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RESUMO  

 

As instituições de ensino superior voltadas para a modalidade a distância, possuem em 

sua estrutura de gestão alguns mecanismos de comunicação e linguagem. A forma de 

comunicação online no ensino EAD, deve priorizar a qualidade da recepção e da 

identificação da mensagem visando atender com sucesso no processo de aprendizagem 
e melhor interpretação de aspectos culturais dos envolvidos neste processo 

comunicacional, entre o docente e o discente. Diante do exposto, o objetivo desta 
pesquisa é encontrar mecanismos para uma melhor comunicação e aprimoramento da 

linguagem dentro do ambiente virtual de aprendizagem (AVA). Para identificar possíveis 

tendências de gestão e diante das mudanças da sociedade moderna, as instituições de 

ensino inseriram a forma de aprendizagem à distância e o EAD foi inserido no cotidiano 

dos indivíduos com a globalização. A Universidade Metodista, seguindo exemplos de 

universidades estrangeiras também adotou a educação à distância e seus 

procedimentos. Ela apresenta em sua gestão inúmeras diferenças na forma de ensino-
aprendizagem quando comparada com um curso presencial. Este estudo tem como 
metodologia a pesquisa qualitativa e como método o estudo de caso. A análise dos 

dados foi desenvolvida utilizando entrevistas estruturadas. As questões são diretas e 

abordam o cotidiano dos indivíduos envolvidos. A amostra foi composta de participantes 

docentes temáticos, auxiliares e discentes, inseridos na modalidade de educação à 

distância da Universidade Metodista de São Paulo. A unificação do estudo das relações 

entre discentes e docentes, aliada ao entendimento da forma de comunicação e 

linguagem no EAD, analisando critérios para a realização de uma gestão traz uma 

pesquisa com itens relacionados com a educação e formas de aprendizagem no ensino 

à distância. A pesquisa envolve estudos importantes relacionados com a gestão da 

educação, linguagem e a comunicação dos indivíduos. Conclui-se com a dissertação, 
que a comunicação entre os sujeitos pode ficar comprometida se o diálogo não existir 

com frequência e desta forma compromete o processo comunicacional. 

 

 

Palavras � Chave: Aprendizagem, Comunicação, Cultura, Linguagem, EAD. 
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ABSTRACT  

 

 

 

 

The higher education institutions focused on distance learning mode have in its 
management structure some communication and language mechanisms. The online 
communication form in distance learning mode must prioritize the quality of message 
reception and identification to obtain success in learning process and a better 
interpretation of stakeholder�s cultural aspects, among professors and students. Based 

on that, the objective of this research is to find mechanisms for better communication 
and upgrading for language in the virtual learning environment. In order to recognize 
possible trends in management and before the changes of modern society, education 
institutions embraced distance learning mode and also, with globalization, this mode of 
education was inserted in daily life of individuals. The Methodist University of São Paulo 

following examples of foreign universities also adopted distance learning and its 
procedures. It presents many differences in their management of teaching and learning 
form compared to a classroom course. The study is a qualitative research methodology, 
accomplished through a case study. Data analysis was developed through structured 
interviews. The questions are extremely clear and discusses the daily routine of 
individuals involved regarding involvement with the theme �The selection of the sample 
is comprising for thematic teachers, employees and students belonging to the institution, 
whom are inserted in distance learning mode. The coupling of the study of culture ally 
with forms of communication and language, using criteria for management, demands a 
research with items related to education and means of learning. The research involves 
many important studies relating to the either management education, as to the language 
and individual communication. Finishing the dissertation, subject to the communication 
may be compromised if the dialogue does not exist with frequency and so undertakes the 
communication process.  
 

 

 

 

 

 Key- Words: Learning, Communication, Culture, Language, DLE. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos introdutórios 

 

   A dissertação visa entender o processo de comunicação em uma 

Universidade privada, com o propósito de identificar as dificuldades e as 

características de comunicação dos principais envolvidos no processo de 

aprendizagem do ensino superior na Universidade Metodista de São Paulo - 

UMESP, modalidade EAD (educação à distância). O objetivo deste projeto é verificar 

o processo comunicacional, o modelo de gestão adotado para a modalidade de 

educação à distância e os procedimentos adotados neste processo. 

        Atualmente as instituições de ensino superior voltadas para a educação à 

distância, tem o objetivo de implantar uma atualização na forma de ensino, em 

especial para a educação à distância e diante das mudanças da sociedade 

moderna, modificaram a forma de aprendizagem e cada vez mais isso se modifica 

diante do mundo globalizado. Sodré (2002), afirma que a globalização por sua vez 

regional, faz com que o sistema moderno de comunicação voltada para a linguagem 

oral ou escrita se torne ainda mais amplificada com o uso de novas tecnologias de 

som e imagem. A midiatização facilita a cultura de massa e o processo de 

comunicação. Esses estímulos de som e imagem são utilizados como atrativos nesta 

nova forma de aprendizagem. 

        A forma de aprendizagem antes apresentada no sistema presencial, passou 

também a ser oferecido na prática do ensino à distância, o denominado EAD.  

        Quando nos aprofundamos no estudo da Comunicação e Linguagem, 

podemos observar que essa interação é possível de forma saudável, porém pode 

apresentar alguns �ruídos� na forma de comunicação. A instituição de ensino com 

sua cultura organizacional detém o poder de influenciar também este processo. 

Berlo (2003) aponta que o principal objetivo em um processo comunicacional é 

influenciar as pessoas. Em uma organização essa prática é feita observando as 

raízes da cultura da organização e dos indivíduos que dela fazem parte. 

           Sodré (2002) afirma que a ética da educação está sempre trazendo novas 

tecnologias, acompanhada de mudanças tecnológicas da sociedade. O indivíduo, 

por sua vez, se apropria de hábitos e costumes herdados, o que pode ser decisivo 
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nas suas atitudes e formas de comunicação dentro do ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA). Este ambiente é a principal ferramenta de desenvolvimento do 

aluno com o universo acadêmico, no qual ele pode ter acesso ao material de apoio e 

em alguns casos com o uso da imagem e do som. Este espaço se torna o meio de 

comunicação com os docentes e promove também a interação com os demais 

discentes. 

           Gomes (2003) cita que o uso das novas tecnologias e as constantes 

mudanças dentro do processo de evolução do ensino, se adapta totalmente a essa 

tendência. 

           Observa-se que o estudo realizado identificou nas Universidades privadas 

brasileiras a busca de uma gestão diferenciada, baseada em exemplos de 

universidades estrangeiras que também adotaram a educação à distância e seu 

modelo de gestão. Para melhor aplicabilidade da gestão, existe um comparativo com 

a modalidade presencial que apresenta inúmeras diferenças na forma de ensino-

aprendizagem com relação a um curso na modalidade à distância. 

           Em especial as Universidades privadas paulistas com essa modalidade de 

ensino, de acordo com dados do INEP são as instituições que mais investem nesta 

modalidade de ensino. São elas que apresentam milhares de alunos, de diversas 

partes do Brasil. O foco destas instituições é um maior investimento em ferramentas 

como o vídeo - conferência e conteúdo web.  O crescimento desta modalidade de 

ensino no país apresenta-se representativo e suas particularidades devem ser 

observadas. 

   Na Universidade Metodista de São Paulo, ambiente do estudo, a 

comunicação entre os indivíduos dentro da ferramenta (AVA) Ambiente Virtual de 

Aprendizagem é analisada em busca do entendimento sobre as formas de 

relacionamento virtual, tratando-se de relação docente-discente. O AVA Ambiente 

Virtual de Aprendizagem, local onde os docentes e discentes se comunicam é o 

principal meio de comunicação. Dentro do ambiente fica a plataforma Moodle
1, onde 

fica inserido todo o material de apoio das aulas, espaço para fóruns de dúvidas 

semanais, campo para postagem de atividades entre outras informações pertinentes 

ao curso que o docente está matriculado. 

                                                
1 MOODLE: Plataforma de conteúdo e aprendizagem usados pela Universidade. 
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            As dificuldades do cotidiano são apresentadas e diante do cenário virtual é 

possível entender a linguagem executada nesta comunicação e o que pode ser 

melhorado na relação aluno e professor.  

 

    Para que o processo de comunicação aconteça de forma adequada e para 

que os sujeitos tenham melhor interação, é necessária adequação na linguagem 

com fatores igualitários para as partes envolvidas no processo de comunicação. A 

utilização de signos com proximidade para a cultura de cada indivíduo deve fazer 

parte do processo. 

           Os fatores igualitários de linguagem devem ocorrer entre os sujeitos no 

processo de comunicação e também é correto lembrar que a figura do docente deve 

ser respeitada, em todo percurso da comunicação, independente da proximidade 

virtual que o discente tenha diante do docente. 

 

1.2 Problema da Pesquisa 

 
 O desafio da pesquisa é analisar o processo comunicacional na EAD da 

UMESP e identificar possíveis problemas de gestão. 

 

1.3 Objetivo Geral 

 

        Verificar o processo comunicacional da modalidade EAD da UMESP,  nos 

cursos de Administração e Gestão de Recursos Humanos com foco na análise do 

cotidiano apresentados nesta instituição de ensino superior, sempre buscando 

informações relevantes nas relações entre docentes e discentes e a adaptação com 

o ambiente virtual de aprendizagem. 

 

1.4 Objetivos Específicos 

 

a) Verificar  o processo comunicacional entre os sujeitos - discentes e docentes da 

UMESP, ou seja, até que ponto os envolvidos no ambiente virtual de 

aprendizagem se comunicam utilizando a ferramenta. 
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b) Analisar o ato da comunicação presente no ambiente virtual de aprendizagem 

com suas diferenças nas formas de linguagem e relações sociais de acordo com 

a posição do sujeito no processo, ou seja, sendo ele docente auxiliar, docente 

temático e discente. 

1.5 Justificativa  

 

           Em uma organização é de fundamental importância um clima organizacional 

adequado juntamente um processo de comunicação eficaz, com padrões 

comportamentais estabelecidos aos colaboradores, sempre visando esclarecer os 

princípios da cultura organizacional. Quando falamos de uma instituição de ensino, 

alguns processos da cultura acontecem diferentemente de uma empresa em outro 

ramo de atividade. Em uma instituição de ensino, a principal relação é do docente 

com o discente, diferente de uma organização na qual seu organograma possui 

diretores, coordenadores e auxiliares. A subordinação, neste caso, existe e é 

evidenciada, porém a gestão voltada para o ensino tem suas particularidades. 

       A cultura organizacional, quando bem trabalhada com o colaborador, neste 

caso o docente auxiliar ou temático, permite a assimilação e adequação aos 

problemas de adaptação externa além dos problemas de integração interna.        O 

colaborador vai assimilando os princípios da organização e assim no momento da 

comunicação com seu discente, o principal objetivo que a qualidade na troca de 

informações é alcançada. Nas organizações, a cultura sempre apresenta um papel 

importante no comportamento dos indivíduos que dela fazem parte e no projeto de 

pesquisa isso também será avaliado, sempre levando em consideração a gestão do 

ensino à distância na graduação. Schein (2009) defende que o papel do gestor deve 

ser respeitado, evidenciando suas particularidades na maneira de administrar, 

relacionando com a cultura organizacional e características de cada sujeito em uma 

organização. 

      Na EAD da universidade existem alguns propósitos quando mencionamos a 

relação discente-docente. Esta relação precisa ser muito bem analisada e 

monitorada para não prejudicar o processo de aprendizagem. Freire (1983) defende 

a importância das relações humanas e da influência na constituição da cultura 

individual de cada discente. Os docentes devem traçar estratégias de comunicação 

baseada na cultura de cada discente. Atualmente, a Universidade Metodista atua em 
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diversas regiões do país, então cabe ao docente da instituição entender a 

diversidade de cultura e direcionar a forma de comunicação para cada discente, 

tornando-se uma forma de comunicação personalizada. 

 O estudo da comunicação, envolvido com a cultura, vai colaborar para o 

entendimento da gestão da modalidade EAD nas Universidades, sempre lembrando 

que tratamos de diversas culturas. Para Meunier e Peraya (2008), cada língua 

possui a mediação cultural. Essa mediação cultural modifica a maneira de gerir por 

parte do docente, sempre levando em conta a regionalidade de cada discente 

envolvido no processo. 

      Para Kaplan (1993) a identidade do público visado, o objetivo da 

comunicação, a mensagem e a tonalidade são focados na comunicação, enquanto 

outros elementos também podem entrar no aspecto comunicacional, como, por 

exemplo, entender com quem estamos falando e o que queremos deste indivíduo. 

Na EAD, o docente deve ter uma aproximação de linguagem específica para cada 

discente, ou seja, de acordo com a região em que este aluno está inserido. Com 

este cuidado, a distância física não interrompe a qualidade do ensino no processo 

de aprendizagem. 

   O desafio maior do projeto é aproximar pessoas com o objetivo final de 

educar, enfrentando a distância e suas características culturais específicas. Este 

processo de aprendizagem é monitorado pelo AVA (ambiente virtual de 

aprendizagem) disponível para acesso de qualquer computador. Para Santos e 

Okada, (2003) esta ferramenta deve ser muito mais que uma ferramenta técnica de 

apoio. 

   A forma de comunicação e linguagem facilita a realização de uma 

administração precisa de itens relacionados com a educação e formas de 

aprendizado. A Universidade Metodista com a modalidade de educação à distância 

traz um tema com diversos traços de análises e estudos importantes da 

comunicação educacional, tanto na parte da gestão quanto na questão 

comunicacional. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

         Diante do tema abordado que faz referência ao processo comunicacional 

baseado na cultura organizacional, a revisão de literatura se apresenta de forma 

concisa e abrangente. Na revisão de literatura, os temas foram abordados para o 

entendimento na estrutura de comunicação e gestão da modalidade de ensino à 

distância nas universidades voltadas para a graduação online. 

 

2.1 Cultura Organizacional  

 

     Para Schein (2009), o conceito de cultura organizacional ajuda no 

entendimento de comportamentos aparentemente incompreensíveis e sem 

racionalidade decorrente em grupos e organizações. Leva-se em conta a cultura e 

experiências compartilhadas. Neste momento passam a assumir também 

suposições básicas compartilhadas pelos membros do grupo ou organização. As 

suposições básicas quando são incorporadas na organização, determinam o 

comportamento do grupo. 

      Nas organizações, a cultura sempre apresenta um papel determinante no 

comportamento das instituições de ensino.  Sabendo desta particularidade, os 

gestores devem entender a cultura para que possam liderar adequadamente os 

indivíduos. Schein (2009, p. 24) acredita que existem níveis de cultura, sendo eles 

artefatos (são estruturas e processos organizacionais); crenças e valores expostos 

(são estratégias, metas e filosofias); e suposições básicas (são crenças, 

percepções, pensamentos e sentimentos inconscientes). A seguir,  temos um 

esquema que demonstra como se desenvolvam os níveis de cultura. 
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Figura 1  

Níveis de Cultura 

                                        Níveis de Cultura 

 

 

           Fonte: Elaborado pela autora baseado em Schein (2009). 

 

       Quando analisamos os níveis de cultura, fica perceptível que os artefatos são 

mais fáceis de observar, mas em contrapartida são difíceis de decifrar. As crenças e 

valores expostos podem refletir a parte da racionalidade e aspirações do indivíduo. 

Sobre as suposições básicas, deve-se primeiro entender como elas ocorrem neste 

indivíduo. Segundo Schein (2009), os gestores devem influenciar os níveis mais 

profundos de cultura, por deter o poder de mudar a cultura da organização.  

     A cultura é formada por características que, em muitos casos, não podemos 

influenciar. Cabe ao gestor direcionar a cultura para um elevado nível de 

aprendizagem, porém alguns traços da cultura não podem ser modificados. Na 

Universidade Metodista, com a diversidade de regiões do país, torna-se importante a 

análise do perfil do discente e as características regionais para a inserção da melhor 

linguagem na comunicação.                        

Segundo Marras (2000, p. 290) �a responsabilidade de conhecer, analisar e 

acompanhar a evolução da cultura organizacional é uma das grandes tarefas da 

gestão de Recursos Humanos, tendo em vista a grande variedade de visões da 

cultura e as constantes mudanças que os cenários que a albergam e a cercam lhe 

impõem�.  Todos esses fatores da cultura podem criar um cenário diferenciado, de 
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acordo com a �bagagem cultural� que os indivíduos que compôe a organização 

podem trazer para o ambiente empresarial. 

Segundo Morgan, (1996), quando evidenciamos a cultura dentro da 

organização, conseguimos verificar que representa a realidade de pensamentos, 

desejos e expectativas dos colaboradores. O mesmo autor ainda aborda que os 

aspectos de cultura de uma organização não são complexos, desde que 

primeiramente exista uma análise profunda dos aspectos simples do dia a dia no 

ambiente de trabalho. 

    Para Wagner III e Hollenbeck (1999), uma série de fatores modifica a posição 

organizacional de cada indivíduo. Alguns elementos culturais como a informação 

social facilita o gerenciamento auxiliando na comunicação desta organização. Tudo 

depende de fatores como estrutura organizacional, necessidades e atitude dos 

indivíduos, comportamento no local de trabalho e informações sociais baseadas nas 

normas da empresa juntamente com os valores culturais. 

       Segundo Almeida e Andonova (2006), as organizações se destacam na 

utilização da comunicação quando existir a obtenção de espaço de forma 

progressiva, advinda da sociologia e mais recentemente nas ciências humanas, 

voltada para administração. O estudo da comunicação organizacional apresentou 

um aumento no campo das pesquisas para o entendimento do tema. Uma 

investigação concisa pressupõe hipóteses sobre a natureza das organizações e o 

ponto de vista adotado por elas. Cada definição depende da base sóciocultural que 

cada organização traçou do início de sua trajetória até os dias atuais e também 

levando em conta os indivíduos que escolheu para fazer parte desta estrutura. 

         A cultura organizacional no estudo da comunicação destaca as características 

de cada indivíduo na estrutura da organizacional e orienta o melhor caminho a 

seguir para um processo comunicacional sem ruídos. No AVA � Ambiente Virtual de 

Aprendizagem cada docente deve identificar as potencialidades de comunicação 

com o discente, analisando suas particularidades diante da linguagem. 

 

2.2 Linguagem e Processo Comunicacional 

 

Meunier e Peraya (2008, p. 38) afirma: 

Comunicar não é simplesmente emitir uma mensagem. É, 
sobretudo, por meio dos diferentes elementos que intervém 
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no ato de comunicação (indicadores verbais de pessoas, 

força ilocutória dos enunciados, estilo vocal e marcas 

prosódicas, gestos e postura, etc), instaurar ou procurar, ou 
ainda, uma imagem de si. Podemos afirmar que as estruturas 
sociais � grupos, instituições � edificam-se através dos atos 

de comunicação, ao mesmo tempo em que os determinam 
(MEUNIER e PERAYA, 2008, P. 38). 

 

      O estudo do processo de comunicação é um campo delimitado por fronteiras 

pouco precisas e o estudo da linguagem é também voltado para diversas áreas da 

ciência. Para Meunier e Peraya (2008), cada língua possui sua mediação cultural. 

Toda comunicação é um ato social e é originária da relação social.      

   

Figura 2 

Relação e Comunicação 

 

Fonte: Elaborado pela autora e baseado no esquema Meunier, Peraya (2008, p.203) 

 

  Os autores acreditam que todo ato de fala é inserido em uma interação social. 

O exemplo dado pelos autores foi o caso de uma instituição de ensino que abarca 

um conjunto de papéis (diretor, professor, alunos etc), implicando relações e modos 

de comunicação. As interações na instituição de ensino formam um sistema e toda 

modificação duradoura em algumas delas promovem transformações em cadeia. A 

importância do ato comunicacional pode ser analisada por efeitos relacionais 

imediatos e em longo prazo. Os aspectos de relação devem ser considerados 

quando avaliamos os efeitos possíveis de um conjunto de comunicações. 

Relação         Comunicação  
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     Os modos de comunicação são induzidos pela relação social, tanto na prática 

verbal, quanto na postura, gestos, expressões, imagem e estilo vocal. Por se tratar 

de um ambiente virtual de aprendizagem outros sinais de linguagem serão 

observados, com ênfase na escrita do discente. 

 Para Kaplan (1993), o processo de comunicação empresarial se inicia 

também em termos estratégicos, não como um evento isolado, mas como um 

processo contínuo. Algumas estratégias voltadas para esse processo podem 

influenciar a gestão. A identidade do público visado, o objetivo da comunicação, a 

mensagem e a tonalidade são focados na comunicação, enquanto outros elementos 

também podem entrar no aspecto comunicacional, como por exemplo, entender com 

quem estamos falando e o que queremos deste ator. 

      Berlo (2003) ressalta que o objetivo da comunicação é influenciar. As pessoas 

desde a infância aprendem as técnicas de comunicação verbais ou não verbais para 

influenciar indivíduos e ambientes. Sendo assim, qualquer situação do cotidiano dos 

indivíduos apresenta a produção de uma mensagem e a recepção desta mesma 

mensagem por outro indivíduo. Com os sinais, esse mesmo comunicador pretende 

influenciar reações de determinada pessoa ou grupo de pessoas. 

   Segundo Berlo (2003), a análise de qualquer situação de comunicação deve 

levar em conta ambos os lados deste processo. Com essa afirmação fica claro que 

se os objetivos da fonte do receptor não estiverem em sintonia, neste momento 

rompe-se a comunicação.  

No ambiente virtual de aprendizagem (AVA), principal ferramenta de 

comunicação entre docentes e discentes na EAD, isso também pode ocorrer, pois 

como não existe o contato físico e por não apresentar um estilo de  linguagem não 

verbal, em alguns casos a comunicação pode ser prejudicada, diferente de uma 

situação na qual o contato físico prevalece.  

Segundo Santos e Okada (2003, p.2):  

                              Destacamos que os ambientes virtuais de aprendizagem 
(AVA) são mais do que um simples conjunto de páginas 
web. Os ambientes virtuais correspondem a conjunto de 
elementos técnicos e principalmente humanos e seu 

feixe de relações contido no ciberespaço (internet ou 

Intranet) com uma identidade e um contexto específico 

criados com a intenção clara de aprendizado cooperativo 
(SANTOS e OKADA, 2003, P. 2). 
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        Por ser o principal meio de aproximação entre discentes e docentes o AVA, 

segundo as autoras, deve ser muito mais que uma ferramenta técnica de apoio. A 

apresentação deve ser de fácil navegação e com pontos atrativos no campo visual. 

Este ambiente deve aproximar os sujeitos no processo de ensino aprendizagem. 

    Para Sodré (2002), no mundo contemporâneo o fenômeno da midiatização, 

ou seja, novas formas de tecnologias inseridas na mídia com o intuito da 

propagação da comunicação e facilitando a cultura de massa, modifica também a 

maneira de educar com ética, gerando novos métodos de ensino. O autor propõe 

então diante da inserção de novas mídias, uma reestruturação dos métodos 

pedagógicos e com isso inserir essa nova realidade nas últimas duas décadas. Esse 

domínio midiático transforma o cotidiano do mundo global.  

           Segundo Soares (2002 p.15), 

                                 A chamada gestão comunicativa, a  �Educomunicação�, 

auxilia na prática da comunicação entre docentes e 

discentes, por ser um conjunto de ações inerentes ao 

planejamento, implementação e avaliação de processo 

destinados ao fortalecimento e de sistemas 
comunicativos em espaços educativos virtuais, visando a 

melhora de relacionamentos e levando a melhora no 
processo de aprendizagem. (SOARES, 2002 P.15). 

 

Para Gomez (1997), a escola e os docentes têm, junto ao enorme desafio que 

lhes colocaram os meios de comunicação, um grande potencial para desenvolver. 

Existem pesquisas em diversos países que estudam as inúmeras possibilidades de 

potencializar nos receptores suas capacidades críticas e comunicativas frente as 

mensagens que recebem e podem sofrer intervenção pedagógica. Cada ênfase 

pedagógica dirige-se a algum elemento ou momento do processo de comunicação. 

Ao identificar um problema neste processo, deve-se verificar se o problema está no 

conteúdo da mensagem, se for esta a questão torna-se coerente a utilização de 

estratégias que permitam analisar criticamente esse conteúdo. As estratégias 

pedagógicas são aquelas que se dirigem aos receptores, ou seja, aos discentes. 

Quando bem administradas promovem a qualidade de recepção da mensagem, com 

maneiras de interação com as mensagens e melhora de hábitos de exposição nos 

meios de comunicação, no caso dos discentes da EAD o meio de comunicação é a 

internet. 

           Essa mudança na forma do ensino aprendizagem pode melhorar também a 

forma de comunicação entre docentes e discentes. A proposta de mudanças no 
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setor pedagógico deve ser levada com uma �dose� de precaução. O papel do 

docente diante desta mudança não deve ser negligenciado.  

 

2.3 EAD nas Universidades 

 

             

 Nunes (2009 p.10), afirma que: 

                                 Os primeiros modelos de sistema de educação à distância 

surgiram em diversos lugares do mundo, mas foi na Inglaterra, 
na década de 1970 que apareceu de uma forma mais 

completa. A partir deste momento se tornou referência mundial, 

criando cursos de graduação, pós-graduação e cursos 

extracurriculares. Bem antes disso, os primeiros registros de 
aulas à distância foram realizados em 1728, por Caleb Philips 

que anunciou aulas ministradas por correspondência no 

Gazette de Boston. (NUNES, 2009 P.10). 
 

           Segundo Nunes (2009), mais de 80 países adotam a educação à distância, 

principalmente em Universidades, com a educação de nível superior. Com a entrada 

de novos meios de comunicação, houve novas formas de organização do processo 

de ensino-aprendizagem o que promoveu ainda mais a interação entre docentes e 

discentes. Neste momento, houve a criação de universidades que passaram a 

atender mais de 100 mil alunos. 

           Para Nunes (2009), essas novas tecnologias de comunicação possuem 

aplicações educativas que auxiliam no aprendizado interativo. Desta forma o aluno 

consegue direcionar seu ritmo de ensino.  

As Universidades brasileiras começam então a seguir essa nova tendência na área 

da educação. A educação à distância contempla o sistema de ensino superior, de 

forma lenta, porém atuante. 

Bueno (1998), afirma:       

                                                                É fato indiscutível que a Universidade brasileira não 

pratica uma cultura de comunicação, ou seja, ela, de 

maneira geral, não assume o exercício da comunicação 
como estratégico e, em conseqüência, não está 

capacitada para acessar ou ser acessada por muitos de 
seus públicos de interesse. Certamente, esta realidade 

tem a ver com os sistemas de gestão que tipificam as 

nossas instituições universitárias que, com raras 

exceções, adotam um processo de decisão centralizado, 

em que não há espaço para o diálogo ou para a chamada 
administração participativa (BUENO, 1998, p.20) 
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  Obviamente, como em qualquer organização, a prática da cultura 

comunicacional nas instituições de ensino superior é um processo que ainda 

necessita de bases e estudos para uma realização mais eficiente no processo de 

aprendizagem. Podemos até mencionar que esse seja um dos grandes desafios das 

Universidades modernas e o autor aponta que seja um problema de gestão. 

 

2.4 EAD no Brasil 

 

  Quando mencionamos a literatura que abrange o tema voltado à educação à 

distância (EAD), podemos ver que existe uma apresentação de pontos temáticos 

voltados para as práticas pedagógicas desta modalidade, mostrando a importância e 

aplicação deste processo de ensino. Com este cenário é possível analisar que os 

dados apresentados para o estudo do EAD estão voltados para as relações de 

ambiente de trabalho, clima organizacional e relações comunicacionais entre 

discentes � docentes. Os autores levantados no estudo comprovam a ligação de 

temas de gestão ligados a temas educacionais. 

De acordo com o Decreto Nº 5.622, de 19/12/2005, Lei nº 9.394, de 1996, 

houve a normatização da educação à distância no Brasil: 

 

Art. 1o - Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a 
educação à distância como modalidade educacional na 

qual a mediação didático-pedagógica nos processos de 

ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios 

e tecnologias de informação e comunicação, com 

estudantes e professores desenvolvendo atividades 
educativas em lugares ou tempos diversos (BRASIL, 
2005). 
 

            A mudança na forma de ensino-aprendizagem ocorreu neste momento no 

Brasil, sempre visando utilização da tecnologia da comunicação para propagar ainda 

mais a educação à distância no país. O crescimento da modalidade no país foi 

acontecendo gradativamente e em um panorama analisado por pesquisa na CM 

Consultoria dos anos de 2000 a 2007, apresentou uma taxa de crescimento dos 

cursos da ordem de 568,6% ao ano e no número de candidatos interessados de 

946,1%. 
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Quadro 1  

Panorama de interessados no EAD 

 Fonte: adaptado de  pesquisa CM Consultoria (2009) 

 

           O panorama de crescimento da modalidade de educação à distância se 

firmou no país. Segundo dados do Inep em dados dos últimos anos, a educação à 

distância cresceu consideravelmente entre as instituições privadas. Hoje, as 

instituições privadas correspondem a 74% deste crescimento. 

           Segundo a ABED, estima-se em 2011 em crescimento de 8 % na modalidade 

de ensino à distância nas instituições particulares. Este crescimento representaria a 

injeção R$ 176 milhões, neste segmento. Existe a expectativa de amplo 

reconhecimento desta modalidade de ensino no Brasil.  

   Para Maia (2007, p. 57), analisando o panorama do EAD no Brasil, esta 

modalidade de ensino permite este crescimento, pois depende de como a tecnologia 

é utilizada e com a inserção de novas tecnologias de informação, gera essa 

tendência. 

   O fato é que nenhuma tecnologia pode resolver todos os tipos de problemas, 

e o aprendizado depende mais da forma de como a tecnologia é aplicada à 

metodologia de ensino do curso do que do tipo de tecnologia utilizada. 

          Maia (2007), afirma que o crescimento desta modalidade no país, tem relação 

com o investimento das universidades privadas, principalmente em cursos de 

graduação. No Brasil as regiões que mais apresentam discentes na EAD, são a Sul 

e a Sudeste.  Com um levantamento no qual os números são totalmente atrativos 

para um investimento, fica claro que para a entrada nesta modalidade, a 

Universidade deve entender o processo de aprendizagem do EAD. 
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          Para a autora, a presença do professor é fundamental nesta modalidade e ele 

deve se preparar pedagogicamente, tendo competência para se comunicar através 

dos meios tecnológicos, sendo assim um orientador para a aprendizagem, 

incentivando a interação coletiva através dos meios. 

          Gomes (2003, p.149), propõe diante desta estrutura de ensino, com base na 

inovação tecnológica envolvida a construção dos seguintes parâmetros:  

- Media e tecnologias utilizadas na representação e distribuição de conteúdos; 

- Media e tecnologias utilizadas na mediatização da comunicação 

professor/alunos e destes entre si; 

- Modelo Comunicacional adotado entre professores e alunos; 

- Modelo comunicacional adotado entre alunos. 

 

            A estrutura mencionada direciona quais as etapas para o processo antes da 

implantação do EAD em instituições de nível superior. Segundo Gomes (2003), a 

evolução dos modelos de EAD, foi ocorrendo devido ao aumento de diversidade da 

mídia e das tecnologias. Essa propagação aumentou o nível de representação, 

distribuição de conteúdo e comunicação. Diante disso, foi possível visualizar a 

tendência de interação entre docente e discente. A partir das modificações de 

comunicação, faz surgir uma nova tendência no âmbito da construção colaborativa 

de aprendizagem, diminuindo o isolamento dos alunos perante do sistema de 

ensino. 

           A autora propõe a existência de quatro gerações tecnológicas. Para Gomes 

(2003) a primeira geração é o ensino por correspondência, a segunda geração é  

tele ensino, a terceira geração é a multimídia e a 4º geração é a aprendizagem em 

rede. Analisando este panorama, é perceptível que a 4º geração é a que mantém 

uma frequência maior na comunicação entre professor e aluno e na comunicação 

aluno e aluno. Ela é mais sólida justamente por ser a geração mais tecnológica, de 

acordo com o contexto sociocultural da atualidade. 

 

2.5 Relações Docentes-Discentes 

 

         Freire (1983, p. 44) defende: 
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                                                              O homem, como um ser de relações, desafiado pela 

natureza, a transforma com o seu trabalho; e que o 
resultado desta transformação, que se separa do 
homem, constitui seu mundo. O mundo da cultura que 
se prolonga no mundo da história (FREIRE, 1983, P. 
44). 

 
          O autor sugere diante da afirmação a importância das relações humanas e a 

influência na constituição da cultura individual de cada indivíduo. Ainda segundo 

Freire (1983, p. 44). 

                                                               É então indispensável ao ato comunicativo, para que 

este seja eficiente o acordo entre os sujeitos, 
reciprocamente comunicantes. Isto é expressão 

verbal de um dos sujeitos tem que ser percebida 
dentro de um quadro significativo comum ao outro 
sujeito (FREIRE, 1983, P. 44). 

 

      O processo de comunicação para ocorrer de uma forma adequada e para que 

os sujeitos tenham a melhor interação, é necessária adequação na linguagem com 

fatores igualitários para as partes envolvidas no processo de comunicação. A 

utilização de signos com proximidade para a cultura e conhecimento de ambos deve 

fazer parte. 

     Freire (1987) afirma que o educador, quando educa, também é educado, 

quando promove o diálogo com o discente. O autor acredita que o educador deve 

somente retransmitir seu conhecimento e cultura, sem impor seu conhecimento e 

cultura, ou seja, o educador é apenas o narrador no processo de ensino - 

aprendizagem e não poderá impor uma verdade. 

           Após a reflexão do autor e levando em consideração a proposta acadêmica, 

apresenta-se de forma importante a iniciativa de uma educação com reciprocidade 

entre o docente e o discente, mas é bom lembrar que a cultura pode influenciar 

principalmente o comportamento dos discentes EAD, justamente devido uma 

diversidade de regiões na qual encontram os alunos e se leva em conta os hábitos e 

estrutura de cada parte do Brasil. Neste momento a cultura, passa a fazer parte do 

processo de ensino-aprendizagem e deve ser considerada, mesmo não sendo a 

�verdade� do educador. 

            Para Gadotti (1975), educar significa o interesse manifestado no docente de 

ter o poder de influenciar e deve mostrar diante de suas atitudes a intenção 

pedagógica. Por sua vez, o discente, deve buscar o conhecimento, a chamada 

verdade, por seus próprios meios. A relação entre discente e docente está ligada por 
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uma igualdade ontológica, ou seja, podem possuir a mesma cultura, ao fazer parte 

de uma mesma história, por isso a pedagogia só é possível através do diálogo. 

           Tratando de uma sala de aula, essa comunicação, não será apenas difícil, 

mas pode ser muitas vezes impossível. Imaginamos então quando passamos para 

um ambiente virtual de aprendizagem (AVA). Existe a intenção, por parte do docente 

em desempenhar o papel de mestre trazendo seu conhecimento. Em sala de aula, o 

encontro acontece com o contato humano e a seriedade dos alunos. Não existem 

técnicas de diálogo, mas sim atitudes. No ambiente virtual de aprendizagem surge o 

desafio, de trazer essa atitude para o diálogo virtual, no qual não existe um contato 

humano e presencial dos sujeitos, mas sim estamos diante de computadores e 

telões. Não conseguiremos o diálogo apenas com o uso dos meios. Os meios 

oferecem apenas um diálogo técnico e convencional.  

           Segundo Gadotti (1975), diante desta realidade a comunicação, não é um 

problema puramente técnico e a tecnologia precisa ter um pouco de humanidade.  

Não podemos esquecer que a tecnologia só existe devido ao equilíbrio humano que 

alimenta a tecnologia. Neste âmbito, não é difícil entender que para muitos docentes 

o nível de comunicação se transforme em uma técnica de persuasão e este mesmo 

docente deve se comportar como um portador de valores, independente da forma de 

contato com aluno (presencial ou online).  

   Para Gomez (1997), quando utilizados meios de comunicação de massa 

existe a facilitação do processo de aprendizagem, segundo o autor, enquanto os 

docentes buscam uma situação propícia para o ensino-aprendizagem, os meios de 

comunicação estão reproduzindo situações reais, que não se direcionam ao ensino, 

mas promovem a facilitação da aprendizagem. O comportamento e condutas dos 

discentes também se destacam com a utilização dos meios de comunicação. Os 

meios de comunicação trazem a realidade e influenciam o imaginário do discente. 

 

2.6 Universidade Metodista de São Paulo  

 
     A Universidade Metodista de São Paulo - UMESP implantou a educação à 

distância em 2005 e a partir desta data o desenvolvimento da modalidade de ensino 

foi gradativamente aumentando com o passar dos anos na universidade e trazendo 

docentes e discentes para a instituição em números consideráveis. Segundo 
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Azevedo e Gonçalves (2006), a Universidade aprimorou e cresceu de acordo com a 

inserção de alunos no decorrer do processo de gestão e melhorando sua atuação 

com o auxílio das ferramentas tecnológicas voltadas para a informação e 

comunicação. Em 2005, as disciplinas semipresenciais, geraram a obtenção de 

2000 alunos para a Universidade Metodista de São Paulo. Em dezembro de 2005 a 

Universidade Metodista, pela Portaria do MEC 4.386, de 15/12/05, foi credenciada 

para a oferta de cursos superiores à distância. 

                                                        

                                                                       Conforme o Projeto Pedagógico Institucional 

EAD da Universidade Metodista de São Paulo (2005) 

a oferta de cursos de graduação a distância na 

Instituição marca uma etapa histórica em sua vida e 

�ratifica a seriedade com que a educação, mediada 

pelo uso de tecnologias de informação e 

comunicação, tem sido encarada por seus docentes, 

funcionários e estudantes (AZEVEDO e 
GONÇALVES, 2006,P.6). 

 
A Universidade Metodista de São Paulo a partir desta data promoveu 

investimentos nesta modalidade, buscando ano a ano, desenvolver uma gestão 

ampla, visando o aperfeiçoamento do sistema de ensino, capacitando os docentes 

de acordo com as práticas pedagógicas, mas com interesses de diferenciação neste 

processo para devido enquadramento na educação à distância. 

             Além desta prática a UMESP, tem a preocupação de promover anualmente 

pesquisas e fóruns de estudo na gestão da educação à distância.  Uma tarefa com 

suas particularidades, já que a universidade está presente em vários estados do 

país e mais uma vez é necessário um desenvolvimento de gestão focado na 

diversidade de culturas e pessoas. 

             Segundo Azevedo e Gonçalves (2006), a Universidade Metodista reflete 

sobre a diferenciação de culturas. Para que a gestão da modalidade EAD 

permaneça funcionando, é preciso refletir sobre a modalidade e diferentes sujeitos 

que se encontram no processo. 

O professor, nesse novo cenário, especialmente 

construído para a EAD, com um novo perfil e envolto 
em novas exigências da sua profissão, no contexto 

universitário está inserido em uma instituição social 

que deve ser referência e motor de mudança e 

inovação na sociedade. Porém, novas culturas 

demoram muito para serem assimiladas ou 
apropriadas, pois, nesse caso da educação a 

distância envolvem além de uma formação docente 

mais específica, alterações em documentos e planos 
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institucionais, exige a presença de um departamento 

com objetivos específicos que promovam a inovação 

educativa na universidade (AZEVEDO e 
GONÇALVES, 2006, P.6). 

                                    

                       A gestão será bem sucedida na modalidade EAD se houver um 

entendimento sobre a modalidade e diferentes sujeitos que se encontram no 

processo. O docente contratado para a função de um docente EAD deve ter 

características voltada para a aprendizagem online, pois a abordagem e estratégias 

para atrair o discente são diferenciadas. 

             Para Azevedo e Gonçalves (2006), no contexto da aprendizagem da EAD, 

como opção de qualidade ao discente, o docente deixa de ser um detentor do saber 

e transmitir informações e passa a criar e organizar estratégias para que o discente 

busque o conhecimento e seja sujeito do seu processo de construção do saber. 

Estabelece, por meio de uma ação dialógica, constante relacionamentos 

construtivos com orientadores, ou seja, precisa exercer a comunicação entre os 

sujeitos para que seu processo de aprendizagem seja sólido e permita interação 

para a busca de conhecimento continuo. 

            Segundo Sather e Azevedo (2008), para que o processo de aprendizagem 

permaneça sólido e tenha uma boa administração, o docente antigo deverá 

reaprender e o novo que almeja abraçar a profissão, a formação adequada torna-se 

fundamental, pois não é suficiente ser um especialista em conteúdos, é necessário 

ser educador-orientador acadêmico e ajudar o aluno a ser cidadão em uma 

sociedade da informação e em constante transformação.  

                Esse é um grande desafio da Educação a distância, segundo Sather e 

Azevedo (2008), além da boa administração existe a necessidade de estabelecer 

vínculos entre todos os participantes do processo educacional, especialmente 

docentes-temáticos, docentes-auxiliares e  discentes  localizados nos pólos de apoio 

presencial. A comunicação deve ser dinamizada para evitar o sentimento de 

abandono por parte dos educandos. A constante interação é que dá coerência ao 

trabalho das equipes docentes. Os professores auxiliares tem papel fundamental no 

acompanhamento dos alunos, como conexão entre os discentes com a equipe 

docente, formada também por professores-temáticos e coordenadores. Estes 

profissionais incentivam os relacionamentos entre os próprios discentes, seja em 

grupos organizados para realização de tarefas ou nas trocas individuais de 
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informações. Pode-se afirmar que o professor auxiliar é o maior responsável pela 

comunicação e relacionamento. 

               O docente auxiliar, um dos principais sujeitos do processo comunicacional, 

assim como o restante da equipe docente, tem que estar disposto a ser um eterno 

aprendiz e pesquisador. As estratégias de ensino envolvem garimpar informações 

de uma variedade de fontes para cultivar um ambiente rico, coerente e 

compreensível para a construção do conhecimento. A aparente frieza das próteses 

tecnológicas deve dar lugar à criatividade para permitir novas possibilidades de 

abordar e apresentar os conteúdos. Quando tratamos da comunicação neste 

ambiente virtual, este docente precisa envolver e persuadir este discente 

constantemente. 

              Para Muirhead (2005), para que o docente auxiliar apresente qualidade em 

seu trabalho, sua interação com os alunos deve ser frequente, com profundidade no 

ambiente virtual, trazendo respostas rápidas com mensagens objetivas e 

gramaticalmente bem elaboradas, trazendo o aluno para o ambiente virtual com 

entusiasmo visando um bom relacionamento. 

Para este estudo, a busca de informações dentro da Universidade Metodista foi 

focada em uma amostra selecionada nos cursos de Administração e Gestão em 

Recursos Humanos. Os dois cursos mencionados apresentam grande número de 

professores e alunos. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

         Para realizar esta pesquisa optou-se, pelo método qualitativo indutivo, através 

do estudo de caso para uma melhor compreensão da gestão e do processo 

comunicacional na EAD da Universidade Metodista de São Paulo. Primeiramente, 

houve uma análise o cenário atual e dos possíveis problemas para averiguar a 

administração do processo comunicacional.  

 

3.1 Visão do Pesquisador, Paradigmas e Estratégia Metodológica  

 

             Na busca da educação e de um processo de ensino-aprendizagem mais 

proveitoso, é necessário que os atores da principal relação de ensino possam 

interagir de forma saudável a favor da qualidade nas relações e na gestão do 

processo comunicacional. Os principais agentes deste processo, no caso o discente 

e o docente, em uma primeira etapa devem saber qual a função de cada sujeito no 

processo de aprendizagem voltado para a educação à distância. Para que o estudo 

apresente essas características, é preciso escolher a melhor forma de investigação. 

            Segundo Lakatos e Marconi (1991, p.105), a maioria dos especialistas faz 

uma distinção, em níveis diferentes no que se refere ao grau de abstração, à 

finalidade explicativa das etapas de investigação e momento em que se situam. Para 

os autores o método se caracteriza por uma abordagem mais ampla, em um nível de 

abstração mais elevado dos fenômenos da natureza e da sociedade. Verificando as 

subdivisões relacionadas ao método de abordagem, o método mais aproximado será 

o método indutivo, que apresenta a aproximação dos fenômenos e caminha com os 

planos cada vez mais abrangentes, desde constatações mais particulares, às leis e 

as teorias � conexão ascendente (LAKATOS; MARCONI,1991, p.105) 

          O estudo tem a função de libertar paradigmas de todas as ciências. Diante de 

técnicas e foco de análise, a demanda de pesquisa se volta para a abordagem 

qualitativa. Segundo Vieira (2004), a pesquisa qualitativa pode ser definida como a 

principal fundamentação de análises, caracterizando-se, em princípio, pela não 

utilização instrumental estatístico na análise dos dados. Utilizando-se disciplinas 

básicas como exemplo a psicologia, linguística e a educação a prática deste tipo de 
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pesquisa vem aumentando desde 1990. Para Denzin e Lincoln (2006), a pesquisa 

qualitativa amplia o campo da investigação. Ela atravessa conceitos, temas e 

campos relacionados aos estudos culturais e investigativos. Como preposição 

aparece o conhecimento científico que pretende diante dos fundamentos 

epistemológicos obterem todos os processos de conhecimento fundamentados pelas 

ciências humanas e naturais.  

          Segundo Severino (2007), a investigação científica é um estudo aplicado às 

técnicas e fundamentos epistemológicos em busca de um processo de 

conhecimento e perspectivas do método investigativo. O estudo das ciências 

humanas procura assumir os pressupostos ontológicos e epistemológicos do 

Positivismo, criados pela escola de administração. Diante do exposto, geramos um 

questionamento, �como realizar uma pesquisa qualitativa voltada para gestão e 

também para análise de fatores comunicacionais?�   

         A unificação de dados da metodologia qualitativa neste estudo foi realizado 

para obtenção de dados de análises do campo de estudo científico da  

administração como da comunicação. 

         Para Vieira (2004), a metodologia é uma parte importante, pois é por meio dela 

que podemos identificar os principais tópicos de cientificidade (validade, 

confiabilidade e aplicação). A pesquisa qualitativa desenhada passa a definir 

constitutiva e operacionalmente os termos ou variáveis. 

 

        Para Bauer, Gaskell e Allum (2005, p.21)  

O existem meios e modos para realização da pesquisa 

qualitativa distintos por modos de comunicação formal e 

comunicação informal. Com o foco em uma pesquisa social, 

baseando-se também no instrumento utilizado, o meio é 

informal. As pessoas inseridas na comunicação informal 

possuem algumas regras explícitas, podem falar, desenhar 
ou cantar da maneira que queiram.  A linguagem neste 
momento se torna o principal meio para descrição e análise 

na pesquisa qualitativa.  (BAUER, GASKELL E ALLUM 
2005,P.21). 

 

3.2 Procedimentos de coleta de dados 

  

         Portanto, o estudo foi direcionado para o método qualitativo, no qual optou-se 

pelo estudo de caso para a análise do processo comunicacional na EAD da 

Universidade Metodista de São Paulo. 
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           Segundo Yin (2010), o estudo de caso é usado em muitas situações, para 

contribuir com o conhecimento dos fenômenos individuais, grupais, organizacionais, 

políticos, sociais e relacionados. Permite ao pesquisador a retenção de 

características holísticas e significativas dos eventos da vida real, como exemplo, 

processos organizacionais e administrativos, desempenho escolar, entre outros. 

Embora o estudo de caso se apresente como uma forma de investigação empírica 

diferenciada, ele tem sido desconsiderado no oferecimento de evidências para 

complementar os experimentos. 

           Segundo Martins (2008), o estudo de caso deve ser eficiente e relatado de 

maneira atraente. Precisa ser escrito de forma clara e que convença o leitor para a 

realização da leitura completa do texto. Fatores como: composição, estruturação e 

apresentação são importantes no momento da análise. 

 

3.3 Técnicas e Instrumentos de análise de dados 

 

              As técnicas de pesquisa, para Lakatos e Marconi, (1991 p.107) são 

consideradas um conjunto de preceitos ou processos pelo qual  pode-se obter os 

propósitos. Na prática, corresponde a coleta de dados. A análise dos dados foi 

desenvolvida a partir de uma técnica documental, mediante  entrevista estruturada. 

Entre os tipos de entrevista foi escolhida a entrevista estruturada as questões são 

direcionadas e previamente estabelecidas com articulação interna. Para os autores, 

entrevista é uma técnica de observação direta intensiva que sugere uma 

conversação face a face e proporciona ao entrevistador verbalmente a informação 

necessária. 

     As questões são bem diretas e abordam o cotidiano dos indivíduos 

envolvidos.           

       Segundo GASKELL (2005, p. 64), o uso da entrevista qualitativa pode 

contribuir muito no desempenho do papel vital de combinação de outros métodos. A 

entrevista tem o objetivo amplo de descrição, do desenvolvimento e no teste dos 

conceitos. Portanto, a entrevista qualitativa pode melhorar o levantamento das 

informações e de sua interpretação. E para o estudo de caso em questão foi 

 

pdfMachine  
A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


35 
 

 
 

importante para a interpretação de dados coletados tanto dos docentes quanto dos 

discentes. 

 

            Na Universidade Metodista de São Paulo, o estudo de caso ajudará nos 

comentários dos próprios docentes auxiliares e temáticos no ambiente de trabalho 

na questão da gestão e também na interpretação dos dados de ambos os lados da 

pesquisa, tanto o discente quanto o docente da EAD. 

 

3.4 Participantes � Seleção da amostra e localidade 

 

   Os participantes são: docentes auxiliares
2 / temáticos

3 e discentes da 

modalidade de educação à distância inseridos na Universidade Metodista de São 

Paulo, pertencentes dos cursos de Administração e Gestão em Recursos Humanos.  

As entrevistas com os docentes e discentes foram desenvolvidas com a 

autorização e termo de consentimento devidamente assinado. 

 

3.5 Entrevista 

 

 Para a realização da pesquisa será necessário a aplicação de mais 5 

entrevistas sendo (três) com docentes e (dois) ex-discentes, da modalidade de 

educação à distância, dos cursos Administração e Gestão de Recursos Humanos da 

Universidade Metodista de São Paulo. 

- Entrevistado 1: Cintia M. Fernandes � Docente auxiliar de Administração 

- Entrevistado 2: Marcelo Cruz  - Ex discente do curso de Administração 

- Entrevistado 3: Simone Costa � Ex discente do curso de RH 

- Entrevistado 4: Patricia Brecht � Docente temático de Administração 

- Entrevistado 5: Cristiane Maravelli � Docente auxiliar de Administração 

 

Para MARTINS (2008), a entrevista no estudo de caso exige habilidade do 

pesquisador e com a entrevista estruturada, quando orientada por um roteiro 

                                                
1 Docente temático = Responsável na elaboração das teleaulas.  
3 Docente auxiliar = Responsável no acompanhamento pedagógico, correção de atividades e provas. 
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previamente definido, traz um bom resultado para a coleta dos dados. Em um 

processo de entrevista deve-se levar em consideração as seguintes etapas: 

* Planejar a entrevista, delineando cuidadosamente o objetivo a ser alcançado;  

*  Obter algum conhecimento sobre o entrevistado;  

*  Ouvir mais do que falar; 

*  Obter e manter a confiança do entrevistado. 

 

Para coleta de dados, Yin (2010) explica que existem princípios que ajudam 

na validade do constructo e na confiabilidade da evidência do estudo de caso.  O 

primeiro princípio é a utilização de múltiplas fontes de evidência. No estudo foi usado 

o relato de diversos sujeitos e seus pontos de vista foram avaliados. O segundo 

princípio, pretende analisar os dados com a utilização de tabelas e narrativas. Estes 

dados também ajudaram na interpretação dos acontecimentos. O terceiro princípio 

consegue verificar a confiabilidade das informações, portanto a investigação deve 

mostrar ao leitor, no caso o observador externo, evidências com respostas às 

questões iniciais do estudo. 

 

3.6 Roteiro � Principais Perguntas Norteadoras 

 

 Qual sua área de atuação e tempo de trabalho dentro da Universidade? 

 Como você avalia a interação dos alunos com a modalidade de ensino à 

distância? 

 Como é a adaptação da equipe diante desta modalidade de ensino (monitores, 

professores e coordenadores)? 

 Qual a forma de comunicação com esses alunos? 

 Como é realizada a comunicação com os discentes no dia a dia? 
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4 DISCUSSÃO TEMÁTICA 

 

          Segundo MARTINS (2008), não há um roteiro único para analisar os 

resultados de um estudo desta natureza. Cada caso é um caso e a maior parte da 

avaliação é feita em paralelo com o trabalho de coleta. É necessário, porém, a 

execução de um protocolo mencionando detalhes para seguir uma estratégia 

analítica. A análise de um estudo de caso deve deixar claro que todas as evidências 

relevantes foram abordadas e deram sustentação às preposições que 

parametrizaram toda a investigação. A qualidade do estudo será notada pelo 

tratamento e discussão das interpretações e com a exposição de aspectos de 

significância do caso sob o estudo.   

           Baseada na transcrição das entrevistas realizadas foi possível verificar pontos 

específicos de abordagem sobre a forma de comunicação entre docentes e 

discentes na modalidade de educação à distância.  No quadro 4, identifico as 

categorias de constructos analisados nas entrevistas. 
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Quadro 2 

Constructos ligados às pergunta das entrevistas 

Constructos Perguntas da Entrevista 

 

- Cultura Organizacional 

 

- Universidade Metodista  

 

Qual sua área de atuação e tempo 

de trabalho dentro da Universidade? 

 

- EAD 

Como você avalia a interação dos 

alunos com a modalidade de 

educação à distância? 

 

 

- Relações Docente e Discente 

Como é a adaptação / comunicação 

da equipe diante desta modalidade 

de ensino (alunos, monitores, 

professores e coordenadores). 

 

 

 

- Comunicação e Linguagem 

Qual a forma de comunicação com 

esses alunos?  Qual a forma de 

comunicação com os professores? 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

            Na primeira etapa, a análise visa conhecer o trabalho do docente e/ou a 

inserção do discente na modalidade de educação à distância, partindo do princípio 

que toda a vida estudantil dos sujeitos foi realizada em um ambiente presencial e, 

nesta nova etapa, novos procedimentos acontecem no ambiente de aprendizagem, 

neste caso virtualmente. Neste momento foi analisada a adaptação de ambos os 

sujeitos (docente e discente) na educação à distância. Traçou-se um perfil dos 

entrevistados, trazendo informações relevantes no processo de análise.  

             Na segunda etapa ocorre a busca do entendimento sobre a comunicação 

entre os sujeitos (discente e docente), traçando um perfil do aluno EAD, qual a forma 

de comunicação entre os sujeitos se tratando de um ambiente virtual de 

aprendizagem, e como é feita a linguagem da mensagem. Nesta etapa analisou-se a 

diferença na relação entre professor e aluno do ensino EAD e se a distância 

presencial afeta o respeito à figura do docente.  
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            No quadro 5, são apresentadas as questões realizadas nas entrevistas com 

docentes / discentes e as possíveis respostas, trazendo assim os objetivos  

esperados com cada questão, lembrando que as entrevistas trazem distinções  em 

alguns momentos para adequação ao discente ou docente.  

 

Quadro 3 

Perguntas e respostas importantes para o estudo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                Fonte: Elaborado pela autora. 
 
 

Perguntas da Entrevista Respostas importantes para 

o estudo 

  
1) Área de atuação e 

tempo de trabalho na 
Universidade (UMESP). 
 
2) Adaptação de 

discentes e docentes com 
a modalidade à distância. 
 
3) Qual a forma de 
comunicação comum 

utilizada pelos sujeitos 
 
4) Como funciona a 
interação entre docentes 

e discentes com a 
plataforma. 
 
5) Aprendizagem e 
Interação dos alunos no 

dia a dia. 
 
6) Aprendizagem e 
interação dos alunos na 

visão do docente 
 
7) Qual a linguagem 
predominante na 
comunicação. 
 
8) O discente está ciente 

de quem é seu docente e 

se tem um respeito em 
sua comunicação. 

1) Entender a gestão na 

organização verificando a 

cultura organizacional. 
 
2) Verificar as facilidades e 
dificuldades dos sujeitos com 
o EAD. 
 
3) Entender o ambiente 
virtual de aprendizagem, 
onde ocorre a comunicação. 
 
4) Verificar a comunicação, 

analisando se apresenta 
facilidades ou dificuldades. 
 
5) Verificar o quanto a 
plataforma integra discente e 
docente. 
 
6) Verificar o quanto a 
plataforma integra discente e 
docente que gerencia o 
processo. 
 
7) Verificar o perfil do aluno e 
qual a linguagem utilizada por 
ele ao se dirigir ao docente. 
 
8) Verificar se o processo de 
aprendizagem ocorre 
assertivamente, mesmo 
estando em um ambiente 
virtual. 
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             As perguntas de 1 a 3 trazem informações sobre a EAD e adaptação dos 

discentes e docentes na modalidade EAD. As perguntas de 4 a 8 mostram as 

relações docente-discente, a comunicação e a linguagem usada na plataforma de 

ensino.  

         No momento da análise das entrevistas, as perguntas e suas possíveis  

respostas norteiam de acordo com o temas as informações que devem atender os 

objetivos geral e específicos desta pesquisa.  

 

4.1 Análise dos dados - Primeira Etapa  

 
 

            Com base nas informações obtidas dos entrevistados 1, 4 e 5, percebe-se 

que os docentes entrevistados iniciaram a carreira docente, após fazerem parte do 

corpo discente da instituição, porém anteriormente empregados na parte 

administrativa da Universidade. A entrevista mostra que estes profissionais ao se 

tornarem docentes, se sentem valorizados e satisfeitos com o trabalho que exercem. 

A função de docência, no entanto, é mais recente para as pessoas entrevistadas e 

foi iniciada na própria instituição. 

           A entrevistada 1 tem 34 anos e iniciou sua carreira acadêmica na UMESP. 

Antes de ingressar como docente trabalhou na secretaria acadêmica da própria 

Universidade. Sua formação em Administração, também na mesma instituição 

ajudou no entendimento da gestão da modalidade e atualmente faz parte do comitê 

que propõe melhorias ao EAD da UMESP. 

          A entrevistada 4 tem 29 anos e também iniciou seu trabalho na área 

administrativa da Universidade no setor de compras. Logo que ingressou na carreira 

docente mudou de cargo algumas vezes. Começou como professora tutora 

(nomenclatura passou a ser professora auxiliar) e após alguns anos já ingressou 

para o corpo de docentes temáticos, o que também a levou a lecionar no curso de 

Administração presencial, também na UMESP. Hoje, além de professora temática na 

EAD, atua como docente presencial e Co-Coordenadora do Curso de Administração 

na modalidade EAD. 
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A Entrevistada 5  tem 29 anos e atua na carreira docente há dois anos. Iniciou 

como professora auxiliar na modalidade EAD da Metodista e atualmente além da 

EAD, leciona como docente no Curso de Administração presencial, na instituição. 

As entrevistadas demonstram em suas respostas, uma adaptação segura 

para exercer a função na modalidade à distância. Todas iniciaram a carreira docente 

na UMESP. Com a análise da entrevista com esses docentes permitiu-se entender a 

cultura organizacional da instituição que evidencia o plano de carreira. Para Morgan 

(1996) aspectos de cultura de uma organização não são complexos, desde que,  

primeiramente exista uma análise profunda dos aspectos simples do dia a dia no 

ambiente de trabalho. 

 A Universidade Metodista permite que seus funcionários pensem em um 

futuro dentro da instituição. Conforme trecho das Entrevistadas 4 e 5, a carreira 

docente iniciada na Instituição é um diferencial na análise da gestão da organização. 

 

�Entrevistada 5: Bom eu sou professora auxiliar no curso de administração 

EAD, também dou aula no presencial estou aqui na universidade já a dois anos.  

Iniciei a vida de docente no EAD e há pouco tempo fui para o presencial.� 

 

No quesito gestão de pessoas, o processo foi bem sucedido e demonstra que 

a Universidade se preocupa com o plano de carreira. A entrevistada 4 também 

comenta a gestão de pessoas. 

 

�Entrevistada 4: Bom eu entrei na universidade Metodista de São Paulo em 

2000 como aluna e em 2002 eu tive a oportunidade de realizar um estágio aqui na 

universidade no CAGE, que na época era uma agência de consultoria Junior onde 

os alunos entravam pra auxiliar as empresas em problemas relacionados à área de 

administração. Depois disso eu fui efetivada, trabalhei cinco anos na área de 

compras né, área voltada à logística e em paralelo eu comecei em 2006 a atuar na 

área de educação a distância como tutora. Eu iniciei juntamente com os cursos de 

educação a distância da universidade. Fiquei até 2008 como tutora, depois passou a 

ser professora auxiliar e em 2008 eu virei professora temática. Então eu estou até 

hoje 2012 como professora temática dos cursos de educação a distância da 

Metodista. A minha área de atuação é gestão de organização. � 
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        Os trechos apontam que os docentes entrevistados estão satisfeitos com a 

carreira docente, que iniciaram na UMESP, permanecendo na instituição há um 

considerável tempo de estabilização na Universidade. Os docentes desta 

modalidade possuem alguns anos de instituição, mas devido ao tempo de EAD na 

UMESP (sete anos) os profissionais inseridos são jovens. Trata-se, portanto, de uma 

Universidade que mantém seus docentes, evitando a rotatividade corporativa e 

visando o bem-estar destes funcionários na modalidade EAD. Permite-se afirmar, 

diante das amostras, que a cultura organizacional da Universidade no quadro de 

docentes é sólida. Voltando ao estudo da cultura organizacional descrito na revisão 

de literatura, a afirmação de Morgan (1996, p.30), confirma este posicionamento 

quando diz que: Quando evidenciamos a cultura dentro da organização, 

conseguimos verificar que representa a realidade de pensamentos, desejos e 

expectativas dos colaboradores.         

         O próximo item de análise é a questão de adaptação de docentes e discentes 

com a modalidade EAD. Os sujeitos entrevistados apontam que a adaptação ocorre 

facilmente por ambas as partes, com o comprometimento no estudo e interação das 

pessoas envolvidas no processo. Segundo Freire, (1987) o educador quando educa 

também é educado, quando promove o diálogo com o discente. O autor acredita que 

o educador deve somente retransmitir seu conhecimento, sem impor seu 

conhecimento e cultura, ou seja, o educador é apenas o narrador no processo de 

ensino � aprendizagem. 

Para a docente entrevistada 1 (conforme trecho abaixo),  a adaptação ocorre 

facilmente para ambos (docente e discente). Essa adaptação passa a ser um 

aprendizado para o educador também e no dia a dia com o educando promove 

diálogos que auxiliam no aperfeiçoamento do sistema de ensino. Ao ser perguntado 

sobre a adaptação dos monitores, professores e coordenadores na EAD a 

entrevistada diz: 

 

�Entrevistada 1: [Olha..] eu acredito que sim, o que ocorre nessa questão ai, 

as vezes o monitor, talvez ele entenda que ele faça só o papel de monitor, mas o 

monitor além de aquela pessoa a frente do aluno, passando as informações para o 

professor auxiliar... eu acredito que ele também tem papel pedagógico e as vezes 
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isso não é cumprido [seriedade]...mas fora isso eu entendo que flui bem todos os 

setores envolvidos no caso o professor auxiliar, temático e coordenador.� 

 

      Em outro momento, analisando a visão do discente sobre o tema adaptação, 

o trecho da entrevistada 3, confirma que, para um discente, isso ocorre quando o 

aluno é  comprometido com o estudo e procura seu professor no ambiente virtual de 

aprendizagem. 

 

  �Entrevistada 3: Olha como eu tinha antes de ingressar na modalidade EAD 

eu tinha feito dois anos de presencial, numa faculdade de psicologia que eu tinha 

optado um curso, você sente um pouco de estranhamento num sentindo de ter 

contato pessoal com seu professor, mas isso é minimizado pelo contato online que 

você tem com o seu professor tutor né. Agora professor auxiliar e com os 

professores temáticos através do fórum, mas no começo a gente sente sim um 

pouco dessa falta desse contato pessoal com o professor.� 

      

 A ex-discente ainda afirma que a adaptação com a modalidade também faz 

parte do cotidiano dos docentes envolvidos no processo em outro trecho da sua 

entrevista. 

 

�Entrevistada 3: A comunicação acontece via digital, então na verdade é 

através de campo de mensagem individual, através dos fóruns que eram abertos 

sobre a temática específica da aula. A gente tinha um fórum geral de curso que era 

um fórum onde também a gente podia postar todas as coisas que a gente achava 

pertinente ao curso e, além disso, eles deixavam sempre o campo do email. Caso 

precisasse da coordenação ou do professor pra que se a gente precisasse ter um 

apoio no sentido de que a gente não estava conseguindo algo com o curso, 

precisando de ajuda, algum auxílio, isso sempre ficou aberto, mas estritamente 

nosso maior campo de comunicação era via ambiente virtual de aprendizagem que é 

o Moodle. Então ai nós éramos restritivos a isso.� 
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Para estes discentes entrevistados o aluno é o principal responsável pelo 

sucesso de sua adaptação no curso EAD, como afirmado também pelo entrevistado 

2 nos trechos:  

 

�Entrevistada 3: A questão da adaptação do curso ela vai muito da disciplina 

da pessoa e da forma que ela se organiza no dia a dia. O aluno que se organiza 

bem que é disciplinado que realmente fez a matrícula no curso pra estudar, ele 

consegue se adaptar facilmente ao curso de EAD, mas tem que ser uma pessoa 

extremamente organizada porque senão não consegue levar o curso a sério. � 

 

�Entrevistado 2: Ensino a distância é um desafio grande pra qualquer aluno. 

Porque ele, aparentemente, é uma modalidade que você acha que é mais simples 

só que você acaba encontrando uma exigência maior. Ela exige mais disciplina do 

aluno, um acompanhamento mais rígido então eu acho que essa adaptação ela é 

um pouco, dependendo do perfil do aluno ela pode ser até traumática. Porque aluno 

que está muito habituado a modalidade presencial ao encontrar um curso que você 

tem uma autonomia maior, ele acaba sendo prejudicial. Então o que eu penso em 

relação à adaptação.  

 

Ao analisar as respostas dos entrevistados 2 e 3, ex-discentes do EAD, é 

possível perceber um perfil do discente EAD. O Entrevistado 2 tem 44 anos, cursou 

Administração EAD e a Entrevistada 3 tem 35 anos de idade cursou Gestão de 

Recursos Humanos. Assim como os entrevistados alunos, no geral, são adultos 

acima de 30 anos, profissionais que já trabalham na área do curso, mas que não 

tiveram até o momento a oportunidade de realizar um curso superior. 

Concluindo o tema adaptação, diante dos dados obtidos pode-se afirmar que 

tanto o docente quanto o discente conseguem se adaptar ao sistema de educação à 

distância. O educador neste momento aprende com o educando no cotidiano e com 

a utilização da plataforma Moodle. O discente tem a percepção de que o docente e a 

equipe do curso promovem esta adaptação. No caso do discente, se o mesmo 

estiver focado em seu desenvolvimento como aluno ingressante do ensino superior, 

a sua adaptação na modalidade EAD ocorrerá com facilidade. 
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4.2 Análise dos dados - Segunda Etapa  

 

A interação de discentes e docentes no ambiente virtual, em geral, acontece 

na própria plataforma de aprendizagem do Moodle. Nesta plataforma onde fica 

exposto o conteúdo, os discentes podem ler o material de apoio e ainda assistir 

novamente as  teleaulas de cada tema. Na plataforma os discentes conseguem 

realizar a comunicação com os professores temáticos e auxiliares por meio de 

mensagens, ou seja, uma mensagem eletrônica semelhante a um email interno do 

Moodle e através de fóruns de discussão e dúvidas. 

Analisando, portanto, este processo de comunicação na educação à 

distância, observou-se as diferentes ferramentas utilizadas neste ambiente de 

aprendizagem (Moodle). 

 

A entrevistada 5, professora da modalidade EAD, informa que a ferramenta 

de comunicação entre docentes e discentes é a plataforma Moodle. A comunicação 

ocorre por meio de mensagens, conforme este trecho da entrevista �Então nós 

trocamos muitas mensagens com os alunos essa é a principal forma de 

comunicação com eles�. 

 

A entrevistada 1, também docente da modalidade, também aborda a forma de 

comunicação na plataforma Moodle, dizendo que � Na realidade a comunicação é o 

ambiente Moodle por meio de mensagem, fórum de dúvidas da semana e também 

nós temos um campo que se chama �cafezinho�, onde o papo é informal entre os 

alunos.A sensação que tenho é que o Moodle é um contato 24 horas com o 

professor, porque se o aluno enviar uma mensagem de madrugada, ele formaliza e 

o professor tem 24 horas pra poder responder aquela pergunta.� 

 

A Entrevistada 3, ex-discente do curso de RH, afirma que se não houver 

dedicação por parte do discente, não haverá comunicação. A falta de diálogo com o 

docente pode ser um problema no processo comunicacional. Segundo Berlo (2003), 

a análise de qualquer situação de comunicação deve levar em conta ambos os lados 

deste processo. Com essa afirmação, fica claro que se os objetivos da fonte do 

receptor não estiverem em sintonia, rompe-se a comunicação. O aluno deve ter essa 

disciplina na obtenção do conhecimento e isso faz parte da adaptação na EAD. No 
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trecho abaixo da Entrevistada 3, ela comenta sobre a dedicação e adaptação do 

discente 

 

�Entrevistada 3: O aluno que conseguir, tiver disciplina e conseguir entender 

os objetivos do ensino a distância, ele vai muito bem e se destaca. Porque o aluno 

que tiver algum choque nesse processo de adaptação ele abandona a modalidade, 

porque aparentemente pela liberdade que você tem você vai pensar que é um curso 

mais fácil. E pelo contrário, pela disciplina que ele é exigido ele acaba sendo, mais 

difícil que na modalidade presencial.�   

 

Quando analisado o tema comunicação,  e relação entre alunos e 

professores, o aluno consegue interagir todos os dias. Cada professor auxiliar tem o 

prazo de 24 horas para responder das mensagens. Mesmo com todo o aparato de 

ferramentas para realização da comunicação e a facilidade para respostas 

imediatas, o Entrevistado 2, ex-discente,  analisa a relação com o professor como 

uma �relação fria�. O fato do aluno não ver o docente presencialmente pode afetar a 

relação e a comunicação também pode ser prejudicada justamente pelo lado 

emocional.   

 

�Entrevistado 2: A relação ela acaba sendo, ela é uma relação mais fria você 

tem, ela é mediada por um sistema então você não tem um contato com os 

professores. Você os conhece pela teleaula que você assiste e depois você troca 

mensagem. O que a gente percebe é que eu acho que esse relacionamento 

inclusive nem tem que ter. Ele tem que ter no sentido de conteúdo, se você tiver 

dúvida alguém responde, se você tiver alguma dificuldade alguém te ajuda, mas o 

relacionamento ele na verdade eu não vejo a necessidade de um relacionamento 

entre professores e alunos. O que é importante é que o aluno não fique com dúvidas 

isso sim.� 

 

A questão da aprendizagem não fica comprometida, mas a comunicação com 

o docente pode ser amplificada se houver um contato visual dos discentes, 

passando assim a imagem de �mestre� que o docente tenta transmitir, mas, que fica 

distorcida com o ambiente virtual. Segundo Soares (2002), a chamada gestão 
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comunicativa, a �Educomunicação�, auxilia na prática da comunicação entre 

docentes e discentes, por ser um conjunto de ações inerentes ao planejamento, 

implementação e avaliação deste processo destinando ao fortalecimento. As 

relações e a comunicação são fortalecidas no meio digital justamente por estratégias 

dos docentes que promovem a comunicação no ambiente virtual, conforme trecho 

abaixo:  

 

�Entrevistada 3: A comunicação acontece via digital, então na verdade é 

através de campo de mensagem individual, através dos fóruns que eram abertos 

sobre a temática específica da aula. A gente tinha um fórum geral de curso que era 

um fórum onde também a gente podia postar todas as coisas que a gente achava 

pertinente ao curso e, além disso, eles deixavam sempre o campo do email. Caso 

precisasse da coordenação ou do professor pra que se a gente precisasse ter um 

apoio no sentido de que a gente não estava conseguindo algo com o curso, 

precisando de ajuda, algum auxílio, isso sempre ficou aberto, mas estritamente 

nosso maior campo de comunicação era via ambiente virtual de aprendizagem que é 

o Moodle. Então ai nós éramos restritivos a isso.� 

 

Em contrapartida o ex-discente, Entrevistado 2,  confirma no trecho abaixo 

que mesmo com o aparato de meios de comunicação alguns  alunos muitas vezes 

não acessam as ferramentas disponíveis na internet, comprometendo o processo de 

comunicação e aprendizagem. Quando questionado se a forma de comunicação via 

chat ou email é bastante utilizada pelo aluno, o entrevistado respondeu: 

 

�Entrevistado 2: Não. O aluno só vai te acionar quando ele precisa. Então a 

questão de chat é assim, se for obrigatório e tiver valendo alguma nota com certeza 

as pessoas vão se envolver e vão pra trabalhar. Senão não participa ou ele vai 

acionar o professor quando ele tem dúvida. Então é assim, eu como aluno 

raramente eu tinha qualquer tipo de interação com os professores a não ser num 

momento de dúvida. Ou numa atividade em que ela, a minha participação, seria 

avaliada com alguma nota. Então isso eu fazia.� 
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A Entrevistada 3 (discente), em outro momento, confirma essa questão no 

trecho abaixo:  

 

�Eu acho que vai muito um pouco da pro atividade da pessoa né, mas assim 

no ambiente a gente tinha muita facilidade de contato. Então era só procurar o nome 

do professor e contatá-lo, mas esse professor não fica disponível pra você full time. 

Também ele tem um tempo pra te responder as mensagens e assim, você percebia 

que algumas pessoas tinham certo receio de ficar se comunicando com o professor 

online, até por estar acostumado com um outro tipo de modalidade de ensino. Mas 

assim, basicamente todos achavam muito fácil a utilização da ferramenta.� 

 

Analisando a comunicação entre docentes e discentes no ambiente virtual de 

aprendizagem, o Entrevistado 2, ex-discente, comenta que o aluno quando 

comprometido com a aprendizagem acessa o material online e interage com o 

docente tirando suas dúvidas. Essa iniciativa do discente facilita as relações e o 

processo de ensino � aprendizagem. 

A forma de comunicação online é bem vista pelos sujeitos, porém, a 

linguagem em alguns momentos apresenta uma forma coloquial, o que pode 

acarretar a distorção da imagem do mestre neste ambiente, o que de certa forma 

atrapalha as boas relações entre docente e discente. Os trechos abaixo, da 

Entrevistada 3 (ex-discente)  e Entrevistada 4 (docente), demonstram a questão:  

  

�Entrevistada 4:� Eu acho que eles acabam mesmo respeitando que nós professores 

temáticos dizemos e muitos deles acabam complementando ou trazendo suas 

experiências pra aula e até pelo fórum de dúvidas da semana, nosso canal de 

comunicação. �Eu acho que é muito importante essa relação de troca.� 

 

�Entrevistada 3: Eu acho que pra toda regra existe uma exceção, não da pra 

generalizar a sala. Quando eu entrei no curso tinha mais ou menos uns oitenta 

alunos na sala, a gente terminou com bem poucos alunos, mas alguns falavam em 

linguagem que a gente fala de MSN hoje, naquela linguagem coloquial. Então 

abrevia palavras usa você é vc, então assim utilizavam letras você percebe que na 

comunicação do EAD se distorce um pouco. A pessoa esquece que esta lidando 
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com um profissional do outro lado, que ele é um professor e isso acaba ficando meio 

banalizado nessa comunicação que eles esquecem um pouquinho disso.�  

 

A troca de informação sugerida pela entrevistada 3 é a estratégia para a 

melhora do processo de aprendizagem, conforme Gomez (1997). São tentativas dos 

docentes temáticos e auxiliares para a melhora na qualidade da comunicação entre 

os sujeitos. Os docentes de modo geral promovem estratégias  no dia a dia com o 

discente, com a intenção de trazer o aluno para o processo. 

O ex-discente, o entrevistado 2, confirma a utilização de estratégias para 

melhorar a forma de comunicação entre os docentes e discentes. Ele afirma que os 

professores promovem a interação e respondem rapidamente as dúvidas enviadas,  

conforme o trecho a seguir: 

 

�Entrevistado 2: Todo ensino a distância é mediado por um sistema e o 

sistema mais utilizado é o sistema MOODLE, é um sistema que a gente percebe 

todas as instituições que tem algum tipo de ensino a distância usam esse porque ele 

é muito simples de usar de se manusear e ele é muito didático. Então você 

consegue ver bem os espaços que você tem e você interage via mensagem, via 

fórum, via chat. Tem sempre alguém te atendendo e respondendo.� 

 

  Concluindo o tema sobre forma de comunicação e relações docente-discente, 

pode-se afirmar diante dos dados que a comunicação é bem sucedida desde que o 

docente utilize ferramentas de aproximação com o discente e o mesmo esteja 

comprometido com a aprendizagem. Se não houver esta �combinação� a 

comunicação será reduzida dificultando o processo de aprendizagem. 

Analisando a linguagem utilizada na comunicação e a influência nas relações 

entre docentes e discentes, a Entrevistada 5 (docente) e o Entrevistado 2 (discente) 

comentam que existe o predomínio da linguagem coloquial na comunicação;  

 

�Entrevistado 2: A  linguagem que eu usava era uma linguagem coloquial e eu 

reconhecia como alguém que iria resolver minha dúvida. Então sim reconheço a 

posição dessa pessoa que iria responder que no caso seria um professor ou um 

tutor, eu não sei quem iria efetivamente responder minha pergunta, mas sim 
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colocava com respeito que era alguém que iria sanar minha dúvida no 

conhecimento. Então eu tinha uma linguagem, a vantagem do ensino a distância é 

que a linguagem é coloquial, a gente utiliza uma linguagem formal para trabalhar e 

sim eu acho que a gente precisa respeitar porque é um docente que está fazendo 

esse trabalho com a gente.� 

 

�Entrevistada 5: A linguagem acaba sendo mais coloquial né, por conta do 

relacionamento que a gente acaba criando com eles e também pra essa questão da, 

hoje em dia internet, a forma deles se comunicarem através de outros tipos de 

mensagens como MSN, por exemplo, outras ferramentas redes sociais. Eles 

acabam escrevendo com abreviaturas, gírias, enfim. Então o contato acaba sendo 

bem mais coloquial do que num ensino presencial, por exemplo.� 

 

Analisando os trechos, entende-se que o discente percebe que atrás do 

teclado tem um professor, �o mestre�, porém por estar adaptada com a linguagem da 

internet, uma linguagem própria trazida com a inserção de novas tecnologias e com 

a propagação de novos canais como as redes sociais, ele não acha um erro se 

comunicar com o professor através de gírias ou abreviaturas de palavras por 

exemplo. Segundo Sodré (2002), no mundo contemporâneo o fenômeno da 

midiatização, ou seja, novas formas de tecnologias inseridas na mídia com o intuito 

da propagação da comunicação e facilitando a cultura de massa, modifica também a 

maneira de educar com ética, gerando novos métodos de ensino. O docente neste 

momento diante da situação entende que esta linguagem vem da forma de 

comunicação iniciada pelo meio de comunicação internet. 

Quando abordadas pela questão sobre os ruídos que podem ter nesta  

comunicação baseada na linguagem coloquial,  as entrevistadas 3 (discente) e 4 

(docente) comentam que:  

 

�Entrevistada 4: Claro, como nós temos alunos no presencial que acabam 

exagerando em determinadas situações, nós temos alunos assim no EAD também 

que eu acho que aí, acaba dificultando o aluno vira o �valentão do teclado�. Ele acha 

que só porque não está frente a frente ele pode dizer o que for, mas de certa 
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maneira a gente acaba também, da mesma forma, dando bronca pelo canal de 

comunicação. Então acaba sendo a mesma coisa se houvesse o presencial.� 

   

�Entrevistada 3: Eu acho que a questão o principal problema é entender que o 

processo de dialogicidade de diálogo entre professor e aluno ele só acontece a partir 

do momento em que é explicado pro aluno que o processo tem que ser 

horizontalizado, vai ter um processo de diálogo, mas que esse aluno tem que atribuir 

um certo respeito àquela figura que está lidando com ele no dia a dia. E às vezes 

você fica meio deslocado com o aluno EAD, porque ele não está vendo aquele 

professor, ele vê uma imagem, uma foto. Ele o vê uma vez por aula, numa imagem 

transmitida via satélite. Então isso acaba ficando um pouco deturpado.� 

 

Diante desses relatos é possível afirmar que os problemas de  comunicação 

podem acontecer tanto EAD, quanto em uma sala de aula de um curso presencial. O 

que difere é que os �valentões do teclado� aparecem justamente por não existir uma 

presença física do professor. Neste momento a linguagem coloquial fica em 

evidência, podendo trazer transtornos ao professor.  

Com o quadro 6, descrevo em síntese a estrutura utilizada para organização 

das informações obtidas com as entrevistas, afinando com os temas previamente 

determinados para alcance dos objetivos gerais e específicos da dissertação.  

 

Figura 3 

Organograma para a análise dos dados 

 

 

Objetivo da 
dissertação  

(Processo Comunicacional 
EAD UMESP) 

  
Relações e adaptação 

com o A.V.A de 
discentes e docentes. 

Comunicação entre 

docentes /discentes e 
o processo de 
aprendizagem. 

Comunicação entre 

docentes /discentes, 
suas relações e uso de 

linguagem. 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 

        O organograma foi fundamental para a separação dos dados e elaboração dos 

resultados da análise. Para atingir o objetivo da dissertação a análise foi composta 

dos 03 (três) blocos principais com os temas abordados nas entrevistas transcritas. 

Em alguns momentos as informações tratavam de dados relacionados com o 

docente ou discente, em separado e outros momentos com os dois sujeitos da 

análise. 
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5 RESULTADOS DA ANÁLISE  

 

Diante dos dados obtidos por meio das entrevistas transcritas com docentes e 

ex-discentes, foi possível compreender a relação docente-discente e o processo 

comunicacional, o que possibilita o levantamento de hipóteses e definição de 

desafios para a gestão. 

As entrevistas realizadas com docentes e ex-discentes da Universidade 

Metodista de São Paulo dos cursos Administração e Recursos Humanos, mostram, 

na primeira etapa da análise, que esses profissionais que até então trabalhavam na 

área administrativa da instituição quando se tornaram docentes, se sentem 

valorizados e satisfeitos com a carreira acadêmica. No entanto, a função como 

docente é mais recente para as pessoas entrevistadas e foi iniciada na própria 

Universidade Metodista, no setor da EAD. A análise da entrevista com os docentes 

permitiu a compreensão da cultura organizacional da instituição que evidencia o 

plano de carreira. Para Morgan (1996), aspectos de cultura de uma organização não 

são complexos, desde que primeiramente exista uma análise profunda dos aspectos 

simples do (dia a dia) no ambiente de trabalho. Este ambiente na Universidade 

Metodista transmite a valorização na função de docência. 

Os sujeitos entrevistados apontam que a adaptação ocorre facilmente por 

ambas as partes, se houver o comprometimento no estudo e na interação das 

pessoas envolvidas no processo. Segundo Freire (1987) o educador, quando educa, 

também é educado, quando promove o diálogo com o discente. O autor acredita que 

o educador deve somente retransmitir seu conhecimento e cultura, sem impor, ou 

seja, o educador é apenas o narrador no processo de ensino � aprendizagem. Na 

EAD os docentes conseguem a adaptação transmitindo aos discentes as 

informações e propiciando a troca de aprendizagem. Desta maneira, os sujeitos 

estão se adaptando mutuamente.  

A questão da aprendizagem na EAD da UMESP não foi comprometida, porém 

a comunicação do docente com o discente pode ser mais amplificada se houver um 

contato físico, passando assim a imagem de �mestre� que o docente tenta transmitir 

e fica distorcido com o ambiente virtual. Segundo Soares (2002), a chamada gestão 

comunicativa, auxilia na prática da comunicação entre docentes e discentes. Com a 

dificuldade em manter um contato presencial, as relações e comunicação são 
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fortalecidas no meio digital, justamente  pela inserção de estratégias dos docentes 

que promovem a comunicação no ambiente virtual. 

Sobre o tema processo de comunicação e relações docente-discente, foi 

analisado que a comunicação entre docentes e discentes da UMESP é bem 

sucedida desde que o docente utilize  de aproximação com o discente e o mesmo 

esteja comprometido com a aprendizagem. Quando não existir essa �procura� a 

comunicação será reduzida dificultando o processo de aprendizagem. Para Gomez 

(1997), a troca de informações é a estratégia para os docentes e promove a 

aproximação com os discentes. São tentativas dos docentes temáticos e auxiliares 

para melhora na qualidade da comunicação entre os sujeitos. Para Gadotti (1975), o 

ato de educar significa o interesse manifestado no docente de influenciar e mostrar 

diante de suas atitudes a intenção pedagógica. Por sua vez, o discente, deve buscar 

o conhecimento, a chamada verdade, por seus próprios meios. A relação entre 

discente e docente está ligada por uma igualdade ontológica, ou seja, podem 

possuir a mesma cultura, ao fazer parte de uma mesma história, por isso a 

pedagogia só é possível através do diálogo. As estratégias promovidas pelo docente 

incluem em seu dia a dia a prática do diálogo constante, com o intuito de provocar 

manifestações dos docentes. 

        Pode-se afirmar diante dos dados obtidos que a linguagem da internet é 

amplificada no ambiente virtual de aprendizagem (Moodle). Para Nunes (2009) com 

a entrada de novos meios de comunicação houve novas formas de organização do 

processo de ensino-aprendizagem o que promoveu ainda mais a interação entre 

docentes e discentes. Dependendo do perfil do aluno, no caso entre os mais jovens, 

isso ocorre por mais vezes. Em geral, devido ao contato não visual no 

relacionamento dificulta que o discente tenha uma postura de aluno, diante do 

docente na comunicação online. Os discentes em geral não relacionam a figura de 

�mestre� como professor que encontra no Moodle. A linguagem online facilita a 

comunicação de forma mais informal com o docente o que pode proporcionar a falta 

de comprometimento por parte do aluno ao se relacionar com o professor. 

         Entende-se, com a análise que o discente integrante da UMESP na EAD tem a 

percepção que atrás do teclado de um computador, que tem um professor, �o 

mestre�, porém com a assimilação com da linguagem da internet, uma linguagem 

própria trazida com a inserção de novas tecnologias e com a propagação de novos 
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canais como as redes sociais, ele não acha um erro se comunicar com o professor 

com esta linguagem. O docente neste momento, entende que esta linguagem vem 

da forma de comunicação iniciada na internet e mesmo tendo alguns problemas com 

a linguagem utilizada não acha errada a utilização por parte do aluno. O docente ao 

final entende que o universo online conspira a favor da linguagem coloquial. 

           A comunicação online de fato não atrapalha a comunicação, porém uma 

comunicação realizada informalmente pode trazer uma relação mais sintética,  o que 

permite também falhas no aprendizado. 

Os dados obtidos na revisão de literatura também apresentam teorias 

condizentes com o tema estudado na pesquisa e movimentam a interpretação dos 

dados de acordo com as referências teóricas voltadas para gestão e comunicação. 

Conforme Gomez (1997) existem estratégias que promovem a melhora na 

comunicação e facilitadores de aprendizagem com a utilização dos meios de 

comunicação, no caso da EAD, do meio de comunicação - internet. Diante dos 

dados obtidos nas entrevistas, o desenvolvimento de estratégias de melhora na 

qualidade da comunicação entre discentes e docentes é executada através da 

amostra representada pelo corpo docente da Universidade Metodista de São Paulo. 

Com essas informações, foi possível investigar o caso da Universidade 

Metodista na modalidade de educação à distância, interagindo com os professores e 

ex-alunos da modalidade, conhecendo o processo de inserção de materiais na 

plataforma Moodle. 
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6 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

O presente estudo teve seu projeto de pesquisa aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Metodista de São Paulo � CEP-UMESP � em 09 

de dezembro de 2011. Cabe ressaltar ainda, que esta pesquisa atende às diretrizes 

da Resolução n. 196 do Conselho Nacional de Saúde, que tem a função de 

regulamentar as pesquisas que envolvem seres humanos (Anexo B). 

Além da aprovação no Comitê, o estudo apresentou o termo de 

consentimento para cada entrevistado (a), antes da gravação da entrevista. A 

gravação e as informações foram cedidas por cada participante. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Conclui-se, diante dos dados da pesquisa e de acordo com as referências 

teóricas e a análise de entrevistas que a gestão da comunicação ocorre 

principalmente por meio de ferramentas online nas quais prevalece a linguagem 

escrita e coloquial. Em alguns casos, a ferramenta utilizada é a fala, por meio do 

contato telefônico. O desafio da gestão na modalidade de ensino à distância está, 

portanto explícita na linguagem escrita e em seus níveis de interpretação. A 

comunicação entre os sujeitos pode ficar comprometida se a linguagem utilizada for 

abrangente, o que pode dar margem para várias interpretações, comprometendo o 

processo. A falta de comunicação por parte dos discentes também pode dificultar o 

processo de aprendizagem, pois o aluno que mantém esse contato com seu 

professor auxiliar a amplia seu conhecimento. 

O docente entende que a linguagem coloquial existe neste ambiente virtual. A 

evolução dos modelos de EAD aconteceu com a ampliação e evolução das mídias 

de massa e da tecnologia. Com a propagação da internet e redes sociais o interesse 

pelo ensino EAD aumentou, gerando também maior facilidade de adaptação e 

promovendo a comunicação.  

Em contrapartida, a linguagem informal, produzida na internet não facilita o 

relacionamento de mestres e alunos, que tiveram boa parte de seu ensino em 

escolas na modalidade presencial. O tratamento aos professores precisa ser mais 

respeitoso para não tornar a interação desrespeitosa, no caso de alunos �valentões 

do teclado� como se refere uma das entrevistadas. 

Os docentes da Universidade Metodista promovem atitudes de aproximação  

(contatos telefônicos quando necessário) e buscam estratégias para trazer este 

discente ao ambiente de aprendizagem. 

A gestão, neste caso, deve interferir visando a proximidade dos sujeitos 

participantes do processo de comunicação na modalidade EAD. A figura de mestre 

deve ser respeitada e para isso os docentes devem usar o maior número de 

ferramentas online possíveis para que a interação com seus discentes se apresente 

de forma saudável e amistosa, chegando próximo do que é a relação de um 

professor com seu aluno em uma sala de aula da modalidade presencial. 
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Um bom relacionamento entre os sujeitos melhora em todos os aspectos a 

forma de ensino, pois neste momento permitem-se aberturas e feedbacks que 

melhoram dia após dia, a forma de aprendizado. 

Com a pesquisa e diante das informações reunidas, é perceptível que a troca 

de informações permite aos dois integrantes desta relação o aperfeiçoamento de 

suas funções. 

A modernização e avanços da tecnologia, futuramente facilitarão ainda mais o 

processo de ensino na EAD, com a transmissão de aulas em tempo real, trazendo 

até uma interação mais rápida e eficaz. Assim, terminará amenizando também a 

falta do contato físico que um professor em sala de aula presencial possui e no EAD 

fica restrito.  

Espera-se com esta pesquisa contribuir tanto para o campo científico, quanto 

para os campos organizacional e acadêmico.  Trata-se de um tema relativamente 

novo na academia já que a inserção de ferramentas de aprendizagem online é 

recente. A intenção foi identificar a relação entre docentes e discentes no âmbito da 

educação à distância e possíveis falhas para que, ao final, possa existir uma 

orientação de gestão nesta modalidade de ensino, visando o aperfeiçoamento de 

docentes e um acréscimo de interesse dos discentes na prática diária de ensino. 
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APÊNDICE A - ENTREVISTAS TRANSCRITAS 

 
 
Data: 10 de Setembro  de 2011 às dezoito horas e 20 minutos. 

Local: Instituto Metodista de Ensino Superior no Edifício Teta sito a Rua Planalto, 106 � São 

Bernardo do Campo � SP.  

Nome do Entrevistado: Cintia Monteiro Fernandes 
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5 
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7 
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13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

E: Boa tarde Cintia, qual sua idade?  

EP:  [Bom...] tenho 34 anos. 

 E:       Qual sua área de atuação e tempo de trabalho dentro da 

Universidade? 

EP:  Então... a minha área de atuação...eu sou professora auxiliar de 

educação á distância [né...] no curso de Administração e eu trabalho aqui na 

Universidade na realidade [pausa] desde 2004...eu trabalhava no registro 

acadêmico e atualmente, na ocasião, no primeiro semestre de 2009 eu fui 

chamada pelo Coordenador Eder Polizei que me convidou para trabalhar como 

professora na época como tutora e tô desde então.  

 

E:      Como você avalia a interação dos alunos com a modalidade de ensino 

à distância?  

 

EP:   [Bom...] na minha opinião no sentido de interação professor e aluno 

[pausa...] eu acredito que eles não tenham problema até mesmo porque uma das 

regras que se coloca pro aluno fazer o curso a distancia é que ele tenha acesso a 

internet e domínio [né..] na informática [iii...] esses alunos logo que começam 

normalmente temos até um grupo mais maduro acima dos 29 anos e de várias 

culturas e regiões do país foi feito até uma pesquisa no começo de 2009 no 

processo seletivo dos alunos que procuram a educação a distancia, mas nos 

percebemos que eles não tem essa dificuldade e quando apresentam nos termos 

os cursos livres que é onde orienta o aluno na utilização das ferramentas 
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52 

53 

 

54 

55 

56 

básicas [né...] que é o Moodle que é o ambiente de aprendizagem dele.  

 

E:  Como é a adaptação da equipe diante desta modalidade de ensino 

(monitores, professores e coordenadores). 

 

EP:  [Olha..] eu acredito que sim, o que ocorre nessa questão ai, as vezes o 

monitor, talvez ele entenda que ele faça só o papel de monitor, mas o monitor 

além de aquela pessoa a frente do aluno, passando as informações para o 

professor auxiliar... eu acredito ele também tem papel pedagógico e as vezes 

isso não é cumprido [seriedade]...mas fora isso eu entendo que flui bem todos 

os setores envolvidos no caso o professor auxiliar, temático e coordenador. 

 

 

E:  Como é realizada a comunicação com os discentes no dia a dia ? 

EP:  É assim, se o aluno, tem uma dúvida que não seja pertinente ao 

conteúdo, ele procura a professora dele. Essa professora auxiliar, que cuida 

deste aluno. O aluno não conhece o espaço físico da instituição e pode se 

confundir quando trata de informações não pedagógicas. No geral eles 

interagem com os docentes normalmente online, mas as vezes não usam 

corretamente falando de coisas não pedagógicas. 

 

E:  Qual a forma de comunicação com esses alunos? 

 

EP:  Na realidade a comunicação é o ambiente Moodle por meio de 

mensagem, fórum de dúvidas da semana e também nós temos um campo que se 

chama �cafezinho�, onde o papo é informal entre os alunos.A sensação que 

tenho é que o Moodle é um contato 24 horas com o professor, porque se o 

aluno enviar uma mensagem de madrugada, ele formaliza e o professor tem 24 

horas pra poder responder aquela pergunta. 

 

E: Então, de modo geral eles utilizam mais essa ferramenta ( a 

mensagem)? 

 

EP:  Sim, por meio da mensagem o aluno se comunica diretamente com o 

professor, eu acredito até mesmo que a questão da confiabilidade que quando 

um aluno coloca algo o fórum ele acaba expondo o problema dele quando não é 
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referente ao conteúdo, para todas as pessoas terem acesso no Polo presencial, 

então ele acaba passando diretamente para o professor auxiliar por mensagem. 

 

E:  E como que os alunos se posicionam com relação a essa forma de 

comunicação ? 

EP:  Olha eu já tive experiência de escrever o aluno tem um dúvida e o 

aluno falar professora não entendi, então eu pego e copio novamente só 

reformulo e ainda o aluno fala que não entendeu. 

Ai eu dei a sugestão �me liga� e que me ligou. Por telefone li a mensagem e ai 

ele disse que tinha entendido. Então a intonação na hora de escrever pode ser 

um problema. 

 

E:  Existem facilidades nesta forma de Comunicação?  

EP:  Eu acredito que sim, pois quando o aluno inicia na modalidade a 

distância [hum...] esse aluno [...] ele já imagina que vai ser este grau e 

ferramenta de comunicação; então eu não consigo encontrar uma dificuldade do 

aluno com essa ferramenta. 

 

E:  Bom Cintia eu gostaria de agradecer por este tempo que você 

separou pra conversarmos e tenho certeza que você vai contribuir e que 

agregou valor a minha pesquisa, obrigada (risos). 

EP:  Obrigada Patricia. 
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Entrevista transcrita 

Data: 08 de Fevereiro de 2012, quinze horas e quarenta e três minutos. 
 
Local: Instituto Metodista de Ensino Superior no Edifício Teta sito a Rua Planalto, 106 � São 

Bernardo do Campo � SP. 
 
Nome do entrevistado: Cristiane - Professora auxiliar do curso de Administração  
 

 

 

 

E: Cristiane qual a sua área de atuação e tempo de trabalho dentro da universidade 

Metodista de São Paulo?  
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 C: Bom eu sou professora auxiliar no curso de administração EAD, 

também dou aula no presencial estou aqui na universidade já a dois 

anos.  Iniciei a vida de docente no EAD e há pouco tempo fui para o 

presencial. 

 E: E como você avalia a entrada desses novos alunos que até 

então tinham um contato presencial com os professores e a partir 

de então eles começaram a ter o contato com só os professores na 

modalidade de ensino a distância? 

C: Eu sinto uma carência por parte dos alunos o contato presencial. 

Então eles têm uma boa adaptação, porém eu sinto essa carência 

deles por parte de ter algo mais próximo né. Nós temos, nós 

professores auxiliares, pra auxiliarmos isso e por conta dessa 

distância eles acabam mandando muitas mensagens. Tudo eles 

mandam mensagens perguntando, então eles não tem o trabalho de 

ler algumas coisas, eles preferem perguntar que é mais fácil. Acho 

que por isso o contato presencial acaba fazendo um pouquinho de 

falta nesse sentido.   

 

E: E esse contato on line que vocês têm com eles ajuda no processo de 

aprendizagem desses alunos? Esse contato auxilia, eles não têm dificuldades por ser 

on line? 

C: Não, nenhuma. Por isso não. Mesmo porque é uma linguagem bem comum no 

ambiente deles. Questão de ser on line, enfim isso é bem tranquilo.  

 

E: Eles tendem a ser mais disciplinados? 

C: Sim. No ensino a distância exige que os alunos tenham uma disciplina maior de 

ensino presencial. (desculpa que eu não tinha entendido a primeira pergunta) Precisa que 

ele seja muito mais disciplinado do que no presencial mesmo. E exige que ele faça muita 

leitura, que ele cumpra os prazos, enfim que ele assista aos vídeos então uma pessoa que 

não seja organizada e disciplinada, não se dá bem no ensino a distância.   

 

E: E qual é a principal forma de comunicação de vocês, professores auxiliares com 

esses alunos?   

C: É a ferramenta, uma ferramenta que nós temos no Moodle que são as mensagens. 

Então nós trocamos muitas mensagens com os alunos esse é a principal forma de 
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comunicação com eles.    

 

E: E no dia a dia, esses alunos eles respeitam sua figura como professora e qual é a 

linguagem que eles utilizam pra essa comunicação?    

C: Sim eles respeitam mesmo porque a maior parte do tempo o contato é com a gente 

mesmo né, então nós que tiramos as dúvidas, enfim. Então eles sempre consultam 

qualquer dúvida eles entram em contato com o professor auxiliar. A linguagem acaba 

sendo mais coloquial né, por conta do relacionamento que a gente acaba criando com 

eles e também pra essa questão da, hoje em dia internet, a forma deles se comunicarem 

através de outros tipos de mensagens como MSN, por exemplo, outras ferramentas redes 

sociais. Eles acabam escrevendo com abreviaturas, gírias, enfim. Então o contato acaba 

sendo bem mais coloquial do que num ensino presencial, por exemplo.    

 

E: E essa linguagem coloquial na sua opinião, ela é utilizada por eles mais pela faixa 

etária, existe uma faixa etária predominante que utiliza esse tipo de linguagem, os 

jovens utilizam mais esse tipo de linguagem os mais velhos nem tanto. Como que 

funciona? 

C: Sim mais os jovens. Então eu percebo que os alunos mais jovens acabam utilizando 

mais, não que os mais velhos não utilizem também, alguns acabam até utilizando uma 

palavra ou outra, mas nos jovens é bem mais evidente esse tipo de comunicação.  

 

E: Obrigada Cristiane, é isso. Obrigada pela participação.   
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Entrevista transcrita 

Data: 08 de Fevereiro de 2012, quinze horas e trinta e oito minutos. 
 
Local: Instituto Metodista de Ensino Superior no Edifício Teta sito a Rua Planalto, 106 � São 

Bernardo do Campo � SP. 
 
Nome do entrevistado: Patrícia B. Inarelli - Professora temática do curso de Administração  
 

 

 

 

 

E: Patrícia qual sua área de atuação e tempo de trabalho dentro da universidade 

Metodista de São Paulo?  

PB: Bom eu entrei na universidade Metodista de São Paulo em 2000 como aluna e em 
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2002 eu tive a oportunidade de realizar um estágio aqui na universidade no CAGE, que 

na época era uma agência de consultoria Junior onde os alunos entravam pra auxiliar as 

empresas em problemas relacionados a área de administração. Depois disso eu fui 

efetivada, trabalhei cinco anos na área de compras né, área voltada a logística e em 

paralelo eu comecei em 2006 a atuar na área de educação a distância como tutora. Eu 

iniciei juntamente com os cursos de educação a distância da universidade. Fiquei até 

2008 como tutora, depois passou a ser professora auxiliar e em 2008 eu virei professora 

temática. Então eu estou até hoje 2012 como professora temática dos cursos de 

educação a distância da Metodista. A minha área de atuação é gestão de organização.         

 E: E como você avalia a entrada desses alunos que antigamente tinham só o 

contato presencial em sala de aula com os professores e a partir de então eles 

tiveram contato on line com os professores auxiliares e com os professores 

temáticos, como que você avalia então a entrada desses alunos nessa modalidade 

de ensino?  

PB: Eu acho que num primeiro momento é tudo muito novo, tanto para nós professores 

quanto para os alunos e a partir do momento que o aluno se dispõe a efetuar ou realizar 

um curso EAD ele já vem, mais preparado pra isso vamos dizer assim. Então eu acho 

que a relação professor-aluno, principalmente para o aluno é um pouco diferente do 

que ele vinha realizando nos estudos anteriores até a universidade, porque até então era 

a questão do professor na frente da sala de aula, e o aluno sentado numa carteira. Então 

eu acho que é um processo diferente, mas eu acho que é um processo que os alunos 

estão vindo, estão conhecendo e estão gostando. E eu acho que com o passar do tempo 

é uma coisa que claro, na minha ideia que o EAD veio pra ficar, mas eu acho que é um 

curso muito bem vindo à modalidade de ensino que está agradando os alunos e cada 

vez mais os alunos estão procurando. Seja ela por ir um único dia a instituição, ao pólo 

de apoio presencial. Realizar, assistir a sua aula, realizar sua atividade presencial, 

depois desenvolver as atividades ou por problemas familiares ou de locomoção, até 

mesmo financeiro que um curso EAD possibilita trazer muitas pessoas que tem uma 

renda mais baixa, inclusive que estão a muito tempo longe de uma universidade. 

 

E: E o processo de aprendizagem desses alunos com relação ao EAD eles 

realmente aprendem com o EAD?  

PB: Eu acho que aprendem e aprendem muito mais do que aluno do presencial. Eu 

acho que o aluno do EAD ele vem se dispõe a assistir a uma aula e depende muito mais 

dele o aprendizado do que o professor. Por quê? 
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Como um aluno tem que desenvolver as atividades durante a semana ele acaba se 

cobrando a si próprio. O que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, se ele entendeu 

ou não. Ele não tem o papel do professor na frente da sala de aula falando: 

_ Olha gente presta atenção. Vocês estão entendendo? 

Não. No EAD a gente transfere essa responsabilidade para o aluno ele que tem que 

sentar, resolver, estudar, ele vai ter que estudar porque aquilo vai ser cobrado em 

algum momento. Então eu acho que a questão de aprendizagem pro aluno é muito 

melhor o EAD do que o presencial.  

 

E: E você como professora temática o que quê você analisa num sentido de 

comunicação com esses alunos? Num processo de aprendizagem eles conseguem 

tirar as dúvidas, existe uma comunicação do professor temático com o aluno 

EAD?  

PB: Eu acho que no começo é um pouco difícil para o aluno. Entender é ainda ou 

talvez ficar com vergonha de realizar uma pergunta no meio da teleaula, porque até 

então não é uma única sala de aula, às vezes é uma aula pra mil alunos. Então pode ser 

que num primeiro momento os alunos tenham receio de perguntar de: 

_ A será que vou fazer uma pergunta besta ou não?     

Eu acho que num primeiro momento é difícil pra eles, mas acho que o professor 

também tem que trazer o aluno um pouco mais perto de si e deixar o aluno à vontade. 

Tem outros canais de comunicação além da teleaula, como o chat, fórum e é papel do 

professor temático instiga o aluno a participar, a tirar suas dúvidas, a questionar: 

_ E aí pessoal como ta, tem dúvida, não tem dúvida. 

Então eu acho que ainda mais do que o presencial o professor temático tem um tempo 

maior pra cutucar o aluno durante a semana e questionar ele, então eu acho que a 

comunicação acaba sendo até melhor, acho que acaba sendo muito mais proveitosa do 

que no presencial. Que é uma aula, é aquele dia e acabou.  

 

E: E os esses alunos no dia a dia eles chegam a conversar com você como 

professora temática, e eles respeitam sua figura como professora ou só porque 

você está longe, não presencial, eles acham que pode ter uma comunicação 

diferenciada? A linguagem é mais formal ou informal nessa comunicação?   

PB: Eu acho que o aluno acaba respeitando o professor temático porque principalmente 

no meu caso ainda, porque eu sou uma pessoa nova que eu acabo dando aula pra alunos 

muito mais experientes, vamos dizer assim, do que eu, mas eles acabam respeitando 

sim o que a gente fala e eu acho que eles têm a ideia de que: 
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_ Olha o professor tá ali dentro de um estúdio, está passando conteúdo. Então se ele não 

soubesse nada ele não estaria ali. 

Eu acho que eles acabam mesmo respeitando que nós professores temáticos dizemos e 

muitos deles acabam complementando ou trazendo suas experiências pra aula e até 

pelo fórum de dúvidas da semana, nosso canal de comunicação. Eu acho que é muito 

importante essa relação de troca. Professor temático sabe, mas também não sabe tudo. 

Então o aluno também tem que contribuir para o aprendizado não só dos demais 

alunos, como também do professor. Então eu acho que é uma troca.  

 

E: E isso ocorre no canal de comunicação? 

PB: Isso ocorre no canal de comunicação que no nosso caso é o chat ou é o fórum 

dentro da plataforma, dentro do ambiente virtual de aprendizagem  

 

E: E em nenhum momento o aluno foi desrespeitoso ou quis criar algum caso 

justamente por estar longe?     

PB: Não, não por estar longe. Claro como nós temos alunos no presencial que acabam 

exagerando em determinadas situações, nós temos alunos assim no EAD também que 

eu acho que aí, acaba dificultando o aluno vira o valentão do teclado. Ele acha que só 

porque não está frente a frente ele pode dizer o que for, mas de certa maneira a gente 

acaba também, da mesma forma dando bronca pelo canal de comunicação. Então acaba 

sendo a mesma coisa se houvesse o presencial.   

E: Entendi obrigada Patrícia. Obrigada pela participação.   
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Entrevista transcrita 

Data: 06 de Fevereiro de 2012 � 14 horas 
 
Local: Instituto Metodista de Ensino Superior no Edifício Teta sito a Rua Planalto, 106 � São 

Bernardo do Campo � SP. 
 
Nome do entrevistado: Simone Costa - Ex-aluna do curso de Recursos Humanos  

 

 

 

 

E: Como que você avalia a adaptação dos alunos na modalidade de ensino a 

distância, você que foi uma ex-aluna?  

SC: A questão da adaptação do curso ela vai muito da disciplina da pessoa e da 

forma que ela se organiza no dia a dia. O aluno que se organiza bem que é 
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disciplinado que realmente fez a matrícula no curso pra estudar, ele consegue se 

adaptar facilmente ao curso de EAD, mas tem que ser uma pessoa extremamente 

organizada porque senão não consegue levar o curso a sério.   

 E: E como é a relação entre os docentes e os alunos no caso na modalidade do 

ensino a distância? Você sentiu que houve uma diferença na modalidade 

presencial?  

SC: Olha como eu tinha antes de ingressar na modalidade EAD eu tinha feito dois 

anos de presencial, numa faculdade de psicologia que eu tinha optado um curso, 

você sente um pouco de estranhamento num sentindo de ter contato pessoal com 

seu professor, mas isso é minimizado pelo contato online que você tem com o seu 

professor tutor né. Agora professor auxiliar e com os professores temáticos através 

do fórum, mas no começo a gente sente sim um pouco dessa falta desse contato 

pessoal com o professor. 

 

E: E qual que era a forma de comunicação que você tinha com o professor, no 

caso temático ou auxiliar, na ocasião quando você era aluna?  

SC: A comunicação acontece via digital, então na verdade é através de campo de 

mensagem individual, através dos fóruns que eram abertos sobre a temática 

específica da aula. A gente tinha um fórum geral de curso que era um fórum onde 

também a gente podia postar todas as coisas que a gente achava pertinente ao curso 

e, além disso, eles deixavam sempre o campo do email. Caso precisasse da 

coordenação ou do professor pra que se a gente precisasse ter um apoio no sentido 

de que a gente não estava conseguindo algo com o curso, precisando de ajuda, 

algum auxílio, isso sempre ficou aberto, mas estritamente nosso maior campo de 

comunicação era via ambiente virtual de aprendizagem que é o Moodle. Então ai 

nós éramos restritivos a isso.  

 

E: E no dia a dia você sentia que seus colegas de sala precisavam mesmo 

entrar em contato com esse professor, eles tinham essa comunicação 

facilmente?  

SC: Eu acho que vai muito um pouco da proatividade da pessoa né, mas assim no 

ambiente a gente tinha muita facilidade de contato. Então era só procurar o nome 

do professor e contatá-lo, mas esse professor não fica disponível pra você full time. 

Também ele tem um tempo pra te responder as mensagens e assim, você percebia 

que algumas pessoas tinham certo receio de ficar se comunicando com o professor 

[EAD] 

 

 

 

[EAD] 
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online, até por estar acostumado com um outro tipo de modalidade de ensino. Mas 

assim, basicamente todos achavam muito fácil a utilização da ferramenta.  

 

E: E na hora de se comunicar com esse professor, na sua sala você sentia que 

tinha alguns alunos que se comunicavam de forma formal, respeitando aquele 

professor que na verdade ele não está vendo a figura pessoalmente. Então de 

repente ele, já que não está vendo a figura pessoalmente, ele fala de qualquer 

maneira. Com uma linguagem mais informal ou não você acha que tinha um 

respeito sobre a figura do professor, mesmo estando fora da sala de aula 

presencial?   

SC: Eu acho que pra toda regra existe uma exceção, não da pra generalizar a sala. 

Quando eu entrei no curso tinha mais ou menos uns oitenta alunos na sala, a gente 

terminou com bem poucos alunos, mas alguns falavam em linguagem que a gente 

fala de MSN hoje, naquela linguagem coloquial. Então abrevia palavras usa você é 

vc, então assim utilizavam letras você percebe que na comunicação do EAD se 

distorce um pouco. A pessoa esquece que esta lidando com um profissional do 

outro lado, que ele é um professor e isso acaba ficando meio banalizado nessa 

comunicação que eles esquecem um pouquinho disso. Então tem que se policiar e 

lembrar que a pessoa que está do outro lado é um professor, uma pessoa que 

estudou, fez um mestrado, fez um doutorado só que isso ficava um pouquinho 

esquecido às vezes. Até a gente brincava que tinha muito os machos do teclado, 

porque as pessoas usam às vezes a comunicação digital como um meio de ofensa, 

como um meio de não entender que o outro profissional que esta do outro lado 

também exige respeito. Então existe um certo problema com relação a isso.     

 

E: E você acha que esse desrespeito tem relação com a faixa etária daquele 

aluno ou mesmo na própria educação dele por outras faculdades ou escolas 

pelas quais ele já havia passado, ou deve-se mesmo pela modalidade, que como 

é uma modalidade a distância ele se achava no direito de continuar falando 

como se fosse um colega da sala? 

SC: Eu acho que isso não é um problema de escola pública ou privada, eu acho que 

a questão de como a pessoa se educa. E comunicação é uma coisa que acaba 

viciando. Então eu acho que é um pouco vício de linguagem e das pessoas que 

acostumaram a usar o português e a linguagem que não é coloquial no dia a dia, 

numa forma que eles acham que pode usar com todo mundo. Então não é porque 

acha que vai ser desrespeito, mas é porque ele, às vezes não existe aquele certo: 
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_ Eu me toco de que estou falando com o meu professor. 

Entendeu é mais porque as pessoas se acostumaram a falar de um jeito desbocado 

ou acostumaram a falar de um jeito que não é formal. E aí traduzem isso pra sua 

vida e acham que podem usar isso com um professor, podem usar isso com seu 

diretor de empresa e a questão é se fala assim com um professor, imagina com um 

diretor da empresa dele. Os emails provavelmente são iguais. Porque o que você faz 

na sua casa, você faz no seu trabalho, você faz na sua área acadêmica. Então acho 

que é muito de vivência, então você tem que perceber os ambientes que ela atua, 

mas é um problema sério de comunicação com certeza.  

 

E: E o que você acha que os professores devem fazer? Será que é o professor 

que devem de alguma forma mudar essa comunicação com os alunos?  

SC: Eu acho que a questão o principal problema é entender que o processo de 

dialogicidade de diálogo entre professor e aluno ele só acontece, a partir do 

momento em que é explicado pro aluno que o processo tem que ser horizontalizado 

vai ter um processo ai de dialogo, mas que esse aluno tem que atribuir um certo 

respeito aquela figura que está lidando com ele no dia a dia. E às vezes você fica 

meio deslocado com o aluno EAD, porque ele não está vendo aquele professor, ele 

vê uma imagem, uma foto. Ele o vê uma vez por aula, numa imagem transmitida 

via satélite. Então isso acaba ficando um pouco deturpado.  

E: Obrigada Simone, é isso. Muito Obrigada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

[COM] 

[PRA] 

 

 

 

[PRA] 

 

Entrevista transcrita 

Data: 07 de Fevereiro de 2012 às dezenove horas e 10 minutos. 
 
Local: Instituto Metodista de Ensino Superior no Edifício Teta sito a Rua Planalto, 106 � São 

Bernardo do Campo � SP. 
 
Nome do entrevistado: Marcelo Cruz - Aluno do curso de Administração 
 

 

 

 

 

E: Como que você avalia a adaptação dos alunos na modalidade 

de ensino a distância já no curso de administração que foi um 

curso que você foi aluno?  

 

[EAD] 
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MC: Ensino a distância é um desafio grande pra qualquer aluno. 

Porque ele, aparentemente, é uma modalidade que você acha que é 

mais simples só que você acaba encontrando uma exigência maior. 

Ela exige mais disciplina do aluno, um acompanhamento mais rígido 

então eu acho que essa adaptação ela é um pouco, dependendo do 

perfil do aluno ela pode ser até traumática. Porque aluno que está 

muito habituado a modalidade presencial ao encontrar um curso que 

você tem uma autonomia maior, ele acaba sendo prejudicial. Então o 

que eu penso em relação à adaptação.  

O aluno que conseguir, tiver disciplina e conseguir entender os 

objetivos do ensino a distância, ele vai muito bem e se destaca. 

Porque o aluno que tiver algum choque nesse processo de 

adaptação ele abandona a modalidade, por que aparentemente 

pela liberdade que você tem você vai pensar que é um curso 

mais fácil. E pelo contrário, pela disciplina que ele é exigido 

ele acaba sendo, mais difícil que na modalidade presencial.   

 E: E com relação aos alunos com quem você conviveu e os 

professores, existe uma relação fácil entre eles já que é uma 

modalidade de ensino a distância?  

MC: A relação ela acaba sendo, ela é uma relação mais fria você tem, 

ela é mediada por um sistema então você não tem um contato com os 

professores. Você os conhece pela teleaula que você assiste e depois 

você troca mensagem. O que a gente percebe é que eu acho que esse 

relacionamento inclusive nem tem que ter. Ele tem que ter no sentido 

de conteúdo, se você tiver dúvida alguém responde, se você tiver 

alguma dificuldade alguém te ajuda, mas o relacionamento ele na 

verdade eu não vejo a necessidade de um relacionamento entre 

professores e alunos. O que é importante é que o aluno não fique 

com dúvidas isso sim.  

 

E: E quando tem dúvida qual que é a forma de comunicação com 

esse professor auxiliar ou com o professor temático? 

MC: Todo ensino a distância é mediado por um sistema e o sistema 

mais utilizado é o sistema MOODLE, é um sistema que a gente 

percebe todas as instituições que tem algum tipo de ensino a 

 

[EAD] 
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distância usam esse porque ele é muito simples de usar de se 

manusear e ele é muito didático. Então você consegue ver bem os 

espaços que você tem e você interage via mensagem, via fórum, via 

chat. Tem sempre alguém te atendendo e respondendo. 

 

E: E essa forma de comunicação (chat, mensagem) no dia a dia, 

ela é muito utilizada pelo aluno ou não? 

MC: Eu acho que não. O aluno só vai te acionar quando ele precisa. 

Então a questão de chat é assim, se for obrigatório e tiver valendo 

alguma nota com certeza as pessoas vão se envolver e vão pra 

trabalhar. Senão não participa ou ele vai acionar o professor quando 

ele tem dúvida. Então é assim, eu como aluno raramente eu tinha 

qualquer tipo de interação com os professores a não ser num 

momento de dúvida. Ou numa atividade em que ela, a minha 

participação, seria avaliada com alguma nota. Então isso eu fazia.  

 

E: E quando você se dirigia a esse professor, a linguagem da 

comunicação era mais formal ou informal? Você respeitava 

aquela pessoa como professor ou já que aquela pessoa estava 

fora da sua vista, vamos dizer assim né, você não via essa pessoa 

dia a dia na sala de aula era só via internet se realmente 

modificava sua forma de conversar. Se a linguagem era mais 

informal devido a isso ou não? 

MC: Não, a linguagem que eu usava era uma linguagem coloquial e 

eu reconhecia como alguém que iria resolver minha duvida. Então 

sim reconheço a posição dessa pessoa que iria responder que no caso 

seria um professor ou um tutor, eu não sei quem iria efetivamente 

responder minha pergunta, mas sim colocava com respeito que era 

alguém que iria sanar minha dúvida no conhecimento. Então eu tinha 

uma linguagem, a vantagem do ensino a distância é que a linguagem 

é coloquial, a gente utiliza uma linguagem formal para trabalhar e 

sim eu acho que a gente precisa respeitar porque é um docente que 

está fazendo esse trabalho com a gente.  

 

E: E na sua opinião seus colegas de sala tinham o mesmo respeito 

ou usavam essa linguagem de forma, mais como se tivesse 

 

 

 

 

 

 

[COM] 

 

[PRA] 

 

 

 

 

 

 

 

 

[PRA] 

 

 

 

 

 

pdfMachine  
A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


75 
 

 
 

falando com um colega da sala?  

MC: Eu até acho que a linguagem era coloquial, porque a gente tem 

dentro da sala alunos de diferentes faixas etárias. Então só que o 

aluno com menor faixa etária ele não é desrespeitoso pelo fato de 

estar usando uma linguagem mais coloquial, ele usa a mesma 

linguagem que ele usa nas redes sociais ele usava também no ensino 

a distância, ele transfere para a modalidade o mesmo tipo de 

linguagem, mas o que eu percebi todos respeitando o professor, 

respeitando o tutor ou quem estava fazendo a mediação.   

 

E: Obrigada Marcelo, fechamos.  

 

 

 

 

[CLC] 
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APÊNDICE B - ENTREVISTAS TRANSCRITAS � Tabela de Categorização 

temática 

 

CATEGORIA DEFINIÇÃO 

[COM] Forma de comunicação entre alunos e professores. 

[EAD] 

Educação à Distância � O curso é oferecido pela Universidade Metodista 

em diversos estados do Brasil, onde o aluno comparece no polo presencial 

uma vez por semana cumprindo 3h20 e cumprindo 16h40 com leituras, 

reflexões e trabalhos diversos em grupo. 

[PRA] 

Professor auxiliar ponte para a comunicação com a Universidade. É 

relatado pela entrevistada que o professor se torna um canal de 

comunicação para todas as áreas.  

[RPED] 
Responsabilidade e papel pedagógico do professor auxiliar � atribuição do 

professor. 

[PRC] Problemas de Comunicação. 

[ADAP] Adaptação ao sistema de educação à distância. 

[CLC] 
Comunicação Linguagem e Cultura � Polos em diferentes regiões e a 

necessidade de uma linguagem onde atende as diversas regiões.  

[INP] 

Inclusão Pedagógica � Curso destinado para os alunos EAD com o objetivo 

que incluí-los e atualizá-los nas ferramentas tecnológicas bem como noções 

básicas de português, redação, inglês e normas da ABNT.   

Fonte: Elaborada pela autora � codificação feita em 23 de Setembro de 11. 
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ANEXO A   � DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA PESQUISADORA 

 

 
 
Eu Patricia Somensari, responsável pela pesquisa denominada �A IMPORTÂNCIA 

DO PROCESSO COMUNICACIONAL NA GESTÃO DA MODALIDADE EAD DE 
UNIVERSIDADES PRIVADAS� declaro que: 
 
 

 Assumo o compromisso de zelar pela privacidade e pelo sigilo das 

informações que serão obtidas e utilizadas para o desenvolvimento da pesquisa; 

 Os materiais e as informações obtidas no desenvolvimento deste trabalho 

serão utilizados para se atingir o(s) objetivo(s) previsto(s) na pesquisa; 

 Os materiais e os dados obtidos ao final da pesquisa serão arquivados e 

utilizados somente para fins de pesquisa sem divulgar os dados do participante; 

 Os resultados da pesquisa serão tornados públicos em periódicos científicos 

e/ou em encontros, quer sejam favoráveis ou não, respeitando-se sempre a 

privacidade e os direitos individuais dos sujeitos da pesquisa, não havendo qualquer 

acordo restritivo à divulgação; 

 O CEP-UMESP será comunicado da suspensão ou do encerramento da 

pesquisa, por meio de relatório apresentado anualmente ou na ocasião da 

interrupção da pesquisa; 

 Assumo o compromisso de suspender a pesquisa imediatamente ao perceber 

algum risco ou dano, conseqüente à mesma, a qualquer um dos sujeitos 

participantes, que não tenha sido previsto no termo de consentimento.  

 

 

 

 

São Bernardo do Campo, 08 de novembro de 2011. 

 

 

 

 

Patricia Somensari  
CPF: 303.261.198.92 
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ANEXO B � DECLARAÇÃO DE IDENTIDADE DE CONTEÚDO 

 
 
 

Eu, Patricia Somensari, declaro que o projeto de pesquisa �A IMPORTÂNCIA 

DO PROCESSO COMUNICACIONAL NA GESTÃO DA MODALIDADE EAD 

ESTUDO DE CASO UNIVERSIDADE METODISTA� do qual sou pesquisadora 

responsável, aqui apresentado para obtenção de parecer do Comitê de Ética e 

Pesquisa (CEP � UMESP), possui conteúdo idêntico ao projeto apresentado á 

Universidade Metodista de São Paulo - Faculdade de Administração e Economia no 

programa de pós-graduação em administração � linha de pesquisa: gestão de 

pessoas e organizações. 

 Através desta também me comprometo a comunicar o CEP � UMESP 

quaisquer modificações ou interrupção da proposta do projeto, ora apresentada, que 

aconteçam durante seu julgamento. 

 

 

 
São Bernardo do Campo, 08 de Novembro de 2011. 

 
 
 
 
 

 
Patricia Somensari  
CPF: 303.261.198.92 
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ANEXO C � CARTA DE AUTORIZAÇÃO DO LOCAL A REALIZAÇÃO DA 

PESQUISA 

 
 
Eu, Luiz Silvério Silva � Diretor da FAE - tenho ciência e autorizo a realização da 

pesquisa intitulada �A IMPORTÂNCIA DO PROCESSO COMUNICACIONAL NA 

GESTÃO DA MODALIDADE EAD ESTUDO DE CASO UNIVERSIDADE 

METODISTA�.  Sob responsabilidade da pesquisadora Patrícia Somensari, a 

realizar junto aos docentes da Universidade Metodista de São Paulo.  Esta pesquisa 

será aplicada por meio de entrevista individual pessoalmente com o propósito do 

estudo e de seu caráter voluntário, sigiloso e científico. A participação na pesquisa 

somente será possível mediante o aceite do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) por parte do participante, documento este que também será 

disponibilizado via web. A entrevista a ser aplicada posteriormente será analisada e 

responderá as questões sobre cultura, comunicação com discentes e linguagem 

docente usadas no ensino à distância. 

  

       Ao final da participação do docente, as informações dos participantes serão 

reunidas para posterior análise dos resultados, a ser realizada pela mestranda. 

Desta forma se faz necessário que o participante da pesquisa (o professor) tenha 

lido e concordado com o parecer ético emitido pelo CEP da Universidade Metodista, 

conhecendo e cumprindo as Resoluções Éticas Brasileiras, em especial a resolução 

CNS 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.   

  

 
 
 
São Bernardo do Campo, 08 de novembro de 2011. 
 

 

 

Luiz Silvério Silva  
Diretor da Faculdade de Administração e Economia 
Universidade Metodista de São Paulo 
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ANEXO D � TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
O TCLE será preenchido por aqueles participantes de estudo que, voluntariamente, farão 

parte da pesquisa.  

 

Eu, ______________________________________________________________________ 

consinto, de minha livre e espontânea vontade, em participar do estudo: A IMPORTÂNCIA 

DO PROCESSO COMUNICACIONAL NA GESTÃO DA   MODALIDADE EAD DE 

UNIVERSIDADES PRIVADAS. 

  

Este estudo tem como objetivo geral: Analisar as relações entre discentes e docentes EAD e 

o processo de comunicação. O procedimento adotado é a aplicação de entrevista, a ser 

respondido por alunos do curso de administração EAD de uma Universidade particular 

situada na Região do Grande ABC Paulista. Optou-se pela entrevista individual pelo fato dos 

docentes e discentes. 

 

 A sua participação no estudo é espontânea e não acarretará nenhum desconforto ou riscos 

para a sua vida, nem represálias por parte do docente. Haverá  total segredo acerca de suas 

respostas, contidas na entrevista, visto que os dados da pesquisa serão analisados 

coletivamente de forma a reunir todos os participantes que responderem ao questionário. 

Como a sua participação na pesquisa não implica em custos, despesas, danos ou 

represálias, não estão previstas formas de ressarcimento nem de indenização. Como o 

estudo não inclui em seus procedimentos nenhum tipo de tratamento, não estão igualmente 

previstos acompanhamentos e assistência. 

Eu, Patricia Somensari, pesquisadora responsável pelo estudo, zelarei para que todos os 

procedimentos aqui descritos sejam cumpridos integralmente. 

 

Fone: (11) 6602-2444 

 

_______________________________________, _______, ___________________ 

Local                         Data 
 
__________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa ou responsável 
 
Documento de Identificação: __________________________ 
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ANEXO E � LINK PARA CURRICULUM LATTES DA AUTORA  

 

 

Mestranda Patrícia Somensari  
 
Curriculum Lattes disponível no link:  
 
http://lattes.cnpq.br/0204188472485519  
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