desta forma...claro que seria bem mais cômodo também! 

No leitura ativa, tenho bastante dificuldade com os artigos muito longos, tanto em 
concentração quanto em tempo e linguagem! Já os vídeos propostos aproveito 
bastante, como documentários, entrevistas e filmes. As atividades de resumo, 
produção de texto, resenhas, etc., praticamente nunca as realizo. Em média, acho que 
cumpro com uns 60% do leitura ativa, mais as tele-aulas, que não perco uma! 

Com relação ao Fórum e à Aula-Atividade, em minha opinião e experiência pessoal, 
é a parte que considero de menor relevância. A atividade, às vezes consigo realizar 
por mim mesma, mas por não ter experiência na área da educação, na maior parte 
das vezes preciso da aula ou de um aprofundamento sobre o tema antes, para depois 
então conseguir ter uma opinião e realizar um mínimo que se pede. Outra coisa: no 
fórum quase nunca se têm um feedback do professor à resposta que enviamos, então 
ficamos sem parâmetros do que falamos. Também, dificilmente leio as respostas dos 
outros alunos, por falta de tempo ou de interesse mesmo - já que temos bastante 
material no leitura ativa, dos quais nem dou conta! 
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Outro ponto é que este ano tivemos muitos problemas técnicos no moodle, o que acho 
que deva ser comentado aqui, por ter causado aborrecimento e preocupação em 
vários alunos. Foram aulas fora do ar, impossibilidade de entrar no AVA, na sala 
de estágio etc... São problemas que na modalidade a distância ocorrem e que são 
muito ruins! 

Sobre a EAD em si, acho que perde na interação que existe na convivência entre os 
alunos do presencial, aquilo de compartilhar dúvidas, comentar sobre temas, trabalho, 
experiências na área, nos estágios, a proximidade com os professores, a prontidão de 
um feedback (apesar de que isso é algo que não posso reclamar neste curso, por ter 
sido sempre muito atendida quando precisei!), enfim, coisas que só o dia a dia 
proporciona. 

Entretanto, considero a EAD uma excelente opção para casos assim como o meu... 
que já tenho meus 35 anos, compromissos com trabalho e casa, menos tempo e 
cabeça, mais cansaço...rs  Aliás, se não fosse a EAD, muito provavelmente eu não 
faria uma faculdade, porque além do valor ser menos acessível, não teria 
disponibilidade nem paciência para estar todos os dias numa sala de aula, durante 
horas, sofrendo estresse pelas muitíssimas provas e tendo ainda que aguentar a 
bagunça da turma da balada...rs 

Gosto muito da Metodista como Instituição, respeito e admiro a dedicação, seriedade 
e comprometimento que possui, como Universidade; também pela qualidade dos 
professores e do curso de Pedagogia. Gosto ainda da forma como são dados os 
Módulos, por temas e áreas integradas, dando uma noção do todo, não como era 
antigamente, pelas disciplinas fragmentadas. 

Somente a forma de avaliação da EAD, especificamente a prova, acho que talvez não 
consiga mensurar o nível do aluno no curso, mesmo porque sempre achei o 3,0 ou o 
4,0 uma variação muito pequena de nota para abranger uma prova. Enfim, é apenas 
um detalhe de uma opinião. 

Bom professora, acho que é isso! Caso a Sra. precise de maiores esclarecimentos, 
estou à disposição. 

Deixo aqui registrada a minha satisfação e alegria em estar fazendo este curso de 
Pedagogia EAD na Metodista, ok? Aprendendo alguns caminhos para buscar 
constantemente a melhora na Educação! 

Obrigada e um grande abraço! 

Polo Santos - SP  
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Re: Apresentação e relato introdutório 
por  - quinta, 4 Mai 2017, 22:23 
  

escola pública 

sim, primeira graduação 

4º período  

Quando ingressei no curso de pedagogia foi muito difícil, tudo era o fim do mundo e 
para que eu conseguisse entra no ambiente virtual foi muito desgastante, nada levava 
à janela do curso, mas como nem tudo está perdido, eu pedi ajuda a uma colega e 
deu tudo certo no primeiro momento, quando tinha que mandar as atividades era um 
desespero total e todas as vezes eram assim. Chegou um dia que me vi obrigada a 
fazer um curso básico de informática e aí foi melhorando o ambiente, foi ficando mais 
acessível e hoje ainda tenho algumas dificuldades, mas tiro de letra quando algo não 
dá certo peço ajuda as colegas. Mas de modo geral foi muito complicado sem ter 
noção de informática. Eu acho o ambiente muito complicado em alguns itens, por 
exemplo, as mensagens alguns professores não respondem as perguntas e não tem 
outro meio de estar entrando em contato. Em algumas vezes as teleaulas não baixam 
e fica muito complicado para rever as teleaulas. 
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Re: Apresentação e relato introdutório 
por   - quarta, 3 Mai 2017, 19:17 
  

Ensino Fundamental escola Privada 

Ensino Médio escola pública e Privada 

Sim a minha 1° Graduação a distância. 

Pedagogia EAD 4° Período 

Para a minha vida pessoal e educacional, para mim é e está sendo muito gratificante, 
o Ensino da Universidade no curso de Pedagogia EaD, agregou conhecimentos que 
até então eu não tinha, como profissional da área de Ensino voltado para qualificações 
profissionais - Instrutor de treinamentos diversos, o conhecimento no qual estou tendo 
acesso está sendo um diferencial, para as minhas aulas ministradas como Instrutor, 
trouxe o contexto Pedagógico junto com a minha profissão, as aulas ministradas 
ficaram mais ricas de conhecimento, Técnicas de ensino, Plano de aula, Dinâmica. 
Este é um dos meus objetivos trazer a parte pedagógica, para os meus treinamentos 
ministrados e ser um diferencial na parte didática, que na verdade nenhum Instrutor 
tem este diferencial, agradeço a todos os meus Mestres, a minha professora Regiane, 
pelo extenso conhecimento Pedagógico, no qual foi um dos diferencias aplicados nas 
minhas aulas, agradeço desde já pela oportunidade de ter sido seu aluno na parte 
Pedagógica EAD. Sucesso no nível Pedagógico do seu Mestrado professora Regiane, 
obrigado pela oportunidade de expressar a minha opinião em relação ao contexto 
Didático. 
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Re: Apresentação e relato introdutório 
por  - quarta, 3 Mai 2017, 08:56 
  

Data de nascimento: 07/02/1983 

Cursou o Ensino Fundamental em escola:       

( x ) pública           (     ) privada 

Cursou o Ensino Médio em escola:                 

( x ) pública           (     ) privada  

Essa é a sua primeira graduação a distância? 

( x ) sim                 (     ) não 

Qual período você está no cursando no curso de Pedagogia EaD: 

(     ) 1º Período      (     ) 2º Período      (     ) 3º Período      

( x  ) 4º Período      (     ) 5º Período      (     ) 6º Período      

(     ) 7º Período      (     ) 8º Período 

 

Essa é minha primeira faculdade, e decidi fazer a distância pois tenho um filho e não 
queria me ausentar todos os dias a noite. De início tinha muito medo e sempre utilizei 
muito os recursos do moodle para ter certeza do entendimento do material 
disponibilizado. Acho que o trabalho da professora auxiliar é super importante e é um 
dos recursos que mais utilizo, pois as dúvidas são para serem tiradas, só acho que 
infelizmente muitos não utilizam as ferramentas como deveriam. 

Claro que há alguns problemas, como o não funcionamento do AVA em alguns 
momentos do semestre (o que acarreta um atraso nas matérias), ou a demorar de 
algumas perguntas serem respondidas, ou o feedback dos professores que não 
acontece em uma aula atividade, essas coisas acabam desanimando um pouco, mas 
me sinto realizada fazendo a faculdade mesmo que a distância, não me sinto menos 
dentro do assunto de quem está fazendo uma faculdade presencial, mas claro, que é 
necessário uma entrega maior, mas estou disposta a isso. 

Espero ter ajudado sua pesquisa! Bjs 
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Re: Apresentação e relato introdutório 
por    - sábado, 29 Abr 2017, 17:43 
  

Data de nascimento: 27/01/1992  

Cursou o Ensino Fundamental em escola: ( x ) pública           (     ) privada 

Cursou o Ensino Médio em escola: ( x ) pública           (     ) privada  

Essa é a sua primeira graduação a distância? ( x ) sim                 (     ) não 

Qual período você está no cursando no curso de Pedagogia EaD: ( x ) 4º Per 

Essa não é a primeira vez que curso uma faculdade a distância. Escolhi essa forma 
de estudo por dois motivos, uma por que me tornei mãe aos 19 anos e não tinha tempo 
e a outra era pelo valor que custa a faculdade presencial. Mais minhas experiências 
não foram as melhores, o polo tinha apenas uma pessoa para auxiliar os alunos e a 
mesma não tinha tempo para isso. O ambiente virtual era confuso, não tinham uma 
divisão conforme as prioridades das matérias que deveria estar estudando, não via 
datas de trabalhos e nem uma parte de entrega, as avaliações não eram 
supervisionadas. Resumindo não passei do primeiro semestre, minhas notas foram 
muitos ruins. 

Resolvi retornar em 2015, pois sentia que estava para traz. Fiquei receosa quando 
optei por faculdade a distância de novo, mais colegas que já fizeram faculdade no 
Metodista pois tinha uma aula por semana. No primeiro dia de aula fiquei muito feliz 
com a monitora de sala, ela explicou tudo o que deveríamos esperar e como utilizar o 
moodle. 

As dificuldades que tinham no ambiente virtual da outra faculdade não existiram 
quando iniciei no Metodista, o moodle é muito bem organizado. Quando entrei no 
moodle vi que eram divididos por bimestre e as matérias por datas, o que me facilitou 
na minha divisão de estudo, tanto semanalmente quanto por bimestre e semestre, tem 
como me planejar. Gosto muito de como as aulas são planejadas, além das matérias 
do Guia de estudo temos a Leitura Ativa que é minha parte favorita, pois sempre 
colocam textos, vídeos, entrevistas que me auxiliam muito nas aulas. As teleaulas são 
muito boas e poder interagir é o melhor, tanto com os professores quanto com os 
colegas. Não tenho dificuldades em utilizar o ambiente virtual, minhas dificuldades 
resumem nas matérias que sempre são sanadas pelas monitoras ou pelas 
professoras auxiliares. 

Espero ter ajudado!! ;* 
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LEITURA @TIVA 
 
Re: Leitura @tiva 
por  - segunda, 28 Ago 2017, 14:11 
  

A Leitura Ativa é a parte que mais gosto no moodle, tem sempre assuntos ligados a 
matéria a ser estudada, mais com diversas visões e opiniões, que ajudam a construir 
um aprendizado. Os vídeos, textos, atividades sempre bem elaborados e de uma 
forma gostosa e menos cansativa. Sempre bem explicado sobre o que se deve obter 
a partir dos estudos sugeridos. 

.................................................................................................................................................... 
 
Re: Leitura @tiva 
por  - quarta, 10 Mai 2017, 19:45 
  

Boa noite, 

Professora Regiane, as respostas anteriores já enviei para o teu e-mail particular. 

Para mim é muito gratificante realizar as aulas e os contextos didáticos, da Leitura 
ativa. 

Tem sua importância fundamental para nós alunos, pois com estas informações, 
podemos trabalhar todo o contexto pedagógico, para nós alunos de Pedagogia é muito 
importante e abrem um conjunto de informações e contextos pedagógicos. 

Sim, o plano semanal é muito importante para nós, alunos, pois com ele podemos 
trabalhar todo o contexto se programando para as atividades, da semana como 
referência de estudo e como desenvolver as atividades. As propostas são importantes 
para o desenvolvimento de todo o conjunto, matérias, contextos, informações, ter 
acesso à educação e informações acadêmicas. 

O contexto em um todo é muito bem elaborado, facilitando nós, alunos, a entender 
com o plano de aula da professora trazendo sempre para o aluno uma maneira de 
motivar os seus alunos, é muito gratificante ter a oportunidade de estar aprendendo a 
distância, com o Estudo EAD, com estes contextos muito rico em conhecimento com 
certeza é um diferencial para nós, alunos, do Polo da Universidade Metodista. 

Temos a oportunidade de ter contato com muitas informações presentes na biblioteca 
virtual, na qual para nós alunos, fica mais fácil com esta referência didática e 
bibliográfica voltada para a parte Pedagógica. Com estas informações para mim foi 
suficiente como referência de estudo, para iniciar e continuar a minha vida como 
estudante de Pedagogia, abriu um caminho muito extenso de informações que 
procuro trazer para as atividades semanais, as aulas atividades, as leituras ativas, as 
provas ficam mais objetivas para nós alunos, parabéns para toda a equipe do Mestres 
e professores, são para nós alunos uma referência de aprender a ser um professor 
diferenciado e com comprometimento da nossa profissão e responsabilidades ao 
longo da nossa vida acadêmica e no futuro logo como excelentes professores de 
Pedagogia. Os projetos estão excelentes, claros, objetivos, com uma bagagem 
didática muito grande e rica de conhecimentos acadêmicos, com estas informações 
conseguimos como alunos trazendo projetos muito importantes para a nossa 
formação em um todo os projetos do curso. 
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.................................................................................................................................................... 
 
Re: Leitura @tiva 
por   - quarta, 3 Mai 2017, 15:07 
  
Você considera que as atividades semanais disponíveis no Leitura @tiva são 
significativas para a compreensão e produção de conhecimento? Justifique. 
A grande maioria sim, alguns professores focam no objetivo da semana, outros, já acho que 
misturam, e alguns até dão materiais repetidos. 
 
Você visualiza os caminhos pelos quais pode expandir seu conhecimento referente ao 
tema, a partir do planejamento da semana? Comente. 
Em alguns casos sim, infelizmente a grande realidade é que alguns professores dão tantas 
coisas prá fazermos que eu, pelo menos, não dou conta de fazer tudo naquela semana, mas 
em outros casos dá prá ir mais a fundo, acho que isso vai também do interesse do aluno pela 
matéria, algumas eu gosto mais, outras faço porque tenho que fazer, acredito que todos têm 
algumas afinidades particulares com determinado tema. 
 
As orientações para as atividades estão claras e precisas e, sempre que possível, 
conectadas a outros conteúdos? Justifique.   
Alguns links as vezes não funcionam, mas na maioria das vezes está correto 
 
As propostas apresentam informações suficientes para a compreensão dos temas 
abordados pelo professor? 
Sim. 
 
As propostas sugerem diferentes perspectivas de maneira a motivar a curiosidade e 
desenvolver o seu espírito crítico?                                 
Em alguns casos sim, acho que depende muito do professor e do aluno.  
 
As propostas de atividades remetem para outras mídias (sites, livros, vídeos, etc.)? 
Exemplifique. 
Sim, sites que agregam valores, livros e trabalhos científicos que nos ajudam e vídeos de fácil 
acesso. 
 
Durante a leitura dos materiais didáticos, você sentiu necessidade de recorrer a outras 
fontes? Quais? 
Não, sinceramente, é difícil dar conta de tudo que precisamos então não consigo sair muito 
do que é pedido. 
 
Como você avalia os projetos desenvolvidos como atividades avaliativas no curso? 
Acho muito importante os projetos e aprendo muito com eles, mas acho q nem tudo deveria 
ser em grupo, aí você pode falar mas tem o fichário digital que é individual, mas é um trabalho 
que não tenho nenhum feedback a não ser que eu fique com uma nota baixa no final do 
semestre e precise usá-lo. Acho que deveria ter um trabalho em grupo e um individual valendo 
nota, porque é no individual que você vê a qualidade do aluno, pois muitas vezes no trabalho 
em grupo está escrito 5 nomes mas só 3 deles fizeram, infelizmente essa é a realidade. 
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Apresentação de Slides (Teleaula) e Guia de Estudos 
 

Re: Apresentação de Slides (Teleaula) e Guia de Estudos 
por       - segunda, 28 Ago 2017, 14:03 
  

Com a Teleaula consigo ter um grande aprendizado, pois eles, os professores, 
explicam, fornecem exemplos e nos dão uma chance para novos debates em sala 
com os colegas. Já o Guia é um teórico, que de certa forma, um conteúdo reduzido, 
porém prático. Acredito que deveria ter um aprofundamento. 

O tempo estimado para o estudo, que vem denominado para cada atividade, nos 
facilita muito. Desde que a Leitura Ativa e os Slides (já que copio todos no caderno) 
sejam postados na Sexta-feira, pois tenho um tempo maior para realização dos 
estudos. 

.................................................................................................................................................... 
 
Re: Apresentação de Slides (Teleaula) e Guia de Estudos 
por  - terça, 1 Ago 2017, 17:39 
  

Boa tarde, Professora Regiane 

Chequei no polo agora, pois estou sem internet em casa. 

Para o meu modo de ver a teoria e a prática juntos, as teleaulas são muito importantes, 
com conteúdo objetivos, claros, referências para nós, alunos, termos acesso ao 
conteúdo didático, porém com monitoramento dos Mestres já formados e com uma 
bagagem de conhecimento excelente, parabéns para todos vocês e a senhora pelo 
trabalho com excelência conosco alunos, tenho maior orgulho de ter a senhora como 
a minha professora, na minha vida como futuro Pedagogo, sim é uma referência as 
teleaulas. 

Os temas escolhidos, favorecidos para nós, alunos, são excelentes conteúdos, ricos 
de informações acadêmicas, voltada para a parte Pedagógica que será a nossa 
realidade, material didático com muita qualidade Didática e Pedagógica. 

O guia de estudos, é uma excelente ferramenta para nós, alunos, termos referências 
educacionais para estudarmos. 

O guia do aluno ele orienta, passo a passo como trabalharmos ao longo da semana, 
e lá todos os conteúdos, juntos com os planos de aulas semanal, são muito 
importantes, excelentes ferramentas educacionais e proativa para nós alunos, futuros 
Pedagogos. 

Na minha opinião todos os materiais são excelentes, bem postados, bem esclarecidos 
didaticamente, parabenizo a equipe que preparou com todo carinho, para nós, alunos. 

Sim, o material didático ele é muito rico de informações pedagógicas. Todo o seu 
contexto se articula com todo o material dos módulos, bem claros, objetivos, 
destacando a organização de como foi montado e elaborado, parabéns!!!! 

Professora, o meu tempo de estudo, procuro estender o máximo possível, procuro 
estar estudando direto, porém o aluno com uma certa disciplina, com certeza não terá 
problemas nenhum para trabalhar o conteúdo didático, o que percebi que o aluno não 
pode ficar sem estudar, não pode ficar sem acompanhar as teleaulas, trabalhos, aulas-



170 

 

atividades, no meu caso em especial não tenho problemas, pois estudo sempre além 
do tempo estipulado ou não, mas esta postura é individual, porém tem que estudar, 
senão não consegue os seus objetivos no final do Período. 

.................................................................................................................................................... 
 
Re: Apresentação de Slides (Teleaula) e Guia de Estudos 
por  - quarta, 3 Mai 2017, 09:15 

 
Em relação à apresentação de Slides da teleaula e Guia de Estudos seguem 
algumas provocações para escrita da sua narrativa: 
A Teleaula ao vivo promove o engajamento dos alunos e a aplicação de 
conceitos e teorias? Justifique. 
Os professores estão sempre dispostos na teleaula, acho que o que mais é importante 
são as perguntas que podemos fazer ao vivo para tirar dúvidas, acho que de alguma 
maneira as aulas deveriam ser mais dinâmicas, pois há um desânimo em só ouvir sem 
poder participar 
 
A seleção dos conteúdos pelo professor(a) favorece a reflexão do tema 
estudado? Comente. 
Sim, os professores tendem a fixar bastante a ideia central do tema, especificando 
suas ideias dentro do que se pede. 
 
Há informações nos textos do Guia de Estudos que alertam acerca de aspectos 
pontuais importantes do conteúdo? Justifique. 
O Guia de Estudo é um norteador para o aluno, ele específica o que será apresentado 
em aula, inclusive alguns são tão iguais aos slides que me parece um pouco de 
preguiça do professor em fazer os dois. 
 
Que materiais deveriam ser mais explorados nas Teleaulas? 
Acho que as entrevistas com profissionais da área são muito interessantes e a 
interatividade com os alunos deveria ser maior também. 
 
Você percebe a articulação dos materiais da temática estudada com o módulo? 
Sim. 
 
O tempo de estudo dedicado a cada atividade está adequado para sua 
realização? 
Não, as horas colocadas para especificar o tempo de estudo em casa beira ao ridículo 
para mim, me parece que eles pensam "são 20 horas então vou dividir essas horas 
em 3 textos e 1 vídeo", sendo que os 3 textos são de 5 páginas cada e o vídeo de 
uma hora por exemplo, enquanto outros usam esse mesmo tempo para que a gente 
leia 7 textos de 20 páginas e 3 vídeos de 1 hora cada, é uma discrepância absurda. E 
não sei como vocês tem o controle de quem realmente lê ou não, então essas horas 
são ganhas mesmo que o aluno não leia o material, claro que nesse caso o 
prejudicado é somente ele, mas deveria ter uma maneira de saber quais alunos 
realmente cumprem essas horas. 
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AULA-ATIVIDADE 
 

Re: Aula-Atividade 
por  - sábado, 29 Jul 2017, 18:58 

Respondendo os questionários e comentários: Mestrado da senhora, contexto que 
falta!!! 

Sim, com certeza as aulas-atividades são muito relevantes e importantes não só na 
parte didática aos conteúdos, mas como referência de conhecimentos didáticos na 
sua estrutura. Oferecendo orientações claras, objetivas, trazendo para nós alunos do 
curso de Pedagogia, conhecimentos didáticos para a nossa colaboração como alunos 
de Pedagogia, estrutura muito importante e objetiva, uma excelente ferramenta para 
nós, futuros pedagogos, parabéns pelas aulas- atividades, excelentes contextos 
didáticos. 

.................................................................................................................................................... 
 
Re: Aula-Atividade 
por  - segunda, 15 Mai 2017, 21:33 
  

As aulas-atividades são bem elaboradas, contudo em alguns momentos encontramos 
dificuldade em entender o que é esperado proposto, como também fazer uma ligação 
com o que está sendo pedido e a nossa futura pratica docente. O professor ao elaborar 
questões deve sempre pensar se está sendo claro e objetivo, pois seu aluno que irá 
respondê-la nem sempre tem a bagagem de experiência que ele imagina.  

.................................................................................................................................................... 
Re: Aula-Atividade 
por  - quinta, 4 Mai 2017, 20:41 
  

A Aula-Atividade é sempre bem elaborada e remete ao pensar sobre os temas, as 
vezes quando a aula-atividade é no primeiro período, em certas matérias tenho 
dificuldade em elaborar respostas dissertativas.   

.................................................................................................................................................... 
 
Re: Aula-Atividade 
por  - quarta, 3 Mai 2017, 15:11 

As propostas de Aula-Atividade são relevantes e estruturadas, oferecendo orientações claras para 

sua realização e oportunizam a colaboração? 

Acho a aula-atividade uma perda de tempo do jeito que ela é hoje. Sentamos em 
grupo, fazemos um texto que só discutimos entre nós do grupo, podia ser feito uma 
discussão em sala para trocarmos experiências. Depois postamos no fórum para 
que?? Se o professor que nos deu essa atividade não tem a capacidade de nos dar 
um feedback do que respondemos?  

Eu, hoje, faço a aula-atividade, sem prazer nenhum, faço porque tenho que fazer, 
porque sei que o professor nem vai ler, não sei se o que estou fazendo está certo ou 
errado. 
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Espaço aberto para sugestões e comentários: 
 
Re: Espaço aberto para sugestões e comentários: 
por - sábado, 29 Jul 2017, 19:11 
  

Boa noite, 

Professora Regiane, venho por meio deste relato destacando que todo o contexto 
didático e pedagógico do seu Mestrado foi muito rico e objetivo de conhecimentos 
diversos, abrindo um leque de conhecimentos pedagógicos voltado para nós alunos e 
futuros professores. 

As teleaulas, o conteúdo didático, a leitura ativa, muito ricas em conhecimentos, 
exercícios bem elaborados, proposta de aulas e trabalhos muito bem elaborados, as 
provas, parabenizo o trabalho da senhora, muita qualidade, conhecimentos 
Pedagógicos, pelo comprometimento da senhora com os alunos EAD, muito obrigado 
professora por tudo, um excelente trabalho de mestrado para a senhora, pois a 
senhora merece, nota 10. 

Obrigado, pela oportunidade, pontos de melhorias, no meu campo de visão como 
aluno, está excelente o nível educacional, parabéns pelo excelente trabalho conosco 
Professora Regiane. 

 
 

 

 

 


