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Prefácio

As potencialidades de aplicação das Tecnologias Digitais de Informação e Co-
municação (TDIC ou simplesmente TIC) nos mais distintos aspectos da vida coti-
diana descortinam um sem-número de novas possibilidades, ao mesmo tempo em 
que trazem à tona desafios não triviais e questionamentos que, por complexos, não 
admitem respostas simplistas. Fato é que a onipresença de dispositivos tecnológicos 
cada vez mais potentes do ponto de vista computacional, conectados por redes de 
crescente disponibilidade e alcance, muda de maneira inequívoca a forma com a qual 
o ser humano se relaciona com a tecnologia, dela se tornando partícipe e dependente, 
sendo a mesma indispensável para boa parte das tarefas do dia a dia, algumas das 
quais simplesmente não existiam antes deste advento.

No que tange ao cenário educacional, entretanto, a inserção efetiva de tais tec-
nologias ainda parece estar descompassada de outras áreas. Nesse sentido, muitos 
esforços vêm sendo feitos, nos diversos níveis da educação formal, para a adoção de 
soluções tecnológicas no sentido de trazer soluções alguns dos muitos problemas 
dessa área. E, ainda que convivendo com certa resistência latente, há que se reco-
nhecer um crescente avanço e muitos casos de sucesso nos últimos anos: a adoção 
de ambientes virtuais de aprendizagem, o fortalecimento da Educação a Distância, o 
aumento de disponibilidade de recursos educacionais digitais, o uso mais frequente 
de dispositivos móveis e a aplicação de diferentes metodologias de ensino com o 
apoio de ferramental tecnológico, estão entre os elementos que vêm contribuindo 
para práticas pedagógicas cada vez mais centradas no aluno e em suas necessidades 
de aprendizagem. 

Nesse sentido, a presente obra visa trazer discussões acerca das potencialida-
des tecnológicas no âmbito educacional, não raro permeadas de exemplos e casos 
reais, que permitem traçar um panorama vasto das vastas possibilidades abertas pe-
las TDIC/TIC, convidando a você, leitor(a), a percorrer seus capítulos e conhecer 
um pouco mais sobre o que seus autores têm a dizer. Quem sabe algumas das expe-
riências, teorias e práticas neles descritas também não lhe inspiram a participar deste 
fascinante universo?

Boa leitura!





9

As Tecnologias Digitais têm transformado o mundo contemporâneo e ao mes-
mo tempo transformadas por ele. As relações de causa e efeito se fazem de forma in-
terativa e iterativa promovendo grandes avanços em todas as áreas do conhecimento 
humano. As novas oportunidades e potencialidades das Tecnologias estimulam seu 
uso criativo, promovendo novas formas de pensar e atuar na sociedade da informa-
ção e do conhecimento e, principalmente, sendo um vetor de inovação.  

Em uma realidade em que as Tecnologias Digitais se estabelecem às necessidades 
educacionais dos diversos níveis de ensino, nada melhor do que celebrar esta circuns-
tância com o registro de iniciativas que, em suas diferentes formas de manifestação, 
primam por destacar o quanto se tem inovado nessa vertente de nossa sociedade ao 
longo das últimas décadas, em especial, no Ensino Superior.

Esta obra é mais um resultado das pesquisas realizadas pelo grupo de Tecnolo-
gias do Programa de Mestrado e Doutorado em Ensino de Ciências e Matemática da 
Universidade Cruzeiro do Sul, em colaboração com professores e pesquisadores de 
diversas Instituições de Ensino Superior (IES), públicas e privadas. 

A presente publicação assume o propósito de sintetizar os muitos esforços, em-
preendimentos, recursos, iniciativas, projetos, enfim, ganhos que vem se somando a 
fim de colocar nos trilhos desta “locomotiva digital” toda a bagagem didática, teórica, 
metodológica e conceitual que se acumulou ao longo da história da educação, trafe-
gando então em um percurso eletrônico e em modal igualmente virtual, estendendo 
os alcances da educação enquanto encurta as distâncias entre os agentes envolvidos. 

Procuramos destacar diferentes iniciativas de uso das Tecnologias Digitais 
no Ensino Superior em diferentes perspectivas com o objetivo de contribuir para 
a transformação das práticas didáticas e pedagógicas neste nível de ensino. Deste 
modo, os leitores poderão encontrar neste livro diversas experiências de uso das Tec-
nologias Digitais e estudos que contemplam: a nova era digital, metodologias ativas 
tais como PBL (Problem Based Learning), laboratórios virtuais de aprendizagem na 
área de Ciências, mapas conceituais, recursos educacionais abertos, mineração de 
dados e condições e indicadores de qualidade para educação a distância (EaD).

Vejamos, a princípio, as metodologias voltadas aqueles nativos desta Nova Era 
Digital que, ao debutarem no Ensino Superior, anseiam por uma tecnologia educa-
cional que acompanhe a inovação que lhe é característica, tema desenvolvido por 
Edson Cortez Souza, Luiz Henrique Amaral e Juliano Schimiguel.

Introdução
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Há, nesse sentido e em seguida, um capítulo analisando um estudo de caso em 
que em um curso de Engenharia Mecatrônica foi usado um software para a simulação 
a distância de experimentos que no ensino de Física de outrora era possível apenas 
em laboratórios convencionais presenciais.  O planejamento, a aplicação e os resul-
tados desse experimento são descritos por Antônio Carlos Marangoni, Carlos Fer-
nando de Araújo Jr, Carmen Lúcia Tozzi Mendonça Conti e Henrique José da Silva.

No capítulo seguinte, Roberto Eugenio de Souza e Juliano Schimiguel examinam 
uma associação inusitada e igualmente interessante e rica: a junção da metodologia 
de ensino denominada Aprendizagem Baseada em Problemas – Problem Based Lear-
ning (PBL) – à popular rede social Facebook, neste caso, com o intuito de aprimorar a 
capacitação de professores da disciplina de Física do Ensino Médio.

Adiante você terá a oportunidade de ler alguns apontamentos de Kleber Antonio 
Galerani, Esdras Lovo e Flávio Henrique Amado Tersisobre e Carlos Fernando de 
Araújo Jr sobre o uso das Tecnologias Digitais na graduação em Direito, consideran-
do todas as especificidades dessa formação, seus desafios e vantagens.

Tiago Cinto, Cecilia Sosa Arias Peixoto, Juliano Schimiguel e Júlio César Pedro-
so discorrem, no capítulo subsequente, sobre o uso de mapas conceituais e interfaces 
inteligentes no ensino, submetendo também à sua leitura um interessantíssimo con-
ceito que a cada dia se torna mais urgente e valioso no universo da EaD: a mineração 
de dados e suas ferramentas para ensino.

No prosseguimento de sua leitura, terá a oportunidade de, pelas mãos de Fabia-
na Parpinelli Gonçalves Fernandes, Henrique José da Silva, Mamoru Carlos Yamada 
e Carmen Lucia Tozzi Mendonça Conti, inteirar-se sobre a perspectiva da escrita 
acadêmica aplicada ao domínio discente sobre o correto uso da língua no Ensino 
Superior.

As Tecnologias Digitais na área de Odontologia são tratadas por Alessandra 
Aparecida Campos, Soraia Marangoni, Carmen Lucia Tozzi Mendonça Conti e Car-
los Fernando de Araújo Jr., apresentando uma análise, sob um foco teórico específico, 
de fatores relevantes para os estudantes em uma disciplina online e frisando índices 
de receptividade do alunado aos recursos que lhe foram oferecidos quando deste 
componente curricular. 

Ainda sobre a implantação da semipresencialidade e da EaD em cursos de gra-
duação, há um capítulo dedicado à condição empreendedora na aplicação de estru-
turas já disponíveis e tecnologias acessíveis em uma IES, em que Eva Susana Soares 
de Oliveira, Gleison Luís Araujo, Carmen Lucia Tozzi Mendonça Conti e Carlos Fer-
nando de Araújo Junior analisam o processo de mudança física, metodológica e cul-
tural que envolveu essa IES, novamente, a partir do crivo discente quanto à aprovação 
dessas inovações.

Tal evolução segue em discussão no prosseguimento dos capítulos desta publica-
ção: seja nas reflexões sobre o sentido do que corresponde qualidade a um graduando 
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a distância, assim como seu perfil, questões ponderadas por Marcus Danilo de Paula 
Stander e Célia Maria Haas; seja no exame dos fatores que fundamentalmente sus-
tentam o nível de satisfação discente e atingimento das expectativas de aprendizagem 
que envolvem a EaD, aspectos analiticamente desenvolvidos por Katia Maria Rocha 
de Lima e Edmilson Alves Moraes.

Ainda sobre a evolução, mas agora em um resgate histórico-institucional, o ca-
pítulo assinado por Josney Freitas Silva e Juliano Schimiguel demarcam o panorama 
da EaD em nível de Pós-Graduação em nossa atualidade no país.

Se questões estruturais, administrativas e/ou setoriais já foram pinceladas em 
capítulos aqui já mencionados, passam a protagonizar os dois capítulos seguintes 
desta obra, uma vez que a “anatomia educacional” em sua constituição digital e a dis-
tância não se sustentaria sem o apoio de seus polos,  Núcleo de Educação a Distância 
e demais estruturas organizacionais necessárias para a ofertas de cursos e programas 
na modalidade a distância. Daí que pormenorizar a gestão dessas “nervuras admi-
nistrativas” é condição indispensável para um livro que se propõe a abordar a EaD.

O capítulo assinado por Enir da Silva Fonseca e Carlos Fernando de Araújo Jr., 
tratando das condições desafiadoras – e oportunas – que envolvem a rotina da admi-
nistração de um polo de EaD. Na sequência, a mesma incitação à superação da obvie-
dade gestora para enxergar possibilidades empreendedoras é invocada por Adelson 
de Paula Silva e Juliano Schimiguel, neste caso, voltada à gestão de um Núcleo de 
Educação a Distância (Nead). 

O capítulo conclusivo desta publicação não poderia ser mais apropriado, uma 
vez que Ismar Frango Silveira discorre sobre o movimento da educação aberta que, 
se antes vinha como uma promessa de massificação na disseminação da informação 
e do ensino, atualmente se mostra estabelecido e, da mesma forma às demais di-
nâmicas on-line, assumindo limitações, ou melhor, desafios que se transmutam em 
possibilidades.

Enfim, caro(a) leitor(a), você deve ter percebido que esta obra ousa um olhar 
plural, seja de temas, de áreas, de recursos e aplicações de novas ideias, inovações e 
transformações. Estou certo que as contribuições aqui apresentadas poderão servir 
como material de reflexão e ação para diversos pesquisadores, professores e gestores 
promovendo assim novos patamares de evolução da Educação. 

Tenha uma boa leitura!

Carlos Fernando de Araujo Jr.





Tecnologias e inovação educacional: metodologias ativas 

para nativos digitais na EAD no Ensino Superior

Edson Cortez Souza
Luiz Henrique Amaral

Juliano Schimiguel
Vivemos em uma sociedade na qual existe imperativa necessidade de formar 

educadores capazes de refletir sobre sua prática docente, para que consigam corres-
ponder à demanda de educar as novas gerações para os desafios do novo milênio. 

Ao mesmo tempo, estamos imersos em uma sociedade da informação, calcada 
em profusão de imagens e de velocidade desconcertante, que transforma a apreen-
são do tempo de forma vertiginosa. Diante desse quadro, a educação nos moldes 
tradicionais torna-se inócua e o papel da escola e o do professor tal como estamos 
habituados precisa ser redefinido:

Não há dúvida de que se impõe repensar o estatuto do professor em função das 
flutuações características da nova ordem cibernética. Impõem-se, sobretudo rede-
fini-lo em sua função de filtro do conhecimento e da informação, aprofundar o seu 
potencial técnico de hibridização das fontes informativas (aí se vê uma marca de 
paradigma analógico) no espaço das novas redes tende a relativizar tanto a hierar-
quia sequencial das disciplinas quanto dos “graus” (primeiro, segundo e terceiro) 
de comunicação do saber. Cabe ao professor liderar o trabalho de integração dos 
saberes no espaço curricular da escola (SODRÉ, 2002, p. 101).

Outra questão fundamental que emerge desse cenário é como implementar um 
projeto educacional em ensino a distância que desperte o interesse dos estudantes da 
geração nativo digital e fazer com que o ensino seja significativo para eles e o conhe-
cimento mobilizado de forma crítica e efetiva. 

Geoff Mulgan (2011), diretor da Young Foundation, faz o seguinte diagnóstico:
Um grande número de adolescentes aprende melhor ao fazer coisas, aprendem me-
lhor em grupos, e aprendem melhor ao fazer coisas de verdade - o oposto do que a 
educação tradicional realmente faz. [...] Adolescentes que estão realmente entedia-
dos com a educação. Ela não os anima. Eles não são como os que conseguem sentar 
em fileiras e ouvir coisas ditas por horas a fio. Eles querem fazer coisas, querem 
sujar as mãos, querem que a educação seja de verdade.

Trata-se de uma das principais questões que atormenta os docentes nos dias 
atuais e não existem respostas conclusivas ou modelos acabados que deem conta da 
complexidade e da diversidade da sociedade atual. Mesmo que o terreno seja ainda 
nebuloso, várias propostas tentam dar conta dessa problemática e apontar possibili-
dades e é nesse sentido que os projetos de ensino devem ser estruturados hoje, cada 
qual com certo grau de inovação em relação aos modelos tradicionais de educação:

Numa sociedade em mudança acelerada, além da competência intelectual, do sa-
ber específico, é importante termos muitas pessoas que nos sinalizem com formas 
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concretas de compreensão do mundo, de aprendizagem experimentada de novos 
caminhos, de testemunhos vivos – embora imperfeitos – das nossas imensas possi-
bilidades de crescimento em todos os campos (MORAN, 2007, p. 32).

Assim, o professor que se posiciona como mero transmissor de conteúdos será (aliás, 
já o é) obsoleto, já que a informação está aberta e muitos possuem acesso a ela. O mesmo 
vale para as propostas de ensino a distância que são análogas a esse modelo. 

Por outro lado, aqueles que se colocam como mediadores do processo ensino
-aprendizagem, ao desenvolver habilidades e competências em seus estudantes, no 
sentido de despertar a reflexão crítica e embasada, formará pessoas capazes de filtra-
rem as informações que recebem e de se posicionarem de forma ativa a respeito delas.

Diante desse contexto, emergem propostas educacionais inovadoras que visam a 
corresponder aos desafios postos e há uma mudança de ênfase, com valorização das 
metodologias ativas. Essas são assim nomeadas porque colocam o estudante no cen-
tro do processo de ensino-aprendizagem e trabalham a realidade em suas múltiplas 
dimensões, na sua estrutura global e não compartimentada, dando ênfase à interação. 

Nessa direção, o ensino é pensado a partir de situações-problema, orientado por 
conceitos norteadores, objetivando a aquisição de competências e habilidades que 
conectam o ser humano ao seu ambiente socioeconômico-cultural. Assim, o ensino 
se torna mais próximo da vida real e é mais significativo, tanto para alunos quanto 
para professores:

As metodologias ativas têm o potencial de despertar a curiosidade, à medida que os 
alunos se inserem na teorização e trazem elementos novos, ainda não considerados 
nas aulas ou na própria perspectiva do professor. Quando acatadas e analisadas as 
contribuições dos alunos, valorizando-as, são estimulados os sentimentos de enga-
jamento, percepção de competência e de pertencimento, além da persistência nos 
estudos, entre outras (BERBEL, 2011, p. 28).

A sala de aula invertida (flipped classroom) é uma proposta de Salman Khan (2012) 
que visa justamente a isso: inverter o processo de ensino-aprendizagem habitual, fazendo 
com que os conteúdos sejam estudados em casa e a aula, momento presencial, seja orga-
nizada visando ao desenvolvimento de projetos, resoluções de situações-problema ou à 
discussão em debates, no qual o professor aparece como mediador:

When we free ourselves from the notion of one person delivering information at the 
front of a classroom at a set pace, it allows us to completely rethink our assumptions of 
what a classroom or school can be. We could then consider having multiple teachers in 
the same room working with students of multiple skill levels and age groups. [...] Iro-
nically, by removing lecture from class time, we can make classrooms more engaging 
and human (KHAN, 2012).1

1 “Quando nos livramos da noção de uma pessoa que entrega informações na frente de uma sala de aula em 
um ritmo definido, permitimo-nos repensar completamente os nossos pressupostos do que uma sala de aula 
ou na escola pode ser. Poderíamos, então, considerar ter vários professores na mesma sala, trabalhando com 
alunos de vários níveis de habilidade e grupos etários. [...] Ironicamente, removendo a palestra do tempo de 
aula, podemos fazer salas de aula mais envolventes e humanas” (tradução livre dos autores).



15

Nesse sentido, pode-se dizer que o tempo da aula é maximizado ao aumentar a 
interação, já que os estudantes não ficam passivos diante de uma palestra centrada 
unicamente na figura do professor e tem mais capacidade de aplicar os conhecimen-
tos teóricos na resolução de situações-problemas. 

Com isso, privilegia-se o trabalho em equipe, há maior aproximação do conheci-
mento com a realidade do dia a dia, tornando-o mais significativo, ocorre desenvol-
vimento mais acurado das capacidades atitudinais pela questão da interação, além de 
aumentar a possibilidade da resolução de dúvidas, por conta do acompanhamento do 
professor justamente no momento em que elas mais aparecem:

Em uma visão mais prática, pode-se defini-la [a flipped classroom] como um mo-
delo de ensino onde a apresentação do conteúdo da disciplina é realizada através de 
vídeos gravados pelo professor e que ficam disponíveis aos alunos, normalmente 
utilizando-se de ferramentas da Internet para seu armazenamento (TREVELIN; 
PEREIRA; OLIVEIRA NETO, 2013, p. 5).

Essas propostas dão ênfase ao uso de tecnologias no ensino e as videoaulas assu-
mem destaque na difusão do conhecimento, por ser o audiovisual um instrumento 
identificado como mais acessível e com linguagem mais antenada com o imaginário 
contemporâneo (LIPOVETSKY; SERROY, 2009), tornando-o, portando, meio privi-
legiado para a Educação. 

Para Shay David, fundador da Kaltura,2 o vídeo traz muitos benefícios ao ensino, 
por permitir a difusão de conhecimentos que facilitam o desenvolvimento de meto-
dologias ativas, além de possuir como grandes benefícios: a acessibilidade (não pos-
suir barreira física, fazendo-o acessível a qualquer lugar do mundo com a tecnologia 
necessária de reprodução do audiovisual) e a personalização do ensino (os vídeos 
podem ser assistidos de acordo com a necessidade do estudante, por isso respeita o 
seu tempo de aprendizado) (LOPES, 2014).

A discussão em torno da utilização dos vídeos na educação motivou a criação de cur-
sos como o da prestigiada Universidade de Harvard, Hybrid: Producing Educational Video, 
no qual identifica que “[...] with the advent of Massive Open Online Courses (MOOCs),  
Khan Academy, and the flipped classroom, educators are experimenting with video as 
never before”3 e propõe um curso híbrido para discutir a questão, com encontros 
presenciais, interação via Blackboard e material disponível online como subsídio para 
o ensino. 

Outra proposta na mesma direção foi oferecida pela Universidade de Houston, 
via Coursera, com o curso Powerful Tools for Teaching and Learning: Digital Storytel-
2 A Kaltur é uma empresa fundada em 2006 e é focada “[...] no desenvolvimento de soluções para empre-
sas de educação, mídia e serviços. Hoje, eles oferecem ferramentas que permitem o ensino e aprendizado 
para metodologias de sala de aula invertida, criação de canais de vídeos personalizados, armazenamento 
de mídias e monetização de conteúdos. Tudo isso com a possibilidade de se adaptar aos dispositivos 
móveis e a qualidade da conexão de cada usuário” (LOPES, 2014).
3 Disponível no site da universidade, em: <http://www.extension.harvard.edu/courses/hybrid-producin-
g-educational-video>.
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ling4 que leva a discussão um pouco adiante ao propor uma reflexão da utilização de 
ferramentas poderosas para o ensino, tal como o audiovisual, levando em considera-
ção a linguagem própria do meio, notadamente sua capacidade de contar histórias e, 
com isso, gerar adesão maior do espectador/estudante.

Realizando comparação entre o uso de vídeo nos cursos online oferecidos pela 
Universidade de Harvard e os disponibilizados pelo Coursera,4 é perceptível que pos-
suem abordagens diferentes: no primeiro caso, os vídeos são gravações de palestras 
ou aulas presenciais, com inserções de apresentações mostradas nesses encontros na 
tela; com isso retiram a potencialidade de exploração do recurso por perder em con-
textualização, além de serem pouco dinâmicos e cansativos. 

Por sua vez, os vídeos disponibilizados pelo Coursera são feitos especialmente 
para os cursos online e, por isso, são menores e fazem uso de elementos que auxi-
liam na compreensão e no dinamismo, revelando preocupação com a direção de arte, 
trazendo inserção de imagens ou caracteres relacionados diretamente com a fala do 
professor.

Além da experiência com vídeos, outras propostas utilizam a metodologia ativa 
no ensino, como, por exemplo, o Studio School.5 Esse é um modelo implementado na 
Inglaterra, encabeçado pela Young Foundation, com um novo tipo de escola que visa 
a promover ensino por meio do desenvolvimento de projetos estruturados a partir 
das experiências concretas do dia a dia e orientados por tutores acadêmicos e profis-
sionais ligados ao mercado de trabalho. 

O intuito é criar ensino mais significativo para as novas gerações que não são 
mais afetadas por um ensino calcado apenas em aulas expositivas, baseado única e 
exclusivamente no acúmulo de conteúdo. 

O modelo Studio School é uma proposta inovadora porque repensa a estrutura 
curricular escolar, fugindo do modelo tradicional de divisão por matérias ao optar 
por uma construção do ensino de forma menos fragmentada e mais concatenada 
com os tempos atuais. Essa ideia em si não é inovadora, tendo em vista que já foi 
implantada antes; inovadora é sim a maneira como é feita, com uma articulação entre 
escola e mercado de trabalho já na Educação Básica, sem que isso traga prejuízo à 
formação humanística e reflexiva do estudante. 

A ideia é usar como modelo a relação de ensino-aprendizagem desenvolvida 
por mestres e artesãos na época do Renascimento, contexto em que o conhecimento 

4 Videoaulas analisadas: Harvard (Popular Culture and US Foreign Policy During the Cold War; The 
History of Boston; Web Development Using XML; Sustainable Buildings: Design and Construction; Human 
Resource Management; Case Studies in Global Health: Biosocial Perspectives); e Coursera (Powerful Tools 
for Teaching and Learning: Digital Storytelling; Scandinavian Film and Television; The Camera Never Lies; 
The American South: Its Stories, Music, and Art; The Changing Global Order; Online Games: Literature, 
New Media, and Narrative; Comic Books and Graphic Novels; Fantasy and Science Fiction: The Human 
Mind, Our Modern World e Egyptology).
5 Disponível em: <http://www.studioschoolstrust.org>.
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integrava todas as áreas do saber, sem a fragmentação em disciplinas e em que havia 
uma articulação clara entre o saber e o trabalho. 

Seu mentor, Geoff Mulgan (2011), identifica que muitas vezes o saber ensinado 
pela Escola não tem significado para o estudante, que não vê relação entre ele e o seu 
cotidiano, ao mesmo tempo em que os empregadores apontam que os egressos da 
maneira como são formados hoje não possuem os requisitos necessários para uma 
atuação competente no mercado de trabalho. Assim, a proposta das “escolas-estú-
dios” é unir essas duas pontas e a forma como implementa isso é inovadora. 

Edson Cortez (2009), como educador inserido nesse debate, trabalhou na im-
plementação e desenvolvimento de um projeto que faz uso da metodologia ativa no 
ensino chamada Agência Experimental de Comunicação e Artes (Aeca), que foi cria-
da em 2009 na Faculdade de Comunicação, Artes e Design do Centro Universitário 
Nossa Senhora do Patrocínio (Ceunsp), em Salto, SP, como um espaço no currículo 
para o desenvolvimento dos conhecimentos aprendidos nas aulas, aplicados direta-
mente na realização de projetos vinculados à área de formação do estudante. 

Assim, a cada semestre, os alunos vinculam-se a um grupo de trabalho de uma 
empresa experimental da Aeca e realizam projetos interdisciplinares, desenvolvidos 
semanalmente em horário fora da aula. Esses trabalhos são desenvolvidos por meio 
de briefings específicos, que demandam a integração dos diversos conhecimentos, 
teóricos e práticos, provenientes do conjunto de disciplinas do curso, além de manter 
os estudantes em sintonia e atualizados às demandas do mercado de trabalho. 

O objetivo é estimular o processo de identidade e formação do estudante, que 
terá oportunidade de conhecer melhor sua profissão; identificar-se com esta ou aque-
la função; desenvolver e explorar competências como ética, espírito de equipe, lide-
rança, assertividade e criatividade e exercitar a análise, a participação e a busca por 
soluções e pelo conhecimento. A vocação dessas empresas faz com que sejam privi-
legiadas experiências que colaborem com a formação de profissionais autônomos, 
competentes e cidadãos.

A Aeca possui as seguintes empresas experimentais:
•	 Kimera Filmes - Produtora Audiovisual. Produtos: audiovisuais diversos, tais 

como filmes de ficção, documentários, experimentais, videoclipes, institucio-
nais e filmes publicitários. Também possui um núcleo de produção de roteiros;

•	 Agên.cias – Agência de Publicidade. Produtos: campanhas publicitárias e fil-
mes publicitários;

•	 FCAD.Estúdio – Produtora Musical. Produtos: shows e trilhas sonoras;
•	 Lúmen – Estúdio Fotográfico. Produtos: fotografia publicitária, fotografia 

social e de eventos, fotografia de moda, fotografia turística e cultural, fine art 
e fotografia documental e fotojornalismo;

•	 Plano Sequência – Empresa de divulgação e crítica cinematográfica. Produ-
tos: blog de crítica cinematográfica e do audiovisual (Plano Sequência), uma 
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revista sobre cinema (Panorâmica), o evento Insônia e o Cineclube FCAD 
Anselmo Duarte;

•	 Redação FCAD – Programa de TV Esportivo, Revista Eletrônica, Jornal Mu-
ral, Editoria Especializada, Editoria de Cultura, Assessoria de Imprensa e 
Radiojornalismo;

•	 FCAD.TV – Websérie, Programa de Variedades e Entrevistas, Revista Ele-
trônica, Vlog;

•	 Print – Empresa de Design Gráfico. Produtos: identidade visual, criação de 
revista e campanha digital;

•	 Visuais – Balaio de Gato (criação em arte contemporânea), Espaço Galeria 
(organização e montagem de exposições de arte), Grupo de Pesquisa, apro-
fundamento em História da Arte, Livro Infantil (criação e ilustração de um 
livro infantil);

•	 3º Sinal – Companhia Teatral. Produtos: montagem de peças teatrais;
•	 Agência Experimental de Comunicação Integrada (Aeci) – Empresa de Rela-

ções Públicas. Produtos: comunicação interna, comunicação mercadológica, 
campanhas institucionais, comunicação integrada, pesquisa, gerenciamento 
de redes sociais;

•	 Agito – organização de eventos variados (mercadológicos, sociais e acadê-
micos);

•	 Capta – Empresa de Captação de Recursos.
Cada uma dessas empresas possui um rol de projetos a serem desenvolvidos em 

cada ano, de acordo com o seu ramo de atuação, e os estudantes são vinculados ao 
projeto escolhido de acordo com a função a ser desempenhada e não por curso ou 
período em que se encontrem. Isso estimula a troca de experiências entre os acadê-
micos, já que há mistura de cursos e graus de conhecimento variados por mesclar 
estudantes veteranos e calouros. 

A Aeca constitui-se como um projeto educacional inovador, porque constrói um 
processo de ensino-aprendizagem que leva em consideração as características da so-
ciedade atual e permite aos estudantes vivenciarem experiências mais próximas da 
realidade do mercado de trabalho, que propiciam o desenvolvimento de competên-
cias e habilidades relevantes para o cumprimento das suas atribuições profissionais, 
cuja produção é fruto da fusão do conhecimento iniciado em disciplinas práticas 
(voltadas para conhecimentos objetivos da área de atuação escolhida) aliadas aos 
conteúdos de caráter humanístico e social. Assim, envolve os mais variados campos 
do conhecimento conectados às experiências concretas da vida, alicerçadas no mer-
cado profissional, mas que são interiorizados para além do seu campo de atuação.

Com as experiências acima relatadas, demonstram-se possibilidades de metodo-
logias de aprendizagem inovadoras, no sentido de romper com a concepção de sala 
de aula “boca-nuca”, centrada na fala de um professor.
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Aponta-se para o sentido de uma sala agrupada em equipes com a responsabi-
lidade de desenvolver projetos e resolver problemas, contando com a consultoria de 
um profissional experiente. 

Em outras palavras, metodologias ativas de aprendizagem. Com elas, podemos 
romper o modelo de um fala para muitos, pois muitos interagem com muitos. Assim 
como a Internet e as redes sociais fizeram com a comunicação.

Neste capítulo, objetivamos propor a reflexão ao leitor se, no desenvolvimento 
histórico do ensino a distância, nós não acabamos por reproduzir o modelo tradicio-
nal de ensino, dessa forma, não oferecendo a melhor experiência possível aos estu-
dantes, em especial aos nativos digitais.

O mundo contemporâneo vive um processo de transformações tecnológicas 
constantes, que afetam todas as áreas da vida e, obviamente, o ensino não passa incó-
lume a elas. Novas propostas educacionais são postas em pauta e a Educação a Dis-
tância assume cada vez mais relevância, pois, nesse contexto de expansão tecnológica 
e de ferramentas comunicacionais, torna-se mais viável pensar em uma proposta de 
ensino que incorpore essas tecnologias e não necessite mais estar atrelada apenas ao 
espaço físico da escola/universidade, constituindo uma comunidade de aprendiza-
gem mais aberta, dinâmica e inclusiva.

A partir desse contexto é que devem ser compreendidas as diretrizes educacio-
nais lançadas pela Open University (OU), em 2012, por meio dos documentos Lear-
ning and teaching strategy e Strategic plan (2012–2015) (THE OPEN UNIVERSITY, 
2012a, 2012b). 

A OU é uma universidade de ensino a distância do Reino Unido, implementada 
em 1971, e é uma das principais referências de modelo de EAD no mundo, por sua 
experiência de 43 anos na área, seu tamanho (cerca de 260 mil alunos matriculados), 
reputação de ensino de excelência,6 por suas formas de financiamento e a sintonia com 
as transformações sociais, econômicas e educacionais que marcam o nosso tempo. 

Nos documentos citados, a Open University declara o seu interesse de incentivar 
mais sua plataforma de ensino online, motivada por discussões sobre as novas dire-
trizes das políticas públicas de financiamento do Ensino Superior no Reino Unido, 
das mudanças educacionais motivadas pelo crescente uso de novas tecnologias e no 
questionamento do modelo tradicional de ensino, calcado na mera transmissão de 
conteúdos, que não corresponde às demandas atuais de um mercado de trabalho 
global e cada vez mais competitivo. Isso revela o dinamismo e a flexibilidade da ins-
tituição, que se coloca na vanguarda das discussões em torno dos rumos atuais da 
educação e, por isso, é um modelo privilegiado dos que estudam o desenvolvimento 
do EAD na atual conjuntura.
6 “O reconhecimento da excelência acadêmica foi confirmado, em 1994, quando a Open University ob-
teve o credenciamento do seu curso de Master of Business Administration (MBA) pela Association of 
MBA (Amba) e, em 2000, quando obteve a acreditação do Instituto de Qualidade Europeu (Equis) da 
European Foundation for Management Development” (MAIA; MEIRELLES, 2002).
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A questão da viabilidade econômica das bases de financiamento do Ensino Su-
perior é um dos elementos de destaque das diretrizes lançadas pela OU, em 2012:

We do know that the substantial reduction in government spending will significantly 
affect the university’s future markets and offerings. The OU may thrive in this new 
market by continuing to deliver its core business, a high quality, lower cost, more flexi-
ble student learning experience (THE OPEN UNIVERSITY, 2012b).7

O plano de gestão da Instituição demonstra preocupação em fazer com que a 
Open University tenha meios financeiros de se viabilizar em contexto de diminuição 
dos investimentos públicos em um cenário de fragilidade econômica, mas busca me-
didas que não atentem contra a qualidade dos cursos. 

Nesse sentido, a orientação de expansão da educação online visa à maximização 
dos recursos por ser um modelo massivo. Ao trazer elementos já estruturados na 
organização dos cursos que servem de base para várias turmas diferentes, há um 
investimento inicial na elaboração do material didático, mas a sua natureza reprodu-
tível é de baixo custo, por ser disponibilizado online, com consequente diminuição 
da dependência dos materiais didáticos impressos. Assim, consegue atender ao fator 
escala, barateando os custos do acesso a um conhecimento elaborado que vai além da 
mera transmissão de informação:

A OU possui milhares de alunos, o que justifica os gastos iniciais. [...] As regras para 
a análise do custo em sistemas a distância foram apresentados por, entre outros, 
Rumble (1997). Deste estudo, as seguintes conclusões podem ser destacadas: em 
sistemas convencionais de treinamento, o custo do ensino é calculado da forma 
tradicional, ou seja, variável em função do um número de estudante no sistema; em 
contraste, em sistemas do treinamento da distância o custo de desenvolvimento de 
materiais pode ser considerado como um custo fixo e pode ser calculado com base 
na sobrevida do curso; de certa forma, e isso depende do custo da mídia escolhida, 
o sistema a distância deve tornar-se mais barato por a unidade de saída, do que um 
sistema tradicional. Os custos da Ouuk são significativamente mais baixos do que o 
de outras instituições, cerca de 42% do custo de outras universidades nos primeiros 
anos da graduação (MAIA; MEIRELLES, 2002, p. 11).

Além da questão de gestão, existe toda uma preocupação pedagógica com a es-
truturação dos cursos, fazendo-os mais concatenados com as demandas da sociedade 
atual, principalmente no que tange: ao aumento da heterogeneidade na composição 
dos estudantes da OU; à necessidade de internacionalização do currículo para aten-
der às demandas de um mercado global com particularidades regionais e à necessi-
dade de mudanças no processo de ensino-aprendizagem que consigam incorporar e 
dar conta da crescente introdução de tecnologias nas várias esferas da vida, tais como 
educação, trabalho, comunicação e lazer:

7 “Nós sabemos que a redução substancial nos gastos do governo vai afetar significativamente os mer-
cados futuros e as ofertas da universidade. O OU pode prosperar neste novo mercado, continuando a 
entregar o seu negócio principal, uma alta qualidade, menor custo, experiência de aprendizagem dos 
alunos mais flexível” (tradução livre dos autores).
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A internet revoluciona as formas de comunicação e de interação até então vividas 
através do correio, dos dispositivos de tele difusão e rádio, do telefone e das demais 
mídias conhecidas. No caso da Educação a Distância, a rede vem potencializar ain-
da mais o estreitamento das distâncias territoriais, vem relativizar o tempo e o espa-
ço, trazendo e ampliando o fenômeno da virtualidade e modificando para sempre 
conceitos antes lineares, como o de presença unicamente física, o de número limite 
de usuários para algum fim, o conceito multifacetário para atividades, conteúdos, 
formas de comunicação e quantidade de informações, pois promove uma ilimitada 
possibilidade de criações e autonomia (GARRIDO, 2008, p. 14).

Nesse sentido, a opção pelo incremento da educação online traz em si nítida 
mudança do enfoque da EAD praticada pela Open University, revelando não apenas 
a incorporação de uma nova tecnologia, mas principalmente a adoção de uma nova 
concepção de ensino, em sintonia com tendências educacionais inovadoras e as de-
mandas da sociedade: 

[...] Garrison (apud PETERS, 2001) ainda chama a atenção para outras gerações de 
educação que se reportam para um viés de comunicação (via tele e videoconferên-
cias) e um viés de propriedade, que se refere ao computador pessoal. Essas supostas 
gerações, assim denominadas pelos autores, sugerem que as práticas de EAD devem 
extrapolar o âmbito corriqueiro, difundido no ensino presencial, da crença na apren-
dizagem via teorias ou via conteúdos, suplantando-se assim as demais óticas, como 
relevância de linguagens, de metodologias, de condições de todas as naturezas do 
aluno/usuário, entre atributos cognitivos (GARRIDO, 2008, p. 12, grifos da autora).

Para que essa mudança de enfoque da Open University possa ser melhor com-
preendida, é importante ter em mente que a EAD pode ser estruturada a partir de 
três modelos de design instrucionais diferentes: o fixo, o aberto e o contextualizado 
(FILATRO, 2007).

O design instrucional fixo oferece conhecimento plenamente estruturado, por 
isso é visto como “engessado”, já que não traz interação, tendo, em alguns casos, tu-
toria, mas muito limitada. Nesse sentido, o objetivo desse modelo de design instru-
cional é criar condições didáticas de abordagem do assunto da forma mais “mas-
tigada” possível, já que o estudante possui meios limitados de interação no auxílio 
da resolução de suas dúvidas. Por isso, do ponto de vista do design instrucional, há 
planejamento mais elaborado e objetivo, com recursos multimídia diferenciados e 
muitos exemplos, visando a uma melhor compreensão por parte do estudante. De 
forma geral, o objetivo principal de cursos estruturados nesse modelo é muito mais o 
da transmissão de conhecimento do que promover debate sobre um assunto que leva 
à construção do conhecimento em processo. 

Por sua vez, os cursos que usam o design instrucional aberto são focados priori-
tariamente no debate e na interação. Há um cronograma prévio, materiais de estudo 
indicados, atividades orientadas e mediação de um tutor, mas o objetivo principal é 
que o conhecimento seja construído a partir da interação entre os participantes do 
curso, sendo esses aluno-professor e aluno-aluno.
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Nesse caso, a presença do docente é fundamental, bem como a sua capacidade de 
desenvolver conhecimento em construção, o que requer muito mais do que o domí-
nio do conteúdo, porque o professor deve ser apto tanto a responder questões quanto 
a promover e estimular o debate/interação entre os participantes. Por isso, esse tipo 
de modelo é mais efetivo com grupos reduzidos de participantes, para que haja a 
maximização dos seus objetivos pedagógicos.

Por último, o design instrucional contextualizado é o modelo que usa recursos 
tecnológicos capazes de permitir a interação mesmo dentro de um modelo mais estru-
turado de curso. Assim, ele tem base de suporte educacional já consolidado, o que po-
deria fazer com que fosse um conhecimento mais “fechado”, mas não o é, por permitir 
a interação por meio de ferramentas de comunicação que auxiliam na construção do 
conhecimento em processo, de várias formas possíveis. Trata-se de um modelo massi-
vo, já que pode ser curso aberto a qualquer pessoa do mundo, por exemplo, mas não se 
reduz a ser apenas um transmissor de conteúdos fechados por sua natureza interativa, 
possível por meio dos recursos tecnológicos de comunicação que auxiliam na constru-
ção do conhecimento em processo, de várias formas possíveis.

Assim, o que extraímos das novas diretrizes da Open University no âmbito peda-
gógico é um deslocamento do uso do design instrucional fixo (engessado em mate-
riais impressos, teledifusão – televisão, rádio, vídeo e áudio – e uso simples da Inter-
net) na direção de um design instrucional contextualizado. Nesse, a interatividade e 
as várias plataformas comunicacionais permitem que o ensino seja desenvolvido de 
forma mais personalizada, mas sem fazer com que seja individualizado; por isso ma-
ximiza o melhor desenvolvimento do indivíduo ao atender as suas necessidades es-
pecíficas, mas não perde a dimensão social e coletiva da elaboração do conhecimento 
em um processo pedagógico por permitir a troca de experiências entre os envolvidos:

We recognize the tension between working in an increasing online world and utilizing 
the range of Web 2.0 tools to support learning and teaching, and enabling access for all 
students. The OU educational experience will demonstrate leadership in addressing 
the challenges of ensuring all students have the opportunity to learn effectively in a 
digital world (THE OPEN UNIVERSITY, 2012b).8

Portanto, não se trata apenas da incorporação de uma nova tecnologia, a Inter-
net, sendo que ela é utilizada pela OU desde 1994 (GARRIDO, 2008, p. 12), mas da 
adoção de uma nova concepção educacional. Ganha-se, assim, em democratização, 
viabilidade econômica e acessibilidade.

As mudanças implantadas na OU é movimento que pode ser tendência na me-
todologia e concepção para o ensino a distância. Somam-se às demais experiências 
educacionais expressas neste capítulo e podemos pensar em uma EAD com metodo-

8 “Nós reconhecemos a tensão em trabalhar em um crescente mundo online e utilizando a gama de ferramen-
tas da web 2.0 para apoiar a aprendizagem e ensino, e permitindo o acesso de todos os alunos. A experiência 
educacional OU irá demonstrar liderança para enfrentar os desafios de garantir a todos os alunos têm a opor-
tunidade de aprender de forma eficaz em um mundo digital” (tradução livre dos autores).
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logias ativas de ensino por meio de um design instrucional contextualizado, ponde-
rando a importante questão de gestão sobre os custos e a possibilidade de massifica-
ção, mas mantendo sempre em vista uma aprendizagem significativa e motivadora 
para as novas gerações.

Dessa forma, aproximar esse ensino dos jovens que, apesar de nativos digitais e 
hiperconectados, ainda apresentam resistência à EAD.
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Mecatrônica: estudo de caso do uso de software para 

simulação de experimentos a distância

Antônio Carlos Marangoni
Carlos Fernandes de Araújo Jr

Carmen Lúcia Tozzi Mendonça Conti
Henrique José da Silva

Introdução
De acordo com estudos realizados por Santos, Santos e Fraga (2002), conceitos re-

lacionados à Física apresentam-se como elementos complexos e de difícil visualização. 
Na maioria das vezes, tais conhecimentos são verificados apenas por meio de 

fórmulas matemáticas complexas. Muitas delas não permitem verificação direta pelo 
aluno, seja por meio de observações, seja por experiências laboratoriais (GRUPO DE 
REELABORAÇÃO DO ESTUDO DE FÍSICA, 2005).

O computador está cada vez mais presente no dia a dia de um estudante. Atuan-
do na escola ou em casa, na resolução de problemas ou no ensino de novos conceitos 
por meio de programas, o computador rapidamente vai assumindo papel importante 
no processo ensino-aprendizagem, trazendo ao ato de estudar uma nova motivação.

A aprendizagem com computadores se faz tanto na execução de um programa 
previamente elaborado quanto no processo em que o próprio aluno elabora o pro-
grama necessário a partir da análise do problema que busca resolver. Particularmente 
neste último aspecto, a aprendizagem é muito rica, pois, em geral, ultrapassa as ques-
tões envolvidas no problema, estendendo-se a novos conceitos e novas conclusões, 
o que a torna um processo mais genérico, de fácil aplicação e, portanto, mais sólida.

Também ao executar programas previamente elaborados, o aluno obtém melhor 
resultado na aprendizagem, pois passa a não se limitar a questões preparadas, com 
valores inteiros ou conhecidos (que geralmente são casos particulares da situação 
estudada), podendo resolver, também, problemas com valores e medidas que se apro-
ximam mais dos da realidade imediata.

Ressalte-se que, nesse caso, há sempre a possibilidade de aprender por ensaio 
e erro e pela descoberta das relações existentes entre as variáveis que interferem no 
problema, na medida em que o aluno tem condições de concentrar seus esforços no 
desenvolvimento do raciocínio lógico, deixando para o computador o trabalho de 
execução de cálculos.

A partir dessas considerações é que se entende a necessidade e a utilidade deste estudo.
A Lei de Ohm é um tópico obrigatório no estudo da disciplina de Física em cur-

sos de Graduação em Engenharia ou Física.
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Entretanto, a reprodução do experimento em laboratório, quantitativamente, 
torna-se normalmente difícil, quer seja pela quantidade de alunos em sala, quer pela 
insuficiência de equipamentos, quer pelo longo tempo em geral necessário para a 
realização das medidas. 

Após o ajuste do equipamento e a montagem do circuito, o trabalho experimen-
tal envolve a tabulação do valor da corrente elétrica que passa numa pequena lâmpa-
da incandescente ou um resistor, para vários valores de tensão (ddp); a quantidade 
de resultados deve ser a maior possível para reduzir ao mínimo seu erro estatístico, o 
que envolve a repetição de até várias dezenas de vezes o experimento para cada valor 
de ddp. O tempo necessário para isso é excessivamente longo para o horário disponí-
vel para atividades de Laboratório.

A outra opção didática é utilizar uma montagem experimental única com um 
sistema de projeção sofisticado, que inclua um acoplamento com o multímetro para 
uma aula demonstrativa para todos os alunos da sala, simultaneamente, ao invés de 
um trabalho minucioso com pequenos grupos de alunos.

Na impossibilidade de dispor de tais recursos (tempo/equipamento), ou mesmo 
para enriquecer didaticamente o que já é feito, pode-se, pois, simular a experiência 
num microcomputador.

Uma busca na Internet mostra a existência de quantidade considerável de si-
mulações e applets sobre vários tópicos de Física. Ao se deparar com tantas opções, 
o professor necessita de critérios e roteiros devidamente elaborados e testados para 
fazer sua escolha e utilizar as mais apropriadas para a sua realidade escolar.

1 Justificativa
Considerando-se que as escolas não poderão existir às margens dos avanços tec-

nológicos, mas, sim, deverão apresentar-se como alavanca capaz de impulsionar a so-
ciedade rumo a um futuro igualitário, bem como a própria tecnologia, propõe-se um 
estudo baseado nas contribuições trazidas pelo uso de uma ferramenta tecnológica, 
recente e de grande impacto, que corresponde à educação apoiada pelo computador, 
por meio da manipulação dos softwares de simulação (VALENTE, 1995).

2 Objetivo
Este trabalho apresenta estudo sobre a aplicação de roteiros desenvolvidos para 

um programa (simulações do Phet) que permitam trabalhar a experiência da 1ª Lei 
de Ohm de forma individual.

O objetivo é intensificar o uso das tecnologias no curso de Engenharia Mecatrôni-
ca da Universidade de Franca (Unifran) na modalidade presencial, para permitir que 
os alunos do curso de Engenharia Mecatrônica possam criar situações de aprendizado 
sobre Física, utilizando simulações computacionais no intuito de contribuir para a me-
lhoria do ensino de Física e facilitar o desenvolvimento de aulas agradáveis e interativas 
na modalidade presencial, trabalhando com a perspectiva de sala de aula invertida.
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Espera-se possibilitar a utilização de novas ferramentas de diagnóstico que 
apontem para o conhecimento e o diagnóstico do nível de conhecimento do aluno e 
posterior trabalho na área de desenvolvimento proximal dele (nivelamento). 

3 Material e métodos
Por se tratar de um trabalho de pesquisa que envolve seres humanos, o projeto 

foi submetido ao Comitê Ético em Pesquisa (Cepe) e à Plataforma Brasil, tendo rece-
bido aprovação sob número Caae 50052015.5.0000.5495.

Por meio do desenvolvimento e da aplicação de roteiros de atividades experi-
mentais com simulação computacional que foram desenvolvidas durante o período 
do projeto, os alunos criaram situações de aprendizado sobre a 1ª. Lei de Ohm. 

Como fonte de recursos, foram utilizados e-books da Biblioteca Virtual da Uni-
versidade e softwares gratuitos de laboratórios virtuais disponíveis na Internet.

3.1 Estrutura do software
O software utilizado foi desenvolvido pela Universidade do Colorado e é deno-

minado Phet (Tecnologia Educacional em Física). Suas simulações estão disponíveis 
gratuitamente em: <https://phet.colorado.edu/pt_BR>, por concessões que requerem 
que coletemos quantidade mínima de informações anônimas que ajudem a docu-
mentar a quantidade de uso das simulações do Phet e a melhor servir às necessidades 
dos usuários (SANTOS; SANTOS; FRAGA, 2002).

Trata-se de um software que não necessita de computadores potentes, pois é exe-
cutado em ambiente Java Platform SEbinary, de fácil instalação.

Todo o material desta pesquisa foi disponibilizado aos alunos no ambiente do 
Blackboard Learn em razão de a Universidade de Franca possuir acesso a esse sistema.

Após o download do software, que foi nomeado kit para construção de circuitos 
virtuais, os alunos visualizam a tela de inicialização apresentada na Figura 1:

Figura 1 – Tela de abertura do software.

Fonte: <https://phet.colorado.edu>.
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O ambiente do software permite ao aluno rapidez na montagem e na simulação 
de circuitos, bem como estimula a criatividade, sendo inevitável que o aluno não te-
nha a curiosidade de montar novos circuitos conforme a sua curiosidade e domínio 
da teoria.

3.2 Procedimento experimental
No roteiro, os alunos receberam as seguintes instruções para a montagem do 

circuito:
a. Selecione a fonte (bateria); coloque-a no plano arrastando o item seleciona-

do para o meio do ambiente de trabalho (área azul);
b. Conecte um fio no polo negativo da bateria;
c. Coloque um interruptor; abaixe a alavanca do interruptor e depois conecte 

mais um fio a 90º do interruptor, para baixo;
d. Agora, coloque um amperímetro no circuito; marque a opção Amperíme-

tro(s) na caixa de Ferramentas; clique sobre ele e o arraste para o quadro 
principal, como mostrado na Figura 2. Esse instrumento deve ser ligado em 
série e o coloque à esquerda do fio;

e.  Instale um resistor na sequência do amperímetro e feche o circuito com 
mais um pedaço de fio e obterá um circuito como o da Figura 2;

f. Agora, coloque um voltímetro no circuito; marque a opção Voltímetro na 
caixa de Ferramentas; clique sobre ele e o arraste para o quadro principal, 
como mostrado na Figura 3. Esse instrumento deve ser ligado em paralelo 
ao resistor (Figura 3);

g. Agora, com o cursor sobre a bateria, aperte o botão direito e altere o valor 
da tensão de 0 a 9 volts, anotando na Tabela 1 o respectivo valor da corrente 
para cada valor de tensão alterado.

Tabela 1 – Valores de U x i.
U (V) i (a)

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
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Figura 2 – Circuito pronto.

Fonte: <https://phet.colorado.edu>.

Figura 3 – Circuito com o voltímetro.

Fonte: <https://phet.colorado.edu>.

Após os alunos seguirem as instruções e coletarem os dados, tiveram de respon-
der oito questões para posteriormente elaborarem a redação do relatório científico 
sobre a atividade.

Questões para discussão:
a. Plote o gráfico da tensão (U) em função da corrente (i);
b. Dê as características físicas e matemáticas do resultado encontrado no gráfi-

co que você obteve. Você esperava esse resultado? Explique;
c. Pela curva construída no gráfico, determine a tangente da reta por meio da 

Eq. 01;
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d.  (1);
e. Relacione e comente fisicamente o resultado obtido para a tangente com o 

valor do resistor utilizado no circuito (com o cursor sobre o resistor, aperte 
o botão direito e veja qual o valor da resistência do resistor foi utilizado du-
rante o experimento);

f. Determine qual o valor da corrente para uma tensão de 4,5 V;
g. Por que o amperímetro deve ser ligado em série com o circuito?
h. Por que o voltímetro deve ser ligado em paralelo com o resistor?
i. Com a chave desligada, meça a intensidade de corrente que passa pelo re-

sistor. O que você percebeu quanto à indicação do amperímetro? Explique.
Para finalizar a atividade, os alunos fizeram o upload do arquivo do relatório no 

ambiente do Blackboard, no qual posteriormente o professor fez a correção.

4 Resultados
Foi aplicado um questionário com cinco perguntas aos alunos, sem a identifica-

ção deles, para evitar qualquer constrangimento e possível alteração nos resultados. 
Pelos resultados obtidos após a tabulação, 91% dos alunos concordaram que 

a aprendizagem sobre o tema com a simulação virtual ficou facilitada, conforme o 
Gráfico 1, e mais da metade se sentiu motivada a acessar o conteúdo, como ilustra a 
Figura 4:

Figura 4. Figura 5.

Fonte: elaborada pelos autores. Fonte: elaborada pelos autores.

Pela média da faixa etária dos alunos (entre 18 e 20 anos), constatou-se que essa 
geração é “nativa digital”, pois, como se pode observar nas figuras 6 e 7, os resultados 
deixam claro que eles não tiveram dificuldades para utilizar o ambiente virtual.
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Figura 6. Figura 7.

Fonte: elaborada pelos autores. Fonte: elaborada pelos autores.

Porém, ainda se constata certa resistência ou, podemos afirmar, certa insegu-
rança dos alunos em se submeterem a uma atividade educacional na modalidade a 
distância (EAD), como se pode analisar nos resultados tabelados na Figura 8, pois a 
parcela dos alunos indecisos somada aos que concordam parcialmente supera 50% 
dos entrevistados, o que nos sugere o desenvolvimento de um trabalho mais ativo no 
que diz respeito à utilização de simulações em ambientes virtuais pelos alunos das 
Engenharias durante o curso.

Figura 8.

Fonte: elaborada pelos autores.

Considerações finais
Espera-se que as tecnologias digitais no Ensino Superior estimulem o desenvol-

vimento das capacidades pessoais, como a imaginação e a criatividade. Elas devem 
ter, entre outras características, conexão com o mundo real e incentivo à experimen-
tação e observação de fenômenos.

Recomenda-se o uso, quando possível, do software aliado ao trabalho experi-
mental, como simulador de experiências, devendo ser observados os casos em que a 
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atividade de laboratório proposta seja de alto custo e demande muito tempo para a 
sua realização, ou em razão do risco da realização do experimento.

Dentro dos limites de uma simulação, o software facilita a compreensão do ex-
perimento, bem como a visão global de seus resultados, sendo, portanto, forte aliado 
na formação de futuros engenheiros e pesquisadores para o Brasil.
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A metodologia PBL + Facebook na formação  

dos professores de Física

Roberto Eugenio de Souza
Juliano Schimiguel

Introdução
Este capítulo trata da apresentação dos procedimentos realizados em um tra-

balho para a formação de doze professores da disciplina de Física do Ensino Médio.
Para isso, empregamos duas orientações técnicas, isto é, encontros sob o aspecto 

da tecnologia, mais notadamente com o auxílio de uma rede social – o Facebook – e a 
metodologia de ensino denominada Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) que, 
nessa realização terá o formato educacional, pretendendo, por meio de um método de 
orientação de professores, fazer com que os profissionais dessa especificidade tenham a 
possibilidade e o alcance a novas metodologias em seu ofício de ensino e aprendizagem, 
informando aos profissionais envolvidos a importância desses recursos educacionais 
serem mais uma forma de trabalhar na construção de conhecimentos em sala de aula, 
simultaneamente com os demais recursos que já subsistem para elaboração de aulas. 

Para tal, foi proposta e desenvolvida uma formação de professores, na qual fo-
ram aplicadas as metodologias especificadas, relacionadas aos conteúdos de Física 
que fazem parte da atual proposta curricular do Estado de São Paulo (2008) para 
o ensino dessa disciplina do Ensino Médio, utilizada nas Instituições de Ensino da 
Secretaria Estadual de Educação.

 Para Moreira (2003), nesse contexto, a tecnologia da informação nos traz um 
potencial enorme, por meio das inúmeras possibilidades da Internet, ao permitir que 
os alunos acessem informações significativas de uma forma diferente, sendo que, ao 
mesmo tempo, os professores têm a possibilidade de criar atividades importantes, 
também de formas diferentes.

Conforme Tedesco (2004), as mudanças realizadas pela escola, de forma geral, nos 
últimos anos, apresentaram tanto profundidade quanto insuficiência, na medida em que 
aumentou o desconforto relativo às diferentes mídias e ao uso da Internet e dos recursos 
virtuais disponíveis, demonstrando a inexistência de qualquer integração consolidada. 

Em outras palavras, apresenta-se um problema de certa gravidade, na medida 
em que inexiste mediação entre os alunos e as práticas pedagógicas relativas ao uso 
da tecnologia, pois os professores não dispõem de todos os conhecimentos sobre as 
ferramentas virtuais, dificultando, assim, as possíveis inovações aplicáveis ao ensino, 
em decorrência de seu uso. 

Souza e Schimiguel (2014) enfatizam que atualmente é de se desejar desenvolver 
ações educativas envoltas na web, propiciando um recurso a mais, além dos já exis-
tentes no ensino de Ciências como a Matemática, a Física e outras. 
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Para poder contemplar tal formação, destacamos alguns ob jetivos específicos 
fundamentais apresentados: 

•	 Propiciar que o professor trabalhe com a rede social Fa cebook, que é uma 
das mais utilizadas pela população nos dias de hoje; com isso, torna-se mais 
fácil trabalhar com ela, devido ao conhecimento que as pessoas têm de como 
acessá-la; 

•	 Propiciar ferramentas para o trabalho do professor com projetos na escola 
pública que envolvam a tecno logia da informação, tendo em vista a pouca 
incidência deles no meio educativo; 

•	 Compartilhamento com o professor do interesse que o aluno tem por tec-
nologias da informação, tais como: smartphone, computador e redes sociais; 

•	 Realizar a formação do professor de Física, tendo em vista a dificuldade en-
contrada ao ministrar as aulas com a metodologia tradicional (giz, lousa e 
aulas expositivas); 

•	 Proporcionar a ocasião de mais uma orientação sobre a disciplina, tendo em 
vista a pouca formação dos pro fessores de Física com práticas de atividades 
utilizan do ambientes virtuais de aprendizagem como redes so ciais (Face-
book) e também com novas metodologias de ensino, tais como a Aprendiza-
gem Baseada em Problemas (PBL).

Souza e Schimiguel (2014) ressaltam, além desses objetivos, que é essencial o 
professor trabalhar o desenvolvimento de habilidades e competências dos alunos, 
propiciando cada vez mais a formação de pessoas conscientes sobre a resolução de 
problemas existentes no seu cotidiano, favorecendo a escolha de seu propósito de 
vida, delineando as suas ações.

Esse trabalho de formação, ou seja, esse procedimento didático composto de 
atividades e orientações que serão relatadas a seguir sobre a utilização do PBL envolto 
no ambiente da web Facebook, pode ser utilizado, por exemplo, em futuras orienta-
ções técnicas (oficinas) para a formação de professores no emprego de novas meto-
dologias para o ensino de Física com alunos do Ensino Médio em suas aulas, tanto 
presenciais como em laboratório. 

Segundo Moran, Masetto e Behrens (2003), na medida em que a escola adota o 
recurso e o uso da tecnologia como o uso da web para ensinar, os alunos têm a pos-
sibilidade de conduzir o seu aprendizado de forma mais efetiva, principalmente fora 
da Escola, e o professor deve repensar suas metodologias.

1 Fundamentação teórica
Conforme Pettenati (2006), as redes sociais, também conhecidas como software 

de colaboração social, são aplicações que suportam um espaço comum de interesses, 
necessidades e metas comuns para a colaboração, a partilha de conhecimento, a in-
teração e a comunicação de pessoas ou organizações, conectadas por um ou vários 
tipos de relações, que compartilham valores e objetivos.
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As formas como os alunos organizam suas pesquisas na Internet é algo que real-
mente deve ser levado em consideração, já que acontecem a partir de palavras-chave 
encontradas em sites de busca sobre determinado tema de pesquisa.

Em alguns casos, esses alunos se contentam com os dois ou três primeiros resul-
tados que aparecem, os quais nem sempre são os mais significativos para a atividade 
a ser realizada por eles. Esse fato faz com que, na maioria das vezes, esses alunos 
apenas identifiquem e copiem as informações localizadas, sem ocorrer qualquer tipo 
de aprendizado, o que poderá acontecer se não for feita uma contextualização mais 
profunda sobre o assunto.

De acordo com Preto e Pinto (2006), as Tecnologias da Informação e Comu-
nicação (TIC) traduzem alguns modos de comunicação privilegiados em relação a 
outros. É por isso que, ao introduzir as TIC no processo de aprendizagem, não se 
pode considerá-las meras coadjuvantes e nem substitutas de práticas pedagógicas já 
em uso.

A rede social Facebook tem como objetivo proporcionar um novo espaço de co-
municação, interação, debate e compartilhamento de ideias, opiniões e resolução de 
dúvidas sobre assuntos curriculares. Os alunos podem livremente começar novos 
tópicos de discussão e comentar as discussões já iniciadas.

Conforme Kent e Leaver (2014), estudos indicam que a participação em comu-
nidades de Facebook pode ser um meio eficaz de integração social entre os estudantes 
no ensino, como pertencentes a redes de amizade online, propiciando satisfação com 
a vida e a estima e enfatizando o senso de conexão para esses alunos.

A metodologia PBL se caracteriza por ser uma estratégia de formação, por meio 
da qual os alunos são confrontados com problemas contextualizados e estruturados 
para os quais se empenham em encontrar soluções significativas.

A aprendizagem baseada em problemas permite desenvolver o pensamento 
crítico dos alunos e construir, em conjunto, soluções mais criativas, buscando no-
vos caminhos, já que surgem do trabalho em conjunto, tornando-se, por vezes, bem  
produtivo.

De acordo com Shimidt (1983), os estudantes trabalham sobre o problema, utili-
zando uma sequência estruturada de procedimentos, da qual uma das mais difundi-
das é a sistemática concebida inicialmente na Universidade de Maastricht, na Holan-
da, intitulada sete passos do PBL:

Passo 1 – esclarecer termos e expressões no texto do problema;
Passo 2 – definir o problema;
Passo 3 – analisar o problema;
Passo 4 – sistematizar análise e hipóteses de explicação, ou solução, do problema;
Passo 5 – formular objetivos de aprendizagem;
Passo 6 – identificar fontes de informação e adquirir conhecimentos individualmente;
Passo 7 – sintetizar conhecimentos e revisar hipóteses iniciais para o problema. 
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Podemos citar que o PBL pode ser visto como um método no qual os alunos 
aprendem a aprender (RIBEIRO, 2008). 

Conforme Putnam (2001), as vantagens educacionais do PBL é direcionar os 
alunos para:

•	 Desenvolver uma abordagem sistemática para a solução de problemas da 
vida real, utilizando habilidades mentais superiores, como aquelas relacio-
nadas à resolução de problemas, ao pensamento crítico e à tomada de deci-
sões;

•	 Adquirir uma base ampla de conhecimentos integrados, que possam ser 
acessados e aplicados a diferentes situações;

•	 Ampliar habilidades para a aprendizagem autodirigida, identificando o que 
é preciso aprender, localizando e utilizando recursos apropriados, aplicando 
a nova informação/conhecimento na resolução de problemas;

•	 Aprimorar atitudes e habilidades necessárias para o trabalho efetivo em 
equipe;

•	 Aperfeiçoar o hábito permanente de abordar um problema com iniciativa e 
diligência, mantendo a propensão para a aquisição dos novos conhecimen-
tos e habilidades necessários para a sua resolução;

•	 Apurar o hábito da autorreflexão e autoavaliação, que lhes permita conside-
rar honestamente seus pontos fortes e suas fraquezas, bem como o estabele-
cimento de metas realísticas. 

É importante a adoção de novos modelos educacionais estimulantes e partici-
pativos, que remetam os alunos a encontrarem soluções para problemas vivenciais, 
relacionando teoria e prática, pois eles encontram grande dificuldade em relacionar 
o que estão vivenciando ao conteúdo que aprendem na Escola.

2 Desenvolvimento prático 
Esta formação foi realizada em um cenário contido em uma dependência da 

Educação Básica do Ensino Médio da Secretaria Estadual de Educação, situada na 
Zona Leste da Capital do Estado São Paulo, ocorrida em 2013.

Como métodos, foram executadas duas orientações téc nicas para realização des-
sa formação de professores da dis ciplina de Física.

Na primeira orientação técnica, foram tratados os seguin tes assuntos: 
•	 Os professores de Física foram orientados sobre a defi nição da metodologia 

PBL com a descrição dos sete passos; 
•	 Foram orientados sobre a utilização da rede social Facebook como ambiente de 

aprendizagem para o ensino de Física, uti lizando o laboratório de informática; 
•	 Como trabalhar pro blemas de aplicação, utilizando PBL na rede social Face-

book, conforme os sete passos;
•	 Durante a orientação técnica, foram anotadas algumas observações e consi-

derações dos profes sores sobre as metodologias estudadas;
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•	 Em seguida, como exemplo para os professores, foi criado um grupo no Fa-
cebook com uma postagem inicial, contendo um problema de apli cação da 
disciplina de Física; 

•	 Foi feita uma proposta para os professores para a utilização das metodo-
logias estudadas jun to aos seus alunos, por exemplo, com perguntas sobre 
Física, de acordo com os sete passos, na rede social Facebook. 

•	 Na segunda orientação técnica, foram tratados os seguin tes assuntos: 
•	 Foram novamente abordados os conceitos da metodolo gia PBL + rede social 

Facebook, dando ênfase nesta fase ao trabalho com problemas de aplicação, 
com exemplos;

•	 Os pro fessores realizaram comentários sobre as dificuldades encontradas 
durante os trabalhos em suas escolas, com os alunos, no emprego das meto-
dologias estudadas; 

•	 Houve a mostra de algumas interações dos professores com os alunos no 
grupo do Facebook, construído com suas turmas em suas escolas.

2.1 O uso das metodologias PBL + Facebook  
na prática de ensino do professor de Física

A proposta sugerida aos professores na primeira orientação técnica foi elaborada 
da seguinte forma: o professor deveria convidar uma sala de aula, entre aquelas em 
que leciona, para a formação de grupos de alunos no Facebook com a finalidade de 
realizar interações que envolvam os conteúdos da disciplina de Física dados em sala 
de aula, para que com isso seja aplicada a metodologia PBL. 

A atividade a seguir foi confeccionada para ser aplicada a alunos de unidades 
escolares da Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo em um período 
de duração de aproximadamente duas semanas, tendo como mediador o professor 
da disciplina de Física, que realiza o trabalho de ensino utilizando a metodologia 
PBL com interações na rede social Facebook, cujo público-alvo serão os alunos das 
turmas do Ensino Médio do período da manhã ou da noite, contando com aulas de 
cinquenta minutos de duração.

2.2 Atividade
Para trabalhar no Facebook, o professor, com uma sala de aproximadamente 

quarenta alunos, criaria uma conta própria somente para realizar os procedimentos 
com os seus alunos, iniciando lá um “grupo privado”.

Essa ação será realizada para dar mais tranquilidade às atividades do professor no 
ambiente de aprendizagem, pois isso evitaria que outras pessoas interferissem no trabalho 
com o seu público alvo, enviando postagens que nada se relacionassem com os conceitos 
de Física abordados, fato que poderia inclusive desviar a atenção dos alunos para outras 
situações que não se relacionam nem um pouco com os trabalhos a serem realizados. 
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Dessa maneira, o professor teria um ambiente na web, que é equivalente a uma 
sala de aula, no qual só participariam os seus alunos, que foram convidados. É claro 
que esses são os procedimentos iniciais, pois, de acordo com uma avaliação posterior 
do professor, em outras possíveis atividades ou mesmo durante a atual, se for verifi-
cado que é oportuno, poderão ser convidados outros professores e também alunos de 
outras turmas para contribuir. 

O professor fará essa atividade em duas semanas e deverá emitir um convite para 
cada um de seus alunos, no caso, especificamente para aquela turma que ele escolheu 
para seu trabalho no Facebook e, quando a resposta de aceite do convite for efetivada, 
o professor realizará a criação dos grupos com os alunos no ambiente. 

Para dar início aos trabalhos no Facebook, nessa primeira atividade, é sugerido 
ao professor que envie para cada grupo de alunos formado na rede social algumas 
questões envolvendo os conteúdos e definições que serão abordadas nas duas sema-
nas, em sala de aula, tendo como assunto o currículo de Física, por exemplo, de uma 
2ª. série do Ensino Médio, mais especificamente contido na proposta de ensino de 
Física da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE), voltadas aos grupos 
que serão formados, as quais envolvem escrita, pesquisa, reflexões e, principalmente, 
comentários.

Como sugestão, foram dados os seguintes exemplos:
•	 “Se a energia se conserva, por que devemos poupar água?” 
•	 “O que significa quando dois ou mais corpos atingem o equilíbrio térmico?” 
•	 “O calor flui espontaneamente da região de maior temperatura para a de 

menor temperatura?” 
•	 “O cobertor e o edredom são aquecedores ou isolantes térmicos?” 
Com isso, o aluno poderá completar os seus conhecimentos e resolver algumas 

dúvidas que tenha a respeito dos conceitos de Física que estão sendo tratados no mo-
mento de suas aulas presenciais. 

No PBL, o problema é o ponto principal no processo de ensino e serve de estí-
mulo para a aprendizagem; é importante relacionar o problema ao contexto, de modo 
que o aluno se sinta envolvido e que a determinação das tarefas iniciais seja orientada 
pelo professor. 

Como estratégia, o aluno deve ter acesso a fontes de informação, embora estas pos-
sam não ser previamente fornecidas, fomentando a pesquisa e a seleção de informação. 
A partir daí, cabe ao aluno estruturar sua própria aprendizagem, compartilhando ideias e 
informação em seu grupo, sendo o trabalho de grupo essencial para esse processo.

Essa forma com que a atividade foi estruturada tem o objetivo de facilitar a cor-
reção das postagens iniciais dos alunos, pois com isso o professor terá, inicialmente, 
apenas uma resposta do grupo para corrigir.

Igualmente aos alunos, o professor também está em um período de adapta-
ção e reconhecimento dessa atividade, pois, conforme experiências anteriores com  
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professores que realizaram trabalhos dessa natureza, essas atividades com os alunos 
são pouco conhecidas pelos docentes e para outros são totalmente novas em suas 
atribuições e procedimentos diários. 

Como devolutiva para o aluno, o professor deverá responder a todos os grupos 
participantes, suscintamente, dando opiniões, ideias e resolvendo dúvidas, enfatizan-
do, principalmente, a contribuição e indicando os possíveis erros quando surgirem, 
abrindo espaço para as interações por meio de novas possíveis respostas dadas pelos 
alunos. 

Como avaliação, o professor deverá realizar a correção do conteúdo ao final do 
período estabelecido, verificando a resposta indicada pelos alunos com relação à per-
gunta que foi formulada para os grupos de acordo com os “sete passos do PBL” e, em 
seguida, anotar em seu “diário de classe” as notas obtidas, levando em consideração a 
coerência das respostas e também a pontualidade e assiduidade do grupo em realizar 
as tarefas, lembrando que a nota final obtida pelos participantes do grupo será em 
função do que o grupo todo decidiu como resposta final para aquela pergunta.

Para a tarefa de recuperação, no caso de não atingirem uma construção de co-
nhecimentos adequada, conforme avaliação realizada, os alunos devem interagir com 
seu professor e também entre si no ambiente da web, respondendo a outras questões 
que serão formuladas pelo professor, realizando essas novas atividades, utilizando 
para isso a Sala de Informática da Escola, equipada com Internet, trabalhando tam-
bém em sua própria casa, quando possuírem microcomputador e também em seu 
smartphone, procurando discutir os temas que foram mencionados pelo professor e 
que são pertinentes aos assuntos abordados, ressaltando ao professor a importância e 
a relevância da utilização do PBL + Facebook como um recurso a mais para auxiliá-lo 
no ensino de Física.

2.3 Orientações para o professor
Ao professor é sugerido que realize o registro da frequência e avaliação dos posts 

das atividades por meio de anotações em seu “diário de classe”, fazendo parte da 
composição de notas que o aluno totaliza durante o bimestre, considerando, princi-
palmente, os seguintes aspectos:

•	 Se a pergunta efetuada pelo Professor foi respondida pelo aluno com coe-
rência e de acordo com os conteúdos trabalhados em suas aulas presenciais, 
por meio da postagem verificada no ambiente Facebook;

•	 A frequência, ou seja, o número de interações do aluno com seu professor;
•	 A frequência de interação do aluno com os seus colegas de turma;
•	 A pontualidade com que o aluno entregou as suas atividades, conforme cri-

tério adotado pelo professor;
•	 Verificar a existência dos “sete passos do PBL” nas respostas dos alunos, ob-

servando, nesse caso, principalmente, a abrangência do leque de relações 
com o conteúdo que o aluno realizou. 
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Outra tarefa importante que o professor deve considerar é a relevância de tornar 
o Facebook uma extensão das suas aulas presenciais, levando o aluno a fazer a sua 
adaptação a esse meio de aprendizagem com base na proposta de ensino da disciplina 
de Física e para isso é sugerido aos professores que usem em suas interações uma lin-
guagem mais acessível, feita com simpatia e, principalmente, com acompanhamento 
minucioso e atento ao trabalho do aluno durante as tarefas.

Vygotsky (1998) nos revela que em situações sociais particulares como, por 
exemplo, o ensino que se configura em um procedimento colaborativo, há a possi-
bilidade, de modo gradual e progressivo, da apropriação dos instrumentos culturais, 
culminando com a regulação do próprio comportamento.

De acordo com Arias Beatón (2005), todos nós somos parte da natureza, pois 
não existe divisão entre o natural, o social, o cultural e o humano; tudo é produzido 
por um processo de mediação entre todas essas diferentes condições.

Para Moran, Masetto e Behrens (2003), cada vez mais o professor deve procurar 
adquirir saberes relativos ao mundo digital, além dos conteúdos a desenvolver junto 
aos alunos, estabelecidos pelo currículo da Física. 

Se um aluno chegar ao professor, por exemplo, mencionando um vídeo obtido 
do YouTube, esse professor deve estar preparado para trabalhar com essas informa-
ções e situações instantâneas.

2.4 Exemplo de interação do professor com o aluno
 Souza (2016) nos mostra, com o auxílio da Figura a seguir, uma postagem do 

professor ao seu aluno de turma, na qual foi identificado o passo 2 do PBL, em que o 
professor definiu o problema.

Figura 1 – Pergunta do professor com relação ao conteúdo referente à 2ª série do 
Ensino Médio, dado em sala de aula para os membros de sua turma criada no Facebook.

Fonte: Souza (2016, p. 83).
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Souza (2016) agora nos mostra, logo a seguir, a resposta do aluno, na qual iden-
tificamos o passo 3 – analisar o problema – e o passo 6 – identificar fontes de infor-
mação e adquirir conhecimentos individualmente –, além de o passo 7 – sintetizar 
conhecimentos e revisar hipóteses iniciais para o problema.

Com essa questão de Física postada na rede social Facebook, verificamos que 
o professor conseguiu instigar seus alunos a resolvê-la, utilizando alguns passos do 
PBL, mostrados na formação presencial no encontro de professores.

Figura 2 – Resposta de um dos alunos para o seu professor da questão proposta.

Fonte: Souza (2016, p. 84).

Considerações finais 
Na primeira orientação técnica, foi distribuído um questionário, chamado de 

“inicial”; e na segunda orientação, o questionário “final”, contendo algumas pergun-
tas abertas e outras na escala de Likert, com a finalidade de coletar dados para as aná-
lises qualitativa e quantitativa dos conhecimentos prévios e das impressões dos pro-
fessores sobre os resultados obtidos com as atividades feitas durante as orientações.

Boente e Braga (2004) caracterizam a pesquisa de acordo com algumas de suas fa-
ses, primeiramente, segundo as fontes de informação: qualitativa e quantitativa – levam 
como base de seu delineamento as questões ou problemas específicos e adotam tanto 
em um quanto em outro a utilização de questionários, relatos, falas e entrevistas.

De acordo com as respostas obtidas por meio das questões propostas nos ques-
tionários, verificou-se que os professores de Física das diferentes escolas participan-
tes tem dificuldade no uso das TIC na aula, devido à falta de equipamentos e com-
putadores para o trabalho com atividades com os alunos, pois foi relatado que muito 
material de Informática está em condição muito ruim de uso, devido à falta de ma-
nutenção ou mesmo pelo estado de envelhecimento e desuso nas escolas, e também, 
na maioria das unidades escolares em que os professores participantes trabalham, 
falta Internet.

Segundo os professores, o fato de existirem poucos cursos de formação difi-
culta muito a mudança total de uma prática da abordagem tradicional que implica 
giz, lousa e aulas expositivas para uma prática com aulas de inclusão de TIC como, 
por exemplo, o computador utilizado para trabalhar metodologias de ensino, pois,  
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segundo as respostas, para a formação atual dos professores, a SEE dispõe de cursos a 
distância oferecidos pela Escola de Formação de Professores, fundada pela Secretaria 
da Educação do Estado de São Paulo, e também de orientações e oficinas oferecidas 
pelas diretorias de ensino de cada região, o que neste momento ainda é muito pouco, 
além de uma extensa carga horária de aulas que o professor cumpre durante os dias 
letivos, tudo isso dificulta a tarefa de formação do professor.

Este trabalho também nos leva a refletir sobre as reais possibilidades de práticas 
de ensino com metodologias envolvendo a tecnologia, considerando a atual situação 
de alguns alunos que sofrem os efeitos da exclusão digital, fato este vivenciado pelos 
professores durante as atividades que foram propostas nas escolas em que lecionam, 
na utilização da metodologia PBL + rede sociais: Facebook.

De acordo com o exposto, necessitamos de mais políticas públicas que permitam 
que a inclusão digital realmente chegue a toda a nossa população, além da confecção, 
por parte de profissionais da escola, de projetos que envolvam a tecnologia da infor-
mação em atividades com disciplinas constantes do atual currículo escolar.

Referências
ARIAS BEATÓN, G. La persona en el enfoque histórico cultural. São Paulo: Linear B, 2005. 
BOENTE, A.; BRAGA, G. Metodologia científica contemporânea. Rio de Janeiro: Brasport, 
2004.
KENT, M.; LEAVER, T. an education in Facebook? Higher Education and the world’s 
largest social network. New York: Routledge, 2014.
MORAN, J. M.; MASETTO, M. T.; BEHRENS, M. A. Novas tecnologias e mediação 
pedagógica. 7. ed. Campinas, SP: Papirus, 2003.
MOREIRA, M. A. Teorias de aprendizagem. São Paulo: EPU, 2003.
PETTENATI, M. C.; RANIERI, M. Informal learning theories and tools to support 
knowledge management in distributed Cops. In: innovative approaches for learning and 
knowledge sharing, ec-TeL. [workshop proceeding. S.l.: s.n.], 2006.
PRETO, N.; PINTO, C. C. Tecnologias e novas educações. rev. Bras. educ., Rio de 
Janeiro, v. 11, n. 31, 2006. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttex&pid=S1413-24782006000100003&lng=&nrm=iso>. Acesso em: 7 jun. 2015.
PUTNAM, A. R. Problem-based teaching and learning in educational technology. In: 
ANNUAL CONFERENCE OF ASSOCIATION FOR CAREER AND TECHNICAL 
EDUCATION, 75., 13-16 dec. 2001, New Orleans. annales... New Orleans: Association For 
Career And Technical Education, 2001.
RIBEIRO, L. R. C. aprendizagem Baseada em Problemas (PBL). Uma experiência no 
Ensino Superior. São Carlos, SP: Ufscar, 2008.
SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Proposta curricular do estado de São Paulo 
para o ensino de Física para o ensino Médio. São Paulo, 2008. Disponível em: <http://www.
rededosaber.sp.gov.br/portais/Portals/18/arquivos/Prop_FIS_COMP_red_md_20_03.pdf>. 
Acesso em: 2 fev. 2016.
SHIMIDT, H. G. Problem-based learning: rationale and description. USA: Medical 
Education, 1983.
SOUZA, R. E. Uma abordagem com PBL e redes sociais na formação de professores. 2016. 



43

108 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) - Universidade Cruzeiro 
do Sul, São Paulo, 2016.
______.; SHIMIGUEL, J. A importância da metodologia PBL – Aprendizagem Baseada em 
Problemas no aprendizado dos alunos e na formação dos professores. In: ENCONTRO DE 
PRODUÇÃO DISCENTE PUC-SP/CRUZEIRO DO SUL, 2014, São Paulo. anais... v. 2, n. 1. 
São Paulo: PUC-SP; Universidade Cruzeiro do Sul, 2014. Disponível em: <http://revistapos.
cruzeirodosul.edu.br/index.php/epd/article/view/976>. Acesso em: 7 fev. 2016.
______. Estudo das características de redes sociais no âmbi to do ensino-aprendizagem. In: 
ENCONTRO NACIONAL DE PESQUI SA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS (ENPEC), 9., 
2010, Águas de Lindóia, SP.
TEDESCO, J. C. educação e novas tecnologias: esperança ou incerteza. São Paulo; Buenos 
Aires; Brasília, DF: Cortez; Instituto Internacional de Planeamiento de La Educación; 
Unesco, 2004.
VYGOTSKY, L. S. Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1998.



Notas sobre o uso das tecnologias  

digitais na Graduação em Direito

Kleber Antonio Galerani
Esdras Lovo

Flávio Henrique Amado Tersi
Carlos Fernando de Araújo Jr.

Introdução
Considerando-se que as tecnologias digitais “[...] permitem inovações significativas 

para os processos de ensinar e aprender [...]” (FELDKERCHER, 2012, p. 509) e que “[...] a 
integração cada vez maior entre sala de aula e ambientes virtuais é fundamental para abrir 
a escola para o mundo e trazer o mundo para dentro da escola [...]” (BACICH; MORAN, 
2015, p. 2), em 2014, iniciou-se o projeto de intensificação do uso das tecnologias na Gra-
duação Presencial em Direito da Universidade de Franca (Unifran). 

No primeiro semestre daquele ano, foram realizadas reuniões para familiarizar 
os docentes com as novas ferramentas disponibilizadas pelo Grupo Cruzeiro do Sul, 
tais como o Portal RT Online, as bibliotecas virtuais (a Biblioteca Virtual Universitá-
ria e a Minha Biblioteca) e, em especial, a plataforma Blackboard. 

No segundo semestre de 2014, foi criado o Grupo de Facilitadores, que consiste 
num grupo de cinco professores responsáveis pela disseminação de informações re-
lativas às novas tecnologias entre os docentes do curso de Direito. 

Em 2015, o Grupo de Facilitadores apresentou resultados positivos. No primeiro 
semestre, o grupo desenvolveu, de forma personalizada, o Manual de utilização da 
plataforma Blackboard, que organizou de maneira acessível e prática as instruções 
sobre as principais ferramentas a serem utilizadas no dia a dia, tais como a inserção 
de conteúdos em diversos formatos (textos, vídeos, áudios e links), a aplicação de 
avaliações e a utilização da ferramenta antiplágio (SafeAssign). Posteriormente, foi 
realizado um treinamento com todos os docentes. Nessa reunião, o Manual foi apre-
sentado aos demais docentes e foram sanadas as dúvidas. 

No primeiro semestre de 2015, houve também um alinhamento de procedimen-
tos, para que se intensificasse a utilização das tecnologias nas aulas. Uma das ini-
ciativas foi a implantação do Mapa de aula. Esse mapa consiste num roteiro que os 
professores devem disponibilizar para o aluno no Blackboard, com pelo menos uma 
semana de antecedência da aula, para facilitar a organização e os estudos do aluno.

O Mapa de aula está estruturado em quatro tópicos: título, objetivos, conteúdo e 
bibliografia. Solicitou-se que os professores dessem preferência para as bibliografias 
disponíveis em meio digital. 

As iniciativas adotadas têm possibilitado maior integração entre as tecnologias e 
as práticas tradicionais de ensino, de forma a potencializar o aprendizado do aluno.
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1 Projeto Tecnologias Digitais no Ensino Superior
No segundo semestre de 2015, a Pró-Reitoria de Ensino a Distância do Grupo 

Cruzeiro do Sul lançou o Projeto Tecnologias Digitais no Ensino Superior, em parce-
ria com as Graduações em Direito, Odontologia, Administração, Engenharia e Letras 
da Universidade de Franca. 

O Projeto Tecnologias Digitais no Ensino Superior tem entre os objetivos gerais 
intensificar o uso das tecnologias na modalidade presencial, favorecer a aprendiza-
gem do aluno e possibilitar a utilização de novas ferramentas de diagnóstico que 
apontem para o conhecimento e o capital cultural (bagagem) do aluno e posterior 
trabalho na área de desenvolvimento proximal dele (nivelamento). 

A Coordenação do curso de Direito definiu como objetivo específico, nessa pri-
meira etapa do projeto, contribuir para a formação gerencial e negocial do aluno da 
Graduação em Direito.

1.1 A experiência da Graduação em Direito  
no Projeto Tecnologias Digitais no Ensino Superior

A partir do diagnóstico de que há carência de formação gerencial e negocial do 
aluno da Graduação presencial em Direito, foi ofertada uma disciplina online, não 
obrigatória, intitulada Gestão de Serviços. Posteriormente, foi aplicado um questio-
nário com o objetivo de avaliar a satisfação dos alunos quanto à utilização das tecno-
logias digitais.

A disciplina Gestão de Serviços foi disponibilizada por meio da plataforma 
Blackboard e o conteúdo foi ministrado em seis unidades. Todo o conteúdo das uni-
dades foi disponibilizado de forma online e continha, em cada unidade: uma apostila 
em PDF; uma videoaula, com o resumo dos principais assuntos abordados; um mapa 
mental e as indicações de bibliografias complementares.

Na primeira unidade, estudaram-se os conceitos, as características e as formas 
para melhorar a gestão dos serviços. 

Na segunda unidade, tratou-se das diferenças básicas entre produtos e serviços, 
das estratégias de marketing e de fidelização, das formas de identificação do público
-alvo e dos tipos de segmentação dos clientes. 

Na terceira unidade, abordou-se a classificação dos serviços e os conceitos de 
qualidade aplicados aos serviços. 

Na quarta unidade, tratou-se das estratégias e técnicas para melhor ofertar servi-
ços, tais como o planejamento de serviços e as técnicas de segmentação e fidelização 
dos clientes. 

Na quinta unidade, tratou-se das tecnologias de gestão de serviços que revolu-
cionaram a gestão das empresas contemporâneas e na última unidade, tratou-se da 
importância da logística na oferta de serviços.

Definiu-se como público-alvo do projeto os alunos matriculados no 8º semestre do 
curso de Direito da Universidade de Franca, no ano de 2015. Do total de matriculados, 
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cerca de 180 alunos, 68 alunos (37,78%) participaram voluntariamente das atividades 
desenvolvidas ao longo do semestre. 

Após o término da disponibilização do conteúdo, foi aplicado um questionário 
aos alunos participantes, com o objetivo de avaliar a satisfação deles quanto à utiliza-
ção das tecnologias digitais. 

Do universo de 68 alunos, 54 discentes responderam à pesquisa, o que gerou 
uma amostra com nível de confiança de 89% e 5% de erro amostral. Foi utilizada a 
escala Likert de cinco itens nas seis questões propostas. 

Em primeiro lugar, questionou-se o aluno se a disponibilização da disciplina 
Gestão de Serviços, de forma online, facilitou a aprendizagem sobre o tema. Dos alu-
nos que responderam o questionário, 64,82% concordaram totalmente com a afir-
mativa, 31,48% concordaram parcialmente e 3,70% se mostraram indecisos ou não 
responderam.

Figura 1 – Questão 1.

Fonte: elaborada pelos autores.

Em segundo lugar, indagou-se ao aluno se a disponibilização da disciplina Ges-
tão de Serviços, de forma online, motivou-o a acessar o conteúdo. 

Dos alunos que responderam, 59,26% concordaram totalmente com a afirmati-
va, 29,63% concordaram parcialmente, 3,70% discordaram parcialmente e 7,41% se 
mostraram indecisos ou não responderam.
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Figura 2 – Questão 2.

Fonte: elaborada pelos autores.

Posteriormente, perguntou-se ao aluno se o ambiente da plataforma Blackboard 
é de fácil operacionalização. 

Sobre esse item, 51,85% concordaram totalmente com a afi rmativa, 33,33% con-
cordaram parcialmente, 9,26% discordaram parcialmente, 1,85% discordaram total-
mente e 3,71% se mostraram indecisos ou não responderam.

Figura 3 – Questão 3.

Fonte: elaborada pelos autores.

Em quarto lugar, questionou-se ao aluno se a disponibilização da disciplina Ges-
tão de Serviços, de forma online, contribuiu para a concentração.
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Concordaram totalmente com a afi rmativa 48,15% dos alunos, 29,63% concor-
daram parcialmente, 7,41% discordaram parcialmente, 1,85% discordaram total-
mente e 12,96% se mostraram indecisos ou não responderam.

Figura 4 – Questão 4.

Fonte: elaborada pelos autores.

Na quinta pergunta, indagou-se ao aluno se a disponibilização de vídeos de cur-
ta duração, contendo o resumo dos principais tópicos abordados nos módulos, faci-
litou a assimilação dos conteúdos. 

Nesse item, 62,96% dos alunos concordaram totalmente, 24,07% concordaram 
parcialmente, 3,70% discordaram totalmente e 9,27% se mostraram indecisos ou não 
responderam.

Figura 5 – Questão 5.

Fonte: elaborada pelos autores.
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Por fi m, perguntou-se se a disponibilização da disciplina Gestão de Serviços, de 
forma online, encoraja o aluno a realizar outros cursos promovidos na modalidade 
de Educação a Distância (EAD). 

Do total de alunos que responderam à pesquisa, 55,56% concordam totalmente 
com a afi rmativa, 27,78% concordam parcialmente, 5,56% discordam parcialmente, 
3,70% discordam totalmente e 7,40% se mostraram indecisos ou não responderam. 

Figura 6 – Questão 6.

Fonte: elaborada pelos autores.

2 Notas sobre o uso das tecnologias digitais na Graduação em Direito
A partir dos resultados obtidos na pesquisa, podem-se estabelecer algumas con-

siderações. Os resultados obtidos nas duas primeiras questões permitem inferir que 
a maioria dos alunos pesquisados não vê na disponibilização de conteúdos de forma 
online um empecilho ao aprendizado e se sentem altamente motivados ao acessar 
conteúdos eletrônicos que complementem a sua formação, particularmente, neste 
estudo, a capacitação gerencial e negocial do futuro profi ssional do Direito.

Apesar de um estudo recente da Microsoft , realizado no Canadá, sugerir que o 
nível de atenção dos seres humanos caiu entre 2000 e 2013 de 12 para 8 segundos, em 
média, em virtude, principalmente, da exposição às tecnologias digitais (TECNO-
LOGIA DEIXA HUMANOS..., 2015), a maioria dos alunos pesquisados informou 
que mesmo que os conteúdos estejam disponibilizados de forma online esse fator não 
prejudica a concentração. 

Verifi cou-se, também, que quando professores e alunos são capacitados para a utili-
zação de plataformas digitais, a operacionalização delas é facilitada, o que permite o aces-
so mais rápido e simplifi cado aos conteúdos disponibilizados. Entende-se que a facilidade 
na operacionalização também infl ui na motivação do aluno para acessar o conteúdo. 
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Resultou claro que, na percepção dos alunos, os vídeos de curta duração com a 
recuperação dos principais tópicos abordados são importante ferramenta, que facili-
tam a assimilação dos conteúdos. 

Esse resultado pode indicar que, nas disciplinas, caso o professor grave vídeos 
curtos que sumarizem o conteúdo trabalhado, haveria potencialização da assimila-
ção desses conteúdos. Isso acontece porquanto: 

A multimídia interativa permite uma exploração profunda devido à sua dimensão 
não linear. Através da multimídia tem-se uma nova estruturação de como apre-
sentar, demonstrar e estruturar a informação apreendida. O computador median-
te texto, imagem e som interrompe a relação autor/leitor que é claramente definida 
num livro, passa para um nível mais elevado, reconfigurando a maneira de como 
é tratada esta relação. A interatividade proporcionada pelos aplicativos multimí-
dia pode auxiliar tanto na tarefa de ensinar quanto na de aprender (SERAFIM;  
SOUSA, 2011, p. 26).

Por fim, a grande maioria dos alunos pesquisados informou que a experiência 
positiva inicial com a oferta de conteúdo eletrônico da disciplina Gestão de Serviços 
pode encorajá-los a realizar outros cursos promovidos na modalidade EAD. 

Esse resultado indicou que é possível aumentar a oferta de conteúdos por meio 
da plataforma digital Blackboard, porque, dessa forma, será possível mitigar even-
tuais carências na formação profissional do graduando em Direito.

Em suma, os resultados da pesquisa indicaram que as tecnologias digitais são 
importantes instrumentos para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. 

Conforme Serafim e Sousa (2011, p. 23), há uma mudança importante na educação 
contemporânea: “O professor não é mais visto como a fonte de todo o conhecimento [...]”.

Desse modo, o predomínio da comunicação vertical, que tem no professor o 
detentor do saber absoluto, foi posto em xeque. Considerando-se que, ainda que o 
professor não disponibilize, os alunos acessam conteúdos eletrônicos na Internet so-
bre os temas que estudam, os docentes podem atuar como mediadores no processo 
de ensino-aprendizagem, indicando e produzindo conteúdos eletrônicos que, sabida-
mente, podem contribuir para a formação do aluno. 

Referências
BACICH, L.; MORAN, J. M. Aprender e ensinar com foco na educação híbrida. revista 
Pátio, Porto Alegre, RS, n. 25, p. 45-47, jun. 2015. Disponível em: <http://www2.eca.usp.br/
moran/wp-content/uploads/2015/07/hibrida.pdf>. Acesso em: 25 ago. 2015.
FELDKERCHER, N. Tecnologias aplicadas à Educação Superior Presencial e a Distância: 
a prática dos professores. In: ENCONTRO NACIONAL DE DIDÁTICA E PRÁTICAS 
DE ENSINO (ENDIPE), 16., 2012, Campinas, SP. anais... Campinas, SP: Unicamp, 2012. 
Disponível em: <http://www.infoteca.inf.br/endipe/smarty/templates/arquivos_template/
upload_arquivos/acervo/docs/1327p.pdf>. Acesso em: 26 ago. 2015.
SERAFIM, M. L.; SOUSA, R. P. Multimídia na educação: o vídeo digital integrado ao 
contexto escolar. In: SOUSA, R. P.; MOITA, F. da M. C. da S. C.; CARVALHO, A. B. G. 
(Org.). Tecnologias digitais na educação. Campina Grande, PB: EDUEPB, 2011.
TECNOLOGIA deixa humanos com atenção mais curta que de peixinho dourado, 
diz pesquisa. BBc Brasil, 2015. Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/
noticias/2015/05/150515_atencao_peixinho_tecnologia_fn>. Acesso em: 3 fev. 2016.



Uso de mapas conceituais e interfaces  

inteligentes no ensino

Tiago Cinto
Cecilia Sosa Arias Peixoto

Juliano Schimiguel
Júlio César Pedroso

Introdução
Nos últimos anos, têm surgido novos modelos de interação entre o usuário e os 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA). Ainda que muito se tenha avançado na 
aplicação das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) aplicadas à educação, 
a comunicação entre o aluno e os AVA é estática. 

A interface dos ambientes não consegue alterar aspectos de seu funcionamento 
em resposta a uma necessidade ou demanda dos usuários. Os usuários, quando têm 
alguma dúvida sobre o sistema, raras vezes consultam os helps e até reclamam do tipo 
de informação disponibilizada. 

Nesse contexto, as Interfaces Inteligentes (II) (RUSSEL; NORVIG, 2013) passa-
ram a serem propostas e estudadas. Interfaces inteligentes são aquelas que utilizam 
técnicas de Inteligência Artificial (IA) para lidar com o conhecimento adquirido du-
rante a interação e, por meio dele, podem, além de se comunicar com o usuário, 
adaptar-se a ele e resolver problemas (RUSSEL; NORVIG, 2013; EHLERT, 2003).

A vantagem de se ter interfaces inteligentes encontra-se em diferentes facilida-
des como a possibilidade de se ter um sistema personalizado, isto é, um sistema que 
se adapta aos diferentes tipos de perfil de usuários que o utilizam.

A II é capaz de identificar e corrigir erros do usuário, explicar conceitos e for-
necer ajuda relativa à execução da tarefa ou observar a interação e reconhecer sua 
intenção de modo a retirar tarefas irrelevantes ou auxiliar com conhecimento nas ta-
refas difíceis (EHLERT, 2003; OLIVEIRA NETTO, 2004; RUSSEL; NORVIG, 2013). 

A vantagem de uma II comparada às interfaces tradicionais é a sua capacidade 
de apresentar comportamento “inteligente” durante a interação. Nas interfaces tra-
dicionais, a forma pode mudar; porém, sem alteração do modelo de funcionamento 
ou interação.

Com as diversas possibilidades que a área de IA proporciona nas interfaces de 
sistemas complexos, este trabalho explora essas vantagens na interface de uma ferra-
menta de ensino de mineração de dados. A área de mineração de dados (data mining) 
é considerada muito importante para o campo de sistemas de informação, gestão de 
empresas e descoberta de conhecimento. 

A mineração de dados é fundamental para a tomada de decisões, controle de 
processo, planificação estratégica etc. A mineração é a etapa mais importante do  
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processo de descoberta de conhecimento em bases de dados ou Knowledge Discovery 
in Databases (KDD) (HAN; KAMBER, 2006). 

O processo de KDD é descrito pelos seus criadores como sendo um processo 
não trivial de descoberta de padrões novos, válidos, possivelmente úteis, capazes de 
serem compreendidos e embutidos nos dados (FAYYAD; PIATETSKY-SHAPIRO; 
SMITH, 1996). 

Contudo, seus conceitos não são fáceis de serem compreendidos pelos alunos e 
as ferramentas de descoberta de conhecimento são complexas na sua interpretação 
ou interação (MENDES; VIEIRA, 2009). 

Existem ferramentas de mineração como a Weka (WITTEN; FRANK, 2005) e 
a Data-Centric Automated Data Mining  (CAMPOS et al., 2005). O enfoque dessas 
ferramentas é permitir ao usuário o uso dos algoritmos, mas não focam a aprendiza-
gem dos conceitos de mineração e são pobres em relação aos recursos de “condução 
do usuário” por meio das etapas de descoberta de conhecimento.

Mendes e Vieira (2009) apresentam uma ferramenta de KDD destinada ao en-
sino do processo de mineração de dados. De acordo com eles e com Cazzolato e 
Vieira (2009), a ferramenta tem apresentado vantagens como recurso instrucional; 
entretanto, foram realizados diversos protótipos de sua interface e determinados pro-
blemas de usabilidade. 

Com o objetivo de tornar a ferramenta mais acessível para um público não es-
pecializado na área e disponibilizá-la para a Educação a Distância (EAD), surge este 
trabalho, que incorpora na ferramenta de Mendes e Vieira (2009) uma interface in-
teligente. 

A interface inteligente pode aperfeiçoar seu funcionamento baseada no modelo 
do perfil do usuário, modelo do domínio da ferramenta e na utilização de mapas 
conceituais. Esses conceitos serão apresentados nas próximas seções. Na Seção 5 são 
apresentados os resultados das avaliações deste trabalho.

1 Ferramenta de ensino para mineração de dados
A ferramenta escolhida para o desenvolvimento da interface inteligente é um 

ambiente desenvolvido para ensino de mineração de dados. O processo de minera-
ção de dados consiste em extrair conhecimento do enorme conjunto de dados que 
são armazenados em qualquer sistema de informação. Esse conhecimento pode ser 
usado em uma grande gama de possibilidades, permanecendo a critério do gerente 
de conhecimento encontrá-los e decidir sua aplicação. 

Neste âmbito, surge a ferramenta que, segundo Mendes e Vieira (2009), caracte-
riza-se por tentar transmitir ao usuário todo o conhecimento envolvido no processo 
de KDD como um todo, ao mesmo tempo em que os dados são minerados. A Figura 
1 mostra a arquitetura da ferramenta por meio de sua divisão entre módulos:
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Figura 1 – Arquitetura da ferramenta para ensino de mineração.

Fonte: Mendes e Vieira (2009).

A ferramenta segue os passos do processo de KDD que, segundo Han e Kamber 
(2006), estão compostos pelas seguintes etapas: limpeza, integração, seleção, trans-
formação, mineração, avaliação e apresentação de conhecimento descoberto.

O primeiro módulo da Figura 1, da esquerda para a direita, chamado de apoio 
à origem, é o responsável por identificar as fontes de dados utilizadas ao longo de 
todos os processos presentes na ferramenta, além de possibilitar a parametrização 
necessária em etapas subsequentes. 

O segundo módulo, chamado de apoio à preparação, é o responsável por prepa-
rar os dados de forma a possibilitar a mineração. Nesse módulo, é possível gerar ta-
belas sobre as quais ocorrerá a mineração e selecionar quais são as colunas relevantes 
ao aparecimento de padrões. 

Por fim, o último módulo, o de apoio à análise, é o responsável por minerar os 
dados e apresentar os resultados obtidos para o usuário (MENDES; VIEIRA, 2009).

2 Arquitetura da interface inteligente da ferramenta  
de ensino para mineração de dados

Durante a pesquisa bibliográfica, identificaram-se as principais características 
da interface inteligente a ser desenvolvida. Existem diferentes trabalhos sobre os 
componentes de uma II, como os apresentados por Puerta (2010), Benyon e Murray 
(1993). O importante dessas interfaces é que elas provêm adaptação e aprendizado. 

Os trabalhos apresentam sempre características de IA incorporadas nas inter-
faces a fim de apresentar comportamento “inteligente” e possibilitar o auxílio de-
sejado. Outras características comuns nos trabalhos com II são: a incorporação de 
conhecimento do domínio da aplicação do sistema que a interface auxilia; chamado 
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do modelo do domínio; a identificação do perfil dos usuários, chamado de modelo do 
usuário, e do modelo da interação formado pelas regras de conhecimento que facili-
tam a interação com o sistema. Os modelos são descritos a seguir.

O modelo do domínio, adaptado do trabalho de Benyon e Murray (1993), apre-
senta os aspectos passíveis de serem alterados em uma interação com o usuário. Esse 
modelo permite obter dados colhidos em tempo de execução, oriundos da gravação 
do diálogo do usuário com o sistema interativo. Os atributos são: a tarefa que está 
sendo realizada, o número de erros cometidos, o tempo de execução da tarefa e o 
menu selecionado pelo usuário. Esses atributos são fundamentais para se conhecer o 
contexto de execução da interface e pode dar assistência inteligente ao usuário. 

O modelo do usuário é o responsável por representar as necessidades da comu-
nidade de alunos-usuários do sistema segundo informações de seus perfis e de seu 
conhecimento técnico na área de mineração, como, por exemplo, dados relativos à 
experiência com computadores etc. 

Para o modelo da interação, neste trabalho, foi definida a obtenção de alguns atri-
butos durante o diálogo entre o usuário e o sistema. Esses atributos são: a gravação 
do diálogo, responsável por colher informações obtidas em tempo de execução e a 
quantidade de tarefas realizadas com sucesso. A modelagem da interação necessita 
de um componente “inteligente”. Nesse componente de interação, estão presentes ele-
mentos de um sistema especialista tradicional, tais como a base de conhecimento, o 
mecanismo de inferência e a memória de trabalho (RUSSEL; NORVIG, 2013). 

Em virtude disso, ele é o responsável por tomar as decisões e inferir sobre os ou-
tros modelos, vez que em sua base de conhecimento encontram-se presentes regras 
de produção que dão sustento à realização das inferências da interface inteligente 
(RUSSEL; NORVIG, 2013). 

Um exemplo das regras de produção definidas para este trabalho é apresentado 
no Quadro 1: 

Quadro 1 – Regras de Produção.
IF interface=comando AND erros > 1 AND tasks=12
THEN percepcao_visual=baixa AND experiencia_comando=nenhuma
IF percepcao_visual=baixa AND experiencia_comando=nenhuma AND frequencia_
uso=ocasional
THEN interface=menu
IF percepcao_visual=baixa AND experiencia_comando=baixa AND frequencia_
uso=frequente
THEN interface=comando

Fonte: elaborado pelos autores.

Todas as regras definidas para a interface mostram e relacionam conceitos pre-
sentes e descritos no modelo de perfil do usuário e modelo do domínio da tarefa e 
especificados para este trabalho. 
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Além desses modelos, foi especificado para a interface da ferramenta o uso de 
mapas conceituais interativos a fim de contribuir para o ensino dos conceitos de mi-
neração de dados.

3 Definição dos perfis de usuário para a ferramenta 
A interface inteligente definida para a ferramenta tem por objetivo sugerir e 

apresentar uma interface adequada para o usuário que a estiver utilizando. Nesse 
âmbito, dois tipos de possíveis usuários para a ferramenta de ensino de mineração de 
dados foram definidos. 

O usuário de perfil novato que, segundo Nielsen (1993), indica aqueles que pos-
suem pouca ou nenhuma experiência com o domínio ao qual pertence uma aplica-
ção. Eles aprendem à medida que a utilizam. Dessa forma, há a necessidade de apoio 
intensivo ao aprendizado, com interfaces autoexplicativas e amigáveis. Para esse per-
fil, foi definida a interface inteligente da ferramenta, resultando numa interface que 
auxilia e ensina ao usuário o processo de mineração de dados, com seus conceitos 
e suas relações. Essa interface foi desenvolvida sob a forma de um mapa conceitual 
interativo, posteriormente descrito com maiores detalhes. 

O outro perfil definido para a ferramenta foi o especialista, que é descrito por Niel-
sen (1993) como aquele que possui experiência e consegue executar bem suas tarefas, 
sem o auxílio da interface. Não necessita de apoio para o aprendizado, assim como os 
novatos, e prioriza interfaces em que detenha o controle do fluxo de interação. 

A interface da Figura 2 da ferramenta foi considerada como boa para o perfil 
especialista. Nela, estão presentes basicamente quatro áreas: uma destinada à ma-
nipulação da base de dados utilizada, uma para a manipulação do projeto de mine-
ração, uma referente à interação, a qual também apresenta um fluxograma estático 
representando o processo de mineração de dados e, por fim, uma referente a uma 
árvore, representando as fases da mineração, a qual permite o livre trânsito entre elas.

Figura 2 – Interface da ferramenta para usuários especialistas.

Fonte: Mendes e Vieira (2009).
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Segundo o perfil definido, novato ou especialista, a ferramenta de mineração 
de dados apresenta uma interface adequada a seu perfil. Contudo, existem casos em 
que a interface inteligente, baseada em características especiais, altera um perfil pelo 
outro. Essas características presentes no modelo de domínio são “erros_cometidos” e 
“tempo_medio_execucao”. O primeiro refere-se ao total de erros cometidos na inte-
ração, enquanto o segundo marca o tempo médio de execução de uma tarefa. 

A interface inteligente verifica a presença dos dois atributos durante a interação 
e, assim, a interface pode adotar um novo layout e assumi-lo como válido para as no-
vas interações. Assim, se o usuário já tem um perfil especialista, por causa dos erros 
cometidos e tempo médio de execução das tarefas, ele pode ter sua interface mudada 
para layout “perfil novato”, baseado na seguinte regra de conhecimento: 

SE erros_cometido > 15 E tempo_medio_execucao > 20 ENTAO interface = 
modelo_novato.

Com essas informações, o mecanismo de inferência da interface pode alterar o 
layout apresentado ao usuário quando este apresenta grande número de erros e per-
manece muito tempo tentando interagir com a interface. 

Na interface com perfil novato, o usuário tem mais acesso a informações sobre o 
processo de mineração, permitindo ao usuário lembrar as etapas e, assim, aprimorar 
o desempenho com a ferramenta.

4 Utilização dos mapas conceituais para os usuários novatos
Para a interface inteligente destinada ao auxílio do aprendizado de mineração de 

dados com perfil novato, foi utilizado o conceito de mapa conceitual. 
Os mapas conceituais são ferramentas gráficas utilizadas na aprendizagem ou 

mesmo na representação de um conhecimento. Sua composição consiste em concei-
tos dispostos e relacionados por meio de ligações de modo a transmitir a estrutura de 
um domínio em particular (NOVAK; CAÑAS, 2008). 

No que diz respeito à utilização de mapas conceituais para o ensino-aprendiza-
gem de um domínio de conhecimento, pode-se dizer que o ser humano aprende de 
maneira mais eficiente caso trabalhe com visão generalizada sobre este domínio ao 
invés de lidar com questões mais especializadas a seu respeito (AUSUBEL; NOVAK; 
HANESIAN, 1980). Eles têm sido usados no ensino a distância com bons resultados, 
como apresentado no trabalho de Pinto de Oliveira (2010).

A interface apresenta o mapa conceitual contendo os principais conhecimentos e 
suas respectivas ligações consideradas fundamentais ao entendimento desse domínio. 

A Figura 3 apresenta o mapa conceitual. O usuário interage diretamente com 
ele, selecionando as tarefas do processo de descoberta de conhecimento ou KDD. O 
mapa da Figura 3 é formado por conceitos (representado dentro de uma elipse) e seus 
relacionamentos (setas) especificados com frases de ligação.
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Figura 3 – Mapa conceitual de navegação.

O mapa tem uma área reservada para o auxílio (help) durante a navegação. 
Alguns conceitos apresentados no mapa apresentam informações e outros per-

mitem interagir com o processo de KDD. Isso facilita ir aprendendo o significado de 
cada informação e do processo de descoberta de informação como um todo, sendo 
útil para alunos EAD. 

A interação com o mapa conceitual não se restringe à simples navegação e ob-
tenção de explicações referentes aos conceitos. O processo de mineração necessita 
que dados sejam definidos e trabalhados para que possa apresentar seus resultados. 
Para tal, foram desenvolvidas telas específicas para essas funções. Cada uma delas 
executa uma função específica, particular e bem definida. Como exemplo, a tela de 
seleção de dados para mineração. A tela possui área destinada à apresentação de ex-
plicações indicando ao usuário o que cada campo significa.

Com relação aos conhecimentos de mineração de dados apresentados no mapa 
da ferramenta, ao todo, vinte e quatro conceitos distintos capazes de representar a 
tarefa de mineração foram definidos. Eles são: análise, avaliação, dados utilizados na 
mineração, entendimento do negócio, fonte de dados, identificação de inconsistên-
cias, identificação da tarefa de mineração, integração, limpeza, mineração, mineração 
de dados, objetivo a ser cumprido, problema a ser resolvido, preparação dos dados, 
projeto de mineração, seleção, suavização de ruído, tarefa de mineração, transforma-
ção e valores ausentes. A construção desse mapa foi assistida por especialistas na área 
de mineração de dados. 

A construção da interface inteligente com apresentação do mapa está relaciona-
da a uma das tarefas de mineração, a tarefa de regras de associação. Esse tipo de tarefa 
busca descobrir padrões frequentes nos dados (HAN; KAMBER, 2006). 

5 Avaliação de usabilidade da ferramenta
Nesta seção é apresentada a avaliação de usabilidade (NIELSEN, 1993) da ferra-

menta com a interface inteligente para o perfil novato. Foram realizadas avaliações 
em laboratório com um cenário de utilização. Os cenários de uso referem-se a uma 
série de descrições ordenadas de ações que são executadas pelos usuários reais de 
uma aplicação. 
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Após a utilização da ferramenta, os usuários utilizaram o questionário de avalia-
ção psicométrica Post-Study System Usability Questionnaire (PSSUQ) (LEWIS, 1993). 
O questionário é composto por 19 itens referentes a diversos aspectos relativos à 
interface e ao sistema em si. Para cada um deles, há uma escala de um a sete, na qual 
o participante deve marcar sua opinião a seu respeito. 

Neste trabalho, foram adicionadas ao questionário PSSUQ algumas perguntas, 
com o intuito de conhecer melhor o participante e sua opinião a respeito da interação 
ocorrida. No que diz respeito ao público participante das avaliações, pode-se dizer 
que era misto, vez que era composto por pessoas do curso de Ciência da Computa-
ção, que possuíam avançado conhecimento com computadores; entretanto, no que 
diz respeito à experiência de domínio, divergiam. 

No total, os aspectos avaliados pelo questionário foram:
1. No geral, estou satisfeito com a facilidade de uso do sistema;
2. Foi simples usar o sistema;
3. Eu pude efetivamente completar as tarefas e os cenários usando o sistema;
4. Eu consegui completar as tarefas e os cenários rapidamente usando o sistema;
5. Eu consegui completar eficientemente as tarefas e os cenários usando o sistema;
6. Eu me senti confortável usando o sistema;
7. Foi fácil aprender a usar o sistema;
8. Acredito que eu poderia me tornar mais produtivo usando o sistema;
9. O sistema mostrou mensagens de erros que mostraram claramente como 

resolver os problemas;
10. Quando cometi um erro usando o sistema, consegui repará-lo fácil e rapi-

damente;
11. A informação (por exemplo, ajuda online, mensagens na tela ou outra docu-

mentação) fornecida pelo sistema era clara;
12. Foi fácil encontrar a informação que precisei;
13. A informação fornecida pelo sistema era fácil de entender;
14. A informação foi efetiva ao me ajudar a completar meu trabalho;
15. A organização da informação do sistema era clara;
16. A interface do sistema é amigável;
17. Eu gostei de usar a interface do sistema;
18. O sistema possui todas as funções que eu esperava;
19. No geral, estou satisfeito com o sistema.
A Tabela 1 apresenta a média simples das respostas fornecidas pelos participan-

tes durante a avaliação (17 no total):
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Tabela 1.
q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 q9 q10

Média
5,71 6,29 3,86 4,86 3,57 5,43 5,50 4,29 6,71 4,57
q11 q12 q13 q14 q15 q16 q17 q18 q19
5,00 4,00 4,71 4,00 4,71 5,43 5,57 3,86 5,00

Em geral, pode-se observar desempenho bastante satisfatório nessa primeira 
abordagem de avaliação a que foi submetida a ferramenta. Exceto pelos aspectos q3 e 
q18, todos os demais pontuaram médias acima de 4.

Com relação à questão 18, referente à expectativa em torno das funções apre-
sentadas pela ferramenta; era de se esperar um resultado um pouco mais baixo, vez 
que nem todos conheciam o domínio do problema de mineração, o que pode ter 
dificultado a criação de um modelo mental de como a ferramenta deveria funcionar 
a priori.

Como forma de melhoria para a questão 3, sugere-se a criação de uma sinergia 
pelo trabalho de tutores no domínio de mineração que apresente a disciplina e colo-
que os cenários a serem realizados na ferramenta de maneira mais pedagógica possí-
vel, no intuito de trabalhar em conjunto e refinar os diálogos presentes na interação.

Esperava-se, também, que nem todos pudessem concluir com sucesso a tarefa 
de mineração dada a diversidade de experiências apresentadas pelos participantes 
presentes, o que reflete diretamente no resultado do item 3 do questionário. 

Mineração de dados é um domínio complexo e exige grande bagagem em con-
ceitos que precisavam ser conhecidos a priori, como bases de dados, entendimento 
do problema etc.

Destaca-se o desempenho dos itens q1, q2, q6, q7 e q16 que correspondem aos 
desempenhos dos aspectos referentes à satisfação de uso, conforto, facilidade de 
aprendizado e facilidade de uso, respectivamente. Todos pontuaram médias sempre 
acima de 5 pontos, o que mostra contribuições muito boas obtidas pela proposta ao 
ensino do problema de mineração.

Considerações finais
A mineração de dados possui diversos níveis de informações, desde as simples 

até as complexas, o que muitas vezes torna seu aprendizado difícil. A proposta deste 
trabalho consiste em apresentar o conhecimento da tarefa de mineração com regras 
de associação por meio de mapas conceituais e prover uma interface inteligente que 
auxilie e informe o usuário durante a utilização da ferramenta. 

Com o intuito de facilitar a aprendizagem de mineração, Mendes e Vieira (2009) 
desenvolveram a ferramenta. Foram realizados diversos protótipos da interface para, 
finalmente, estabelecer o tipo de interface melhor a ser desenvolvida, junto com sua 
arquitetura.
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Atualmente, a interface conta com 2 tipos de layout diferentes, um baseado em 
perfil novato do usuário e outro baseado no perfil especialista.

Para o perfil novato, a interface inteligente apresenta os conceitos de mineração 
por meio da interação de diálogo baseado em mapas conceituais.

Dessa forma, a apresentação dos conceitos de mineração, que por si só são bas-
tante densos, se dá pela II de forma mais acessível, segundo a avaliação dos partici-
pantes do experimento. 

No perfil especialista, a interface é a original da ferramenta e, durante o experi-
mento, algumas sugestões sobre ela foram levantadas. 

Como resultados obtidos da avaliação de usabilidade da ferramenta, é possível 
citar que as questões relacionadas ao uso, satisfação, conforto, facilidade de aprendi-
zado e facilidade de uso, pontuaram médias sempre acima dos 5 pontos, o que apre-
senta a nova interface como boa proposta para a aplicação na EAD e para usuários 
novatos. 

A customização da interface caracteriza que a ferramenta pode ser utilizada em 
Educação a Distância; porém, serão realizados testes reais com uma turma de Edu-
cação a Distância (Mestrado em Ensino de Ciências), com o professor do programa, 
que é coautor deste capítulo.
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Introdução
Segundo as diretrizes curriculares nacionais, todo aluno ao término de seu curso de 
Graduação deverá apresentar uma pesquisa científica resultado de conhecimentos 
acumulados no curso, deixando uma contribuição para a ciência e para os futuros 
acadêmicos, exceto para os cursos cujas diretrizes curriculares isentam o formando 
de tal obrigação (VINHA, 2009, p. 13).

A escrita do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) nos cursos de Graduação 
das Instituições de Ensino Superior (IES) é um período de amadurecimento intelec-
tual do aluno no qual se exige certo grau de complexidade de escrita acadêmica a fim 
de receber o título de bacharel ou licenciado. Requer a presença de um professor-o-
rientador no decorrer de toda a pesquisa científica e, muitas vezes, de um professor 
de Metodologia Científica; porém, inúmeras são as dificuldades enfrentadas pelos 
alunos-orientandos no que diz respeito à aplicação da língua portuguesa na escrita 
acadêmica. 

Muitos alunos trazem grande defasagem em relação à língua materna, do Ensino 
Fundamental até o término do Ensino Médio. Segundo dados do Indicador de Al-
fabetismo Funcional (Inaf): “Somente 35% das pessoas com ensino médio completo 
são classificadas como plenamente alfabetizadas” (INSTITUTO PAULO MONTE-
NEGRO, 2012). 

Além disso, Rodrigues (2011) declara, em artigo publicado no site Todos pela 
Educação, que: “Com o aumento do acesso à universidade, possibilitado pela expan-
são tanto do sistema público como de programas de bolsa e financiamento em insti-
tuições particulares, muitos destes estudantes chegam ao Ensino Superior”. 

Dessa forma, as instituições de ensino superior no Brasil, assim como a Univer-
sidade de Franca, têm voltado um olhar cada vez mais significativo para projetos que 
visem a minimizar os impactos existentes entre o conhecimento prévio dos alunos 
do Ensino Superior e as estruturas curriculares dos cursos de Graduação. São os cha-
mados, programas de nivelamento, uma política de atendimento ao discente como 
estímulo à permanência, orientada pelo Ministério de Educação (MEC) pelo Artigo 
16 do Decreto n.º 5.773, de 9 de maio de 2006 (BRASIL, 2006). 

Nesse contexto, surgiu, no segundo semestre de 2015, o Projeto Tecnologias Di-
gitais no Ensino Superior, lançado pela Pró-Reitoria de Ensino a Distância do grupo 
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Cruzeiro do Sul, em parceria com os cursos presenciais de Graduação em Adminis-
tração, Direito, Engenharia e Odontologia da Universidade de Franca. 

O projeto tem por objetivos intensificar o uso das tecnologias nos cursos presen-
ciais da Universidade de Franca, trabalhar com a perspectiva de sala de aula inverti-
da, favorecer a aprendizagem do aluno, possibilitar a utilização de novas ferramentas 
de diagnóstico que apontem para o conhecimento e o capital cultural/bagagem do 
aluno e posterior trabalho na área de desenvolvimento proximal dele (nivelamento) 
e, por fim, registrar todo o processo, criando ambiente favorável para pesquisa e pu-
blicação dos resultados. 

Com base nos resultados obtidos no Projeto Tecnologias Digitais no Ensino Su-
perior, este trabalho tem por objetivo analisar os resultados de uma pesquisa de ni-
velamento online em língua portuguesa realizada nos cursos de Engenharia da Uni-
versidade de Franca, com o intuito de verificar os impactos das tecnologias digitais 
em cursos presenciais, vez que se acredita que o nivelamento online seja capaz de 
minimizar as defasagens existentes entre o conhecimento prévio dos alunos que in-
gressam no Ensino Superior e as exigências curriculares dos cursos de Graduação em 
Engenharia – nesse caso, a escrita de um trabalho de conclusão de curso. 

Além disso, acredita-se, também, que o nivelamento oferecido de forma online 
atinja a maior parte dos alunos ingressantes por serem nativos digitais que, de acordo 
com Prensky (2001), comunicam-se e compartilham o saber mais rapidamente por 
intermédio das tecnologias.

Devido ao reduzido número de pesquisas científicas que apresentam resultados 
quantitativos e qualitativos na área da língua portuguesa em projetos aplicados às 
IES por meio do uso das tecnologias digitais, os resultados obtidos neste projeto po-
derão ser uma fonte de referência para futuros pesquisadores sobre exclusão social, 
nivelamento, Educação a Distância, comunicação e ensino de Língua Portuguesa, 
integrando conhecimentos em diferentes áreas do saber.

Por haver envolvimento de seres humanos na pesquisa, o projeto em língua por-
tuguesa foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde, via 
Plataforma Brasil, e está aprovado sob o número 50127815.6.0000.5495. 

Objetivos 
Como mencionado, a pesquisa que gerou este trabalho faz parte de um Projeto 

de Pesquisa desenvolvido na Universidade de Franca (Unifran), no segundo semes-
tre de 2015, intitulado Tecnologias Digitais no Ensino Superior, aplicado em diversos 
campos do saber, sendo eles Administração, Direito, Engenharia e Odontologia. 

Uma vez que um dos objetivos gerais do projeto é intensificar o uso das tecnolo-
gias nos cursos presenciais da Universidade de Franca, foi criado um Curso de Nive-
lamento Online em Língua Portuguesa para as Engenharias Mecânica e Mecatrônica, 
a fim de promover maior conhecimento do funcionamento da língua portuguesa 
(leitura, escrita, regras gramaticais e norma culta) por meio das tecnologias digitais, 
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promover o conhecimento de regras do funcionamento da norma culta, visando a 
colaborar com o processo de produção de textos acadêmicos (trabalho de conclusão 
de curso), apresentar técnicas de escrita de textos segundo os princípios básicos de 
coerência, coesão, adequação vocabular e conhecimentos linguísticos e mapear as 
defasagens de uso da língua portuguesa nos cursos de Engenharia. 

Com base nos resultados preliminares obtidos no Curso de Nivelamento Online 
em Língua Portuguesa, este trabalho tem por objetivo analisar de forma qualitativa 
e quantitativa, por meio da análise do discurso francesa, os impactos das tecnologias 
digitais em cursos presenciais. 

Referencial teórico
A fundamentação teórica centrou-se na análise de discurso francesa a partir 

de suas fontes – Pêcheux e Foucault – principalmente nos pressupostos teóricos de  
Pêcheux (1990) sobre o discurso e de Foucault (1987) sobre a concepção acerca do 
arquivo. 

Como forma de coleta de dados para a pesquisa, cada aluno participante do Cur-
so de Nivelamento Online em Língua Portuguesa postou na plataforma Blackboard 
(plataforma de ensino na qual o Curso foi disponibilizado) um relato sobre o impacto 
do conteúdo do Curso Online na produção da escrita acadêmica. 

Procedimentos metodológicos
A questão central deste trabalho consiste em analisar os impactos das tecnolo-

gias digitais em um Curso de Nivelamento Online em Língua Portuguesa aplicado 
aos cursos presenciais de Engenharia Mecânica e Mecatrônica da Universidade de 
Franca por meio de uma pesquisa quantitativa e qualitativa baseada na análise de 
discurso francesa. 

Para tal, foram avaliados os materiais online existentes na Universidade de Fran-
ca com o intuito de reelaborar um material instrucional online em língua portuguesa, 
composto de três unidades (coerência-coesão, paragrafação e escrita acadêmica), ca-
paz de sanar as defasagens dos alunos das Engenharias durante a escrita do trabalho 
de conclusão de curso. 

O material online contemplou um total de 40 horas e foi disponibilizado aos alu-
nos da Engenharia Mecânica e da Engenharia Mecatrônica na disciplina presencial 
de Metodologia Científica, como suporte para a produção do trabalho de conclu-
são de curso. Posteriormente, o material deverá ser aplicado às Engenharias Elétrica, 
Química, Civil e Produção, bem como a todos os cursos da Universidade de Franca. 

O Curso de Nivelamento Online em Língua Portuguesa foi realizado no período 
de 29 de setembro a 9 de novembro de 2015, com um total de 36 alunos participantes.

Como forma de coleta de dados para a pesquisa, cada aluno das Engenharias 
supracitadas postou na plataforma Blackboard, ao término do Curso, um relato sobre 
o impacto do conteúdo do Curso Online na produção da escrita acadêmica. Cada um 
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dos relatos foi analisado, quantificado e qualificado por meio dos pressupostos da 
análise do discurso francesa e será apresentado a seguir.

Análise e discussão dos resultados
Os 36 alunos do oitavo semestre dos cursos de Engenharia Mecânica e de Enge-

nharia Mecatrônica foram convidados a participar, no período de 29 de setembro a 9 
de novembro de 2015, de um Curso de Nivelamento Online em Língua Portuguesa, 
oferecido na disciplina presencial de Metodologia Científica.

Com uma carga horária de 40 horas online e composto de três unidades (coerência-
coesão, paragrafação e escrita acadêmica), o Curso visava a sanar as defasagens dos alu-
nos em relação à língua portuguesa durante a escrita do trabalho de conclusão de curso. 

Dos 36 alunos convidados, 25 deles participaram efetivamente do Curso Onli-
ne: acompanharam as 3 unidades e, ao término, postaram um relato respondendo à 
seguinte pergunta: qual o impacto causado pelo conteúdo online na escrita do TCC? 

Dessa forma, obteve-se participação de 69,4% dos alunos, um número superior 
aos 30,6% de alunos que não participaram, sinalizando o interesse dos alunos das En-
genharias em cursos que fomentam o conhecimento da língua portuguesa, visto que, 
como mencionado, muitos alunos apresentam grande defasagem em relação à língua 
portuguesa, desde o Ensino Fundamental até o término do Ensino Médio. 

Percebe-se, dessa forma, que cabe às IES minimizarem os impactos existentes 
entre o conhecimento prévio dos alunos ingressantes às estruturas curriculares dos 
cursos de Graduação – proposta desta pesquisa – e que isso pode ocorrer via utiliza-
ção de tecnologias digitais aplicadas aos cursos presenciais.

Sobre o uso da tecnologia digital, não houve treinamento para os alunos que 
participaram do Curso de Nivelamento Online, pois eles já estavam habituados à pla-
taforma Blackboard – comumente utilizada como ambiente virtual de aprendizagem 
de apoio às disciplinas presenciais. Da mesma forma, não houve tutoria ou fórum de 
discussão no decorrer do referido Curso. Apenas a postagem de um aviso de início 
do Curso e da data de entrega do relato.

O Curso foi autoinstrucional, ou seja, sem a participação direta de professores 
ou tutores, realizado de acordo com o ritmo de aprendizagem e disponibilidade de 
tempo do aluno – escolha intencional a fim de verificar o grau de autonomia e domí-
nio tecnológico dos alunos envolvidos.

Para que os alunos fossem convidados a participar da pesquisa, durante uma 
aula presencial de Metodologia Científica, o Curso Online foi apresentado e ofere-
cido como apoio à escrita do trabalho de conclusão de curso. Foi também oferecida 
a oportunidade de que as dúvidas sobre o Curso ou o conteúdo abordado fossem 
discutidas na aula presencial de Metodologia Científica, o que não ocorreu em mo-
mento algum, por falta de procura dos alunos. 

Acredita-se que isso se deve ao fato de o Curso Online ter sido elaborado pen-
sando-se na tecnologia como mediadora do processo de ensino-aprendizagem e que 
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o aluno seja capaz de construir de forma autônoma o seu conhecimento por meio da 
tecnologia, exigindo autodisciplina no cumprimento das atividades propostas. 

Além disso, o material didático selecionado possui linguagem interativa e pro-
porciona reflexão acerca das relações entre teoria e prática da escrita acadêmica.

Portanto, o percentual de 69,4 de participantes, bem como a ausência de treina-
mento ou tutoria, e até mesmo a questão de o Curso ser autoinstrutivo, corroboram 
o fato de os alunos participantes serem “nativos digitais”. 

Para Prensky (2001, p. 1) os “[...] estudantes de hoje são todos ‘falantes nativos’ 
da linguagem digital dos computadores, videogames e internet [...]” e, portanto, “[...] 
pensam e processam as informações bem diferentes das gerações anteriores [...]”. 

Também conhecidos como geração Y ou millennials, a geração de “nativos digi-
tais” nasceu a partir da década de 1980 e cresceu mediada pela tecnologia. 

Prensky (2001, p. 1) sugere que os professores, em grande maioria “imigrantes 
digitais”, repensem suas metodologias e conteúdos a fim de que alunos e professores 
falem o mesmo idioma – a tecnologia. O idioma “[...] com o qual a maioria deles está 
familiarizado [...]”, afirma o autor (PRENSKY, 2001, p. 5). 

Portanto, acredita-se que as tecnologias digitais podem estimular os “nativos di-
gitais” por meio de ambientes virtuais de aprendizagem, tornando-os mais participa-
tivos, autônomos e responsáveis por sua própria aprendizagem. 

Dos 25 alunos que participaram do Curso, apenas um postou o relato duas vezes 
– explicando presencialmente à professora de Metodologia Científica que teve medo 
de a atividade não ser entregue virtualmente. Os demais alunos postaram uma única 
vez, em local apropriado – a plataforma Blackboard possibilita que tanto o aluno 
quanto o professor visualizem a entrega de atividades, assim como acompanhem a 
correção ou o comentário do professor sobre elas. 

Observa-se que 96% dos alunos apresentaram domínio em relação à tecnologia 
utilizada no Curso (mesmo sem treinamento prévio), enquanto 4% declararam difi-
culdade em relação à devolutiva solicitada (postagem do relato). 

É igualmente importante ressaltar que os alunos participantes cursam o oitavo 
semestre dos cursos de Engenharia Mecânica e de Engenharia Mecatrônica e tem 21 
anos de idade, em média, ou seja, nascidos na década de 1990, período marcado pela 
chegada da Internet ao Brasil, portanto, [...] “falantes nativos da linguagem digital 
[...]” (PRENSKY, 2001, p. 1).

Percebe-se que a utilização das tecnologias digitais como apoio ao aluno presen-
cial pode favorecer a aprendizagem do aluno nas questões referentes às suas defasa-
gens, sejam elas na língua portuguesa, responsável pelas principais intermediações 
acadêmicas, profissionais, sociais e pessoais, seja em outras áreas do saber.

Para analisar o impacto causado pelo conteúdo do Nivelamento Online na escri-
ta do TCC, a Análise do Discurso francesa (AD) foi escolhida para guiar esta pesqui-
sa, pois concebe o discurso como um novo objeto de análise.
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 Nesta pesquisa, não se pretende voltar o olhar para o conteúdo do texto proferi-
do pelos alunos em seus Relatos, que serviram de corpus para a pesquisa, mas para o 
“discurso” por eles proferido em tais relatos. 

Pêcheux (1990), filósofo francês e um dos fundadores da AD, concebe o discur-
so como um “[...] efeito de sentido entre interlocutores [...]”. Para a AD, a situação 
histórico-social na qual o discurso é organizado é de extrema relevância na extração 
dos “efeitos de sentido”, provocados pelo sujeito discursante e nos sujeitos ouvintes 
ou leitores do discurso. 

Segundo Caregnato e Mutti (2006, p. 680): “O processo de análise discursiva tem 
a pretensão de interrogar os sentidos estabelecidos em diversas formas de produção 
(verbal e não verbal; oral e escrita), bastando que sua materialidade produza sentidos 
para interpretação”. 

Além disso, na AD, a interpretação deverá ser qualitativa realizada por meio de 
um corpus de arquivo empírico. É o analista do discurso que busca o efeito de sentido 
por meio de sua interpretação. 

Nesta pesquisa, também foram aplicados os pressupostos foucaultianos sobre o 
método arqueológico, que foi eleito para investigar a rede discursiva que entrelaça as 
práticas discursivas e identitárias dos alunos do oitavo semestre de Engenharia Me-
cânica e Elétrica em contexto digital, no caso, um relato sobre o impacto do Curso de 
Nivelamento Online em Língua Portuguesa. 

O objeto de estudo do método arqueológico de Foucault é o saber de uma época, 
buscando-se compreender as condições histórico-sociais que possibilitaram a irrup-
ção de acontecimentos discursivos no interior de um mesmo arquivo e o aparecimen-
to de determinados enunciados e não outros em seu lugar.

Navarro-Barbosa (2004, p. 116), em seu trabalho O acontecimento discursivo e 
a construção da identidade na História, afirma que a nossa sociedade dispõe de um 
arquivo sobre o que é ser brasileiro, negro, escravo, índio, sobre a nossa constituição 
como colônia e depois como nação e sobre nossa natureza. Por meio desse arquivo, é 
possível observar o que a nossa sociedade pode dizer de si mesma. 

Podemos afirmar que o mesmo ocorre com o relato sobre o impacto do Curso 
de Nivelamento Online em Língua Portuguesa na produção da escrita acadêmica, 
proferido pelos alunos do oitavo semestre dos cursos de Engenharia Mecânica e de 
Engenharia Mecatrônica que, ao ser analisado à luz da AD pecheutiana e dos pressu-
postos teóricos foucaultianos, apresenta-nos um arquivo digital sobre o que é ser um 
sujeito aluno-engenheiro nos tempos da contemporaneidade ou Era Digital.

Entretanto:
É importante lembrar que o analista é um intérprete, que faz uma leitura também 
discursiva influenciada pelo seu afeto, sua posição, suas crenças, suas experiências 
e vivências; portanto, a interpretação nunca será absoluta e única, pois também 
produzirá seu sentido (CAREGNATO; MUTTI, 2006, p. 682). 
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Os dados coletados foram analisados na perspectiva metodológica do trajeto temáti-
co e, para isso, foi buscado no discurso dos alunos sujeitos da pesquisa o impacto causado 
pelo Curso de Nivelamento Online na produção da escrita acadêmica. Os relatos analisa-
dos foram transcritos mantendo sua grafia, pontuação e ausência de espaçamento. 

Dos 25 discursos analisados, apenas um deles apresentou um discurso fora da 
proposta solicitada: o aluno enviou uma definição do conteúdo das três unidades es-
tudadas e não um relato sobre o impacto do Curso Online na sua escrita acadêmica: 
Relato 1: “(coesão textual: seu texto fazer sentido; parágrafos:saber usar cada para-
grafo para uma função;generos textuais = Os gêneros de texto são as estruturas com 
que se compõe os textos, sejam eles orais ou escritos)” (sic). 

Percebe-se no discurso do aluno uma dificuldade na interpretação do enunciado, 
o que corrobora os dados do Inaf, anteriormente apresentados, nos quais: “Somente 
35% das pessoas com Ensino Médio completo são classificadas como plenamente al-
fabetizadas [...]” (INSTITUTO PAULO MONTENEGRO, 2012) e com o fato de que 
“[...] muitos destes estudantes chegam ao Ensino Superior [...]” (RODRIGUES, 2011).

Oliveira (apud ECADERNO, 2013) explica que “[...] é fundamental saber a dife-
rença entre compreender e interpretar, para assimilar de forma coerente o enunciado 
de uma prova [...]”. Portanto, as dificuldades na leitura e na compreensão de textos 
podem atrapalhar o desempenho acadêmico dos alunos das Engenharias não só na 
questão da Língua Portuguesa, como também na Matemática e em outras disciplinas 
da grade curricular. 

Como efeito de sentido do discurso proferido, tem-se o analfabetismo funcional 
– a dificuldade de compreensão de textos mesmo em indivíduos tecnicamente alfa-
betizado, dado que pode ser observado no Inaf (INSTITUTO PAULO MONTENE-
GRO, 2012): “Entre os estudantes do ensino superior, 38% não dominam habilidades 
básicas de leitura e escrita”. 

Dois discursos não relataram um impacto positivo sobre o conteúdo do Curso 
Online de Língua Portuguesa na produção da escrita acadêmica no aluno analisado. 

São eles: Relato 2: “Acredito que seja um curso realmente necessário, jáque mui-
tos  alunos  não  estão  por  dentro  docorreto  uso  de  nossa  lingua.De  minha  par-
te, por ter feito cursos e aulas de português, não me adicionou muito” (sic); Relato 3: 
“Em sinceridade plena, não houvera um impacto visivel em minha escrita, devido ao 
fato de que já possuo conhecimento gramatical suficientemente elevado para tal” (sic).

Nota-se que os alunos que acreditam dominar a norma culta não perceberam 
impacto do Curso de Nivelamento Online em sua escrita acadêmica; porém, apesar 
de considerarem ter certo grau de conhecimento linguístico, ambos apresentaram 
ausência de acentuação em seus discursos. Tais erros podem ter ocorrido pelo supor-
te tecnológico que acolheu a atividade – o meio digital. Nesse meio, os discursos ten-
dem a ser mais informais, com marcas textuais da oralidade, ausência de pontuação, 
abreviações, códigos (“internetês”) e brevidade textual. 
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O efeito de sentido criado foi o do não pertencimento ao grupo de estudantes de 
Ensino Superior que apresentam defasagens com a língua portuguesa declaradas pelo 
Inaf (INSTITUTO PAULO MONTENEGRO, 2012) e tantos outros órgãos de pesquisa. 

Os demais discursos relataram impacto positivo do Curso de Nivelamento Onli-
ne em Língua Portuguesa na escrita acadêmica. 

Dos vinte e dois discursos que apresentaram impacto positivo, seis serão apre-
sentados como amostragem discursiva.

Relato 4: “Podemos utilizar o material disponível como um passo a passo para 
revisão de materiais que já escrevemos” (sic); Relato 5: “A leitura das 3 unidades fo-
ram  muito  importante  paraa  reescrita  da  introdução, pois  auxiliou  na  estrutura-
ção do texto“ (sic); Relato 6: “O estudo das unidade não será relevante somente para 
a melhor confecção da introdução, mas também para a redação de todo o traba-
lho, mantendo-o dentro das regras de linguagem e conferindo ao mesmo uma fá-
cil leitura e compreensão” (sic); Relato 7: “Foi útil para dar continuidade no TCC 
para não cometer erros bobos”; Relato 8: “Não só nos ajudou aobter umamelhor no-
ção de como elaborar uma boaescrita,mas como também nos ajuda a melhorar a lei-
tura ecaptação de dados importantes de textos para a elaboração de trabalhos acadê-
micos” (sic); Relato 9: “Os módulos auxiliaram de forma considerável na reescrita da 
Introdução” (sic).

Apesar de os alunos relatarem a importância do Curso Online na escrita, não só 
da introdução (etapa em que os alunos estavam na disciplina presencial de Metodo-
logia Científica), mas de todas as partes do TCC, observa-se que os discursos apre-
sentam as mesmas marcas de informalidade e brevidade apresentadas nos discursos 
dos alunos que não viram impacto positivo do Curso em sua escrita, por dominarem 
a Língua Portuguesa (relatos 2 e 3). 

Alguns com erros de grafia (régras, compreenção), ausência de letras maiúsculas 
nas siglas (tcc), falta de espaçamento entre as palavras (boaescrita) e erros de con-
cordância (a leitura das 3 unidades foram). Observa-se com frequência esses erros 
na escrita via meio digital, provavelmente pela falta de revisão de texto; outras vezes, 
pelo desconhecimento da norma culta.

 O consultor em webwriting, Newton Alexandria (2011, grifo nosso), relata 
que: “A maioria dos erros, principalmente na Internet, ocorre porque as pessoas es-
tão mais preocupadas em passar ou repassar a informação e menos preocupadas com 
a qualidade dela”. 

O consultor (ALEXANDRIA, 2011, grifo nosso) também reforça a importância 
da escrita digital em ambiente coorporativo e profissional, vez que o conteúdo “[...] 
reflete a imagem de quem o oferece [...]”. 

O efeito de sentido criado foi o do pertencimento ao grupo de estudantes de 
Ensino Superior que apresentam defasagens com a língua portuguesa declaradas 
pelo Inaf (INSTITUTO PAULO MONTENEGRO, 2012) e que contam com a IES 
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para ajudar na resolução de tal defasagem, pois aderiram voluntariamente ao Curso  
Online oferecido. 

Muitos discursos apresentaram como trajeto temático os benefícios da EAD: 
Relato 10: “melhor disponibilidade  de horário  para  estudar” (sic); Relato 11: “car-
ga menor de matérias dentro de sala de aula, podendo aproveitar mais o tempo para 
poder tirar duvidas em sala de aula” (sic); Relato 12: “foi possível incrementar a ma-
téria passada em sala de aula” (sic); Relato 13: “pude estudar as unidades no horário 
mais adequado e nos finais de semana” (sic); Relato 14: “o curso não precisou de pro-
fessor” (sic); Relato 15: “poderei revisar os conhecimentos do curso online na escrita 
de todo o TCC sempre que eu precisar” (sic).

Observa-se que a utilização das tecnologias digitais pode tornar-se um instru-
mento útil para a melhoria no ensino-aprendizagem presencial com o foco em um 
ensino de melhor qualidade centrado no aluno. 

Temos como efeito de sentido alunos pertencentes à Era Digital, com compro-
missos pessoais e profissionais, com pouco tempo destinado ao estudo; porém, ávidos 
para adquirirem novos conhecimentos e responsáveis pela própria aprendizagem.

Apenas um discurso relatou a ausência do professor no processo de ensino
-aprendizagem: Relato 16: “na disciplina online falta a presença do professor, então 
por isso a disciplina não é aproveitada da melhor maneira” (sic).

O efeito de sentido observado centra-se na questão do modelo de ensino tradi-
cional – a aprendizagem centrada no professor. A EAD possibilita uma abordagem 
mais ativa por parte do aluno, que se torna responsável pelo processo de aprendiza-
gem mediado pela tecnologia, tendo o professor como um facilitador e mediador 
deste processo. 

Consideramos o enunciado do discurso dos alunos do oitavo ano de Engenharia 
Mecânica e de Engenharia Mecatrônica como um grande arquivo digital, vez que os 
discursos ali encontrados se inscrevem no interior de uma mesma formação discur-
siva, pois surgiram em função de “um jogo de relações” e de “regularidades específi-
cas” (FOUCAULT, 1987, p. 149).

Por meio da arqueologia de Foucault, não buscamos encontrar nesses discursos 
a atividade consciente do sujeito, ou seja, sua intenção; pelo contrário, buscamos ve-
rificar as condições que propiciaram o aparecimento de um determinado enunciado, 
condições essas propiciadas pelo meio digital. 

Assim, os discursos existentes nesse arquivo mostram um sujeito “nativo digital”, 
tecnológico, pertencente à Era Digital, que possui algumas defasagens em relação à 
língua portuguesa, mas que busca saná-las dentro na própria IES em que estuda, em 
prol da escrita acadêmica e das exigências do mercado de trabalho. 

Considerações finais
O objetivo deste trabalho foi analisar os impactos das novas tecnologias digitais 

nos alunos de Engenharia da Universidade de Franca. Por meio da análise discursiva, 
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qualitativa, centrada no conceito de discurso (Pêcheux) e arquivo (Foucault), verifi-
cou-se que o Curso de Nivelamento Online em Língua Portuguesa foi capaz de mi-
nimizar as lacunas existentes entre o conhecimento prévio dos alunos e as exigências 
curriculares do Curso em questão. 

Confirmou-se também que a maior parte dos alunos analisados corresponde a 
“nativos digitais”, os quais, portanto, passaram suas vidas cercados pela tecnologia – o 
que afetou sua forma de aprender. Portanto, as tecnologias digitais possibilitam novas 
formas de acesso à informação e formas diferenciadas de se alcançar a aprendizagem 
em um mundo mediado pela tecnologia. 

A análise quantitativa sinalizou o interesse dos alunos das Engenharias em cur-
sos que fomentem o conhecimento da língua portuguesa a fim de reduzir as defasa-
gens de conhecimento da norma culta, o que pode inviabilizar a sua permanência 
no ambiente acadêmico e o desqualificar para o mercado de trabalho. Apresentou 
também sinais de que os alunos participantes são “nativos digitais”, verificando o seu 
grau de autonomia e domínio tecnológico.

Por fim, foi criado um arquivo digital sobre o perfil do sujeito-engenheiro-gra-
duando: um sujeito “nativo digital”, tecnológico, pertencente à Era Digital, que apre-
senta algumas defasagens em relação à língua portuguesa, mas que busca saná-las 
dentro na própria IES em que estuda, em prol da escrita acadêmica e das exigências 
do mercado de trabalho. 
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Tecnologias digitais no Ensino Superior  

na área de Odontologia
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Introdução
As ferramentas disponibilizadas pelas novas tecnologias digitais proporcionam 

aos alunos via de comunicação mais ativa entre os diversos profissionais envolvidos 
na educação atual.

Dessa forma, a Educação a Distância vem contribuir com o aprimoramento e 
o aprofundamento das disciplinas, bem como proporcionar aos profissionais uma 
forma de segunda opinião quando há dúvidas em seus diagnósticos e perspectivas de 
tratamentos para com os seus pacientes, por meio das atividades em teleodontologia, 
telemedicina e telessaúde (HADDAD et al., 2010; SKELTON-MACEDO et al., 2012; 
BRASIL, 2015).

A Ética odontológica, na atualidade, tem sido alvo de importante discussão entre 
os profissionais da área, representados pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO) 
(2015) e pela Associação Brasileira de Ensino Odontológico (Abeno) (2015). 

O curso de Odontologia da Universidade de Franca (Unifran), engajado nessa 
vertente, objetivou trabalhar a discussão da Ética entre os seus acadêmicos, utilizan-
do a tecnologia de Educação a Distância, disponibilizada pela Cruzeiro do Sul Vir-
tual e integrando o Projeto de Tecnologias Digitais para o Ensino Superior, proposto 
pela Pró-Reitoria de Educação a Distância. Esse projeto para os alunos consiste em: 
flexibilidade, literacia digital e maior engajamento nas atividades de ensino/apren-
dizagem, e para os docentes os benefícios são: melhoria dos recursos para ensino/
aprendizagem, promoção da aprendizagem de temas específicos e facilitação do tra-
balho docente.

Os objetivos principais desta pesquisa são: 
•	 Intensificar o uso das tecnologias digitais pelos alunos da modalidade pre-

sencial da Unifran; 
•	 Trabalhar com a perspectiva de sala de aula invertida; 
•	 Favorecer a aprendizagem do aluno; 
•	 Possibilitar a utilização de novas ferramentas de diagnóstico que apontem 

para o conhecimento e capital cultural/bagagem do aluno e posterior traba-
lho na área de desenvolvimento proximal dele; 

•	 Registrar todo o processo; e 
•	 Criar ambiente favorável para pesquisa e publicação dos resultados obtidos.
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•	 E são objetivos específicos:
•	 Avaliar a satisfação do uso da tecnologia a distância (plataforma Blackboard) 

no aprendizado da ética profissional nos cursos de Odontologia; e
•	 Avaliar como os alunos se comportam frente às questões éticas profissionais, 

antes e depois de realizar a disciplina de Ética, disponibilizada na plataforma 
Blackboard.

Material e métodos
Este Projeto foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade 

de Franca e registrado sobre o protocolo Caae n.º 50127215.3.0000.5495.
A população estudada foi composta por alunos que participaram ativamente do 

Projeto, matriculados no 2º semestre do curso de Odontologia da Universidade de 
Franca, que realizaram a disciplina de Estudo Dirigido, no 2º semestre de 2015, pois 
foi nessa disciplina que o conteúdo de Ética foi devidamente trabalhado, avaliado e 
registrado em relatórios próprios.

Os alunos que aceitaram participar da pesquisa foram devidamente esclarecidos 
e receberam um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para ser lido 
e assinado, conforme determinações do Comitê de Ética em Pesquisa com seres hu-
manos. 

Após serem informados sobre os objetivos, os alunos se comprometeram a parti-
cipar ativamente, ou seja, a assistir e a realizar as atividades solicitadas pela disciplina 
online Projeto Tecnologias Digitais no Ensino Superior – Ética, disponibilizada na 
plataforma Blackboard, bem como responder ao questionário proposto (Anexo). Ao 
final da disciplina, o Código de Ética Odontológica foi disponibilizado na plataforma 
para consultas futuras.

Depois de realizadas as atividades online, foi agendada uma data para que os 
alunos respondessem a um questionário baseado no modelo de Kano (1984; Anexo) 
adaptado de Tontini (2003), no qual a adaptação ocorreu na identificação e na des-
crição dos atributos. 

O questionário utilizado foi baseado na metodologia de Kano (1984) sobre a 
qualidade de serviços, que tem sido utilizada como modelo em muitas pesquisas 
científicas e mercadológicas para a avaliação de um determinado atributo e/ou satis-
fação do cliente/usuário.

O questionário desta pesquisa permitiu avaliar a satisfação dos alunos na disci-
plina em questão, dentro da prática com as tecnologias digitais na disciplina de Ética. 

Foram utilizados nove pares de perguntas (funcionais/disfuncionais), seguindo 
as orientações de utilização do modelo Kano (1984), sugerido por Tontini (2003), nas 
quais se procurou definir os atributos de forma específica, não misturar diferentes 
atributos em uma mesma questão, evitar o uso da palavra “não”, mesmo nas questões 
disfuncionais, e apresentar as questões de forma aleatória, evitando, assim, respostas 
padrões, sem a prévia leitura delas.
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Os nove pares de perguntas defi niram nove atributos que, após a avaliação das 
respostas, foram classifi cados conforme o preconizado pela metodologia de Kano 
(1984).

Uma característica importante desse modelo é a classifi cação dos atributos de 
serviços ou produtos em: obrigatórios, unidimensionais, atrativos, neutros e reversos.

Figura 1 – Modelo Kano (1984) de qualidade atrativa e obrigatória.

Fonte: adaptado de Roos, Sartori e Godoy (2009).

A seguir, será apresentado como cada um dos atributos foi defi nido dentro da 
metodologia proposta por Kano (1984):

•	 Atributos básicos, ou obrigatórios – são aqueles atributos indispensáveis em 
um produto ou serviço, ou seja, o cliente os tem como garantidos, são pré
-requisitos. Ainda, se estes não estiverem presentes, causarão insatisfação. 
No entanto, se estiverem presentes, não trarão satisfação;

•	 Atributos unidimensionais – são aqueles atributos exigidos pelos clientes, 
sendo que eles têm impacto na satisfação e na insatisfação. Dessa forma, 
quando os atributos têm desempenho inferior à expectativa do cliente, eles 
causam insatisfação, e quando excedem a expectativa, geram satisfação;

•	 Atributos atrativos – são aqueles que atraem o cliente e podem gerar sua 
retenção e fi delização. Quando existentes, encantam o cliente, mas se não 
existem, não são percebidos, ou seja, não geram satisfação;

•	 Atributos reversos – são aqueles atributos que quando presentes em um pro-
duto ou serviço causam somente insatisfação;
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•	 Atributos neutros – são atributos que não causam satisfação nem insatisfação;
•	 Atributos questionáveis – esta avaliação indica que a pergunta foi formulada 

incorretamente, que o cliente não entendeu a pergunta corretamente ou que 
a resposta foi inconsistente.

Após avaliação prévia e baseado em informações de experiências anteriores, 
foram definidos os questionamentos a serem incluídos no questionário, sendo eles 
classificados da seguinte forma:

•	 Atributo 1 – uso de plataforma específica – Ambiente Virtual de Aprendiza-
gem (AVA) – para o estudo online;

•	 Atributo 2 – orientações gerais e de acesso utilizando vídeos;
•	 Atributo 3 – disponibilização de materiais didáticos impressos;
•	 Atributo 4 – avaliações positivas dos resultados;
•	 Atributo 5 – tempo de resposta dos tutores;
•	 Atributo 6 – material com ilustrações e vídeos;
•	 Atributo 7 – acesso imediato ao sistema;
•	 Atributo 8 – erros conceituais rapidamente corrigidos;
•	 Atributo 9 – modificações de conteúdo sem comprometer o andamento.
Os atributos 1, 2, 3, 6 e 7 foram classificados dentro de atributos puramente tec-

nológicos e devido a esse fato recebem aqui destaque especial no estudo, visto tratar-
se de uma avaliação da tecnologia digital no ensino presencial. 

O atributo 1 indicou que os alunos conhecem a necessidade do uso de uma pla-
taforma online (AVA) para a realização de seus estudos.

O atributo 2 permitiu verificar se os estudantes se adaptam a estudos online 
quando existem ou inexistem vídeos orientativos.

O atributo 3 verificou a preferência dos alunos quando há presença de materiais 
didáticos impressos ou PDF. 

Hoje em dia, os alunos têm mostrado certa preferência por materiais online, con-
trastando com a necessidade dos alunos no início da modalidade a distância, quando os 
estudantes exigiam a entrega de materiais impressos (SALES, 2005; PACHECO, 2012).

O atributo 6 verificou o comportamento dos alunos frente a materiais com ilus-
trações e vídeos demonstrativos.

O atributo 7 permitiu avaliar o sentimento do aluno em realizar uma atividade e 
ao retornar ao sistema, este lhe permitir continuar do ponto onde estava, contrastan-
do com casos de sistemas inoperantes momentaneamente.

Os demais atributos (4, 5, 8 e 9) foram inseridos para que também fosse possível 
avaliação dos usuários frente aos demais requisitos que permeiam a Educação a Dis-
tância, visto que sem eles poderá existir dificuldade de acompanhamento do aluno e 
de suas atividades no processo de ensino/aprendizagem.

Foram incluídos neste estudo os alunos devidamente matriculados na discipli-
na de Estudo Dirigido da 2º semestre do curso de Odontologia da Universidade de 
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Franca que aceitaram participar do Projeto em questão. O total de alunos matricula-
dos no semestre foi 113 alunos.

Em uma reunião inicial, os alunos foram orientados sobre os objetivos da pes-
quisa e, após serem devidamente informados e esclarecidos, 101 alunos (89,3% dos 
alunos matriculados) se comprometeram a participar ativamente, ou seja, a assistir e 
a realizar as atividades solicitadas pela disciplina online Projeto Tecnologias Digitais 
no Ensino Superior – Ética, disponibilizadas na plataforma Blackboard, bem como 
responder ao questionário proposto. 

Estiveram presentes, no final da aplicação do Projeto, em data previamente agen-
dada, 76 alunos (75,2%), que responderam ao questionário. Cinco alunos deixaram 
ao menos uma questão em branco, o que invalidou o seu questionário, sendo estes 
excluídos do grupo pesquisado. 

Para os 25 alunos ausentes, foi dada uma oportunidade extra para que respon-
dessem ao questionário, agora de forma online, por meio do serviço OnlinePesquisa.
com. O sistema também garante que os respondentes não sejam identificados, assim 
como ocorreu com as respostas dos alunos que estiveram presentes na data agenda-
da. Pelo sistema, mais seis alunos realizaram a resposta do questionário. 

Finalizado o prazo extra, a pesquisa contou com 82 alunos respondentes. Foram 
excluídos da pesquisa 12 alunos que não quiseram participar de forma voluntária, 
cinco alunos que deixaram ao menos uma resposta em branco e 19 alunos que não 
responderam ao questionário, mesmo depois do prazo extra, totalizando, assim, 77 
questionários válidos e compondo o tamanho total da população estudada.

O estudo se enquadrou na modalidade de risco mínimo, de acordo com a Re-
solução n.º 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, relativa à pesquisa em seres 
humanos. Foram realizados procedimentos que trouxeram riscos mínimos aos parti-
cipantes, que seria o fato de se sentirem desconfortáveis ao responder às questões do 
questionário e de poderem ser identificados dessa forma e, para minimizar esse risco, 
os participantes não foram identificados nos questionários.

Resultados
Depois de estabelecidos os atributos que seriam trabalhados na pesquisa, eles 

foram elencados baseados em experiências prévias de questionamentos, reclamações 
e críticas dos alunos em disciplinas realizadas a distância, em diferentes segmentos.

Os atributos pesquisados foram divididos em nove categorias (perguntas funcio-
nais/disfuncionais), já elencadas anteriormente na metodologia.

Para a avaliação dos dados coletados, as respostas foram inseridas em uma tabela, 
com o auxílio do software Microsoft Excel, especialmente configurado para esse fim.

A seguir, apresenta-se a Tabela de avaliação, utilizada como base para a coleta e 
a interpretação dos dados.

Por meio da combinação das respostas para a forma funcional e disfuncional da 
pergunta, pode-se classificar, segundo as respostas dos alunos, um atributo em: atrativo, 
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unidimensional, obrigatório, neutro, reverso ou questionável. Isso se faz com o au-
xílio da Tabela 1. Por exemplo, se a resposta do aluno para a questão funcional foi: 
“Deve ser assim” e se sua resposta disfuncional foi: “Insatisfeito”, então, consultando 
a Tabela de avaliação de Kano (1984), a classifi cação segundo o cliente indica um 
atributo obrigatório.

Tabela 1 – Avaliação segundo a metodologia de Kano (1984).

Fonte: adaptado de Roos, Sartori e Godoy (2009).

A determinação dos atributos foi coletada para cada aluno respondente, tabula-
da e compilada conforme o exemplo da Tabela a seguir, adaptada de Roos, Sartori e 
Godoy (2009):

Tabela 2 – Exemplo de gabarito para a extração da classifi cação dos atributos.

Fonte: adaptado de Roos, Sartori e Godoy (2009).

Quando a maioria dos alunos classifi ca um atributo em uma determinada classe, 
por exemplo, o atributo uso de plataforma na Tabela 2, a classifi cação desse atributo 
é neutra. Mas, muitas vezes, existe dispersão das respostas e a classifi cação não é tão 
óbvia. O atributo orientações com vídeos, no exemplo da Tabela 2, deve ser classifi ca-
do como um atributo neutro ou obrigatório? Nesse caso, supõe-se que essa dispersão 
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seja explicada pelo fato de que os alunos têm expectativas diferentes (SAUERWEIN 
et al., 1996).

Para resolver essa dúvida, Matzler e colaboradores (1996) desenvolveram uma 
regra de classifi cação para quando certo atributo não puder ser claramente atribuído 
para determinada categoria. A regra O>U>A>N é muito útil e basicamente orienta 
quanto à melhor classifi cação. Se duas ou mais categorias fi cam empatadas, pode ser 
uma indicação que mais informação é necessária. No caso do atributo com empate 
entre neutro e obrigatório, a classifi cação fi cará em obrigatório.

A seguir, apresentamos a Tabela 3, obtida por meio da coleta de dados dos ques-
tionários respondidos pelos alunos.

Tabela 3 – Dados coletados a partir do questionário dos alunos.

Fonte: adaptado de Roos, Sartori e Godoy (2009).

Como o modelo original de Kano (1984) não proporciona a identifi cação do 
grau de satisfação do cliente, optou-se, também, por utilizar a proposta de Berger 
e colaboradores (1993), que desenvolveram uma forma de identifi car o grau de sa-
tisfação/insatisfação que um atributo gera no cliente, o coefi ciente de satisfação e o 
coefi ciente de insatisfação.

Os coefi cientes foram calculados da seguinte forma:
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Quadro 1 – Fórmula para cálculo de CS e CI.

Fonte: Roos, Sartori e Godoy (2009).

Com isso, foi possível obter o gráfi co a seguir e concluir os mesmos resultados 
obtidos por meio da avaliação de Kano (1984):

Figura 1 – Coefi cientes de satisfação e insatisfação.

Fonte: adaptado de Berger e colaboradores (1993).

Os atributos 1, 2, 3, 6 e 7 foram classifi cados dentro de atributos tecnológicos e 
devido a esse fato recebem aqui um destaque, conforme já comentado anteriormente. 

Os atributos 1 e 3 (uso de plataforma AVA e disponibilização de material im-
presso) foram considerados neutros, ou seja, não interferiram diretamente no grau 
de satisfação dos alunos e os atributos 2 e 7 (orientações gerais e de acesso utilizando 
vídeos e acesso imediato ao sistema) foram considerados obrigatórios e, dessa forma, 
representam interferências diretas na satisfação do usuário.

O atributo 6 (material com ilustrações e vídeos) pode representar algum tipo de 
interferência, visto que foi classifi cado como unidimensional e, nesse caso, apresenta 
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impacto positivo quando presente e negativo quando ausente. No estudo em questão, 
impactou positivamente segundo a resposta dos alunos.

A avaliação do gráfico de coeficiente de satisfação da presente pesquisa permitiu 
verificar que nenhum atributo pesquisado foi definido como atrativo, haja vista que 
todos os atributos recaíram em outras categorias.

Os atributos 1 e 3 (uso de plataforma AVA e disponibilização de material impres-
so) foram definidos como atributos neutros, o que denota desempenho indiferente 
para os alunos. Nesse caso, o desconhecimento dos alunos sobre a necessidade de 
uma plataforma e a adaptação aos materiais disponibilizados online podem explicar 
o ocorrido.

Os atributos definidos como obrigatórios devem ser analisados com muitos cri-
térios quando se quer avaliar o grau de satisfação de um determinado serviço. Nessa 
pesquisa em particular, o atributo 7 (acesso imediato ao sistema) é o que pode impac-
tar mais negativamente no usuário, visto que o acesso imediato ao sistema é condição 
estabelecida para o trabalho de atividades na Educação a Distância e, quando essa 
não existe, é motivo de muita insatisfação por parte dos usuários. 

Em pesquisas para a avaliação de tecnologia, esses requisitos devem ser muito 
bem analisados quando da escolha de qual instrumento utilizar. Uma escolha incor-
reta pode desmotivar por completo a escolha da modalidade por parte dos usuários 
descontentes.

Discussão
Essa pesquisa teve por objetivo avaliar a satisfação com o uso de tecnologias 

digitais pelos alunos da modalidade presencial; para tanto, utilizou-se a metodologia 
de Kano (1984) e o gráfico de coeficiente de satisfação/insatisfação para demonstrar o 
grau de satisfação dos alunos do curso de Graduação em Odontologia da Universida-
de de Franca, na aplicação do conteúdo de Ética por meio da metodologia a distância.

Os alunos que participaram desta pesquisa já haviam experimentado experiên-
cia anterior em disciplina a distância; no entanto, como estavam no início do curso, 
foram considerados pouco conhecedores da metodologia, o que favoreceu a escolha 
como amostra da pesquisa.

A perspectiva de sala de aula invertida foi trabalhada na discussão da ética em 
fóruns (ferramenta digital de grande utilidade na Educação a Distância para ativida-
des assíncronas) e materiais ilustrativos foram inseridos para que os alunos pudes-
sem consultar. 

Após toda a aplicação da disciplina, os alunos responderam ao questionário pre-
parado para tal finalidade, baseado na metodologia de Kano (1984) de qualidade e 
satisfação de serviços e/ou produtos. A escolha dessa metodologia se deu pela possi-
bilidade de se avaliar a satisfação dos alunos. No entanto, ela por si só não permitiria 
tal aplicação e, dessa forma, optou-se por utilizar os conceitos propostos por Berger e 
colaboradores (1993), nos quais se calculou o coeficiente de satisfação e insatisfação,  
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baseado nos resultados obtidos com as respostas dos alunos e as definições dos atri-
butos.

Diante dos resultados obtidos no diagrama do coeficiente, foi possível a distri-
buição em quadrantes, que permitiram confirmar os tipos de atributos estabelecidos 
pela metodologia de Kano (1984), não ocorrendo discrepâncias entre as duas avalia-
ções.

Os atributos que impactariam positivamente na satisfação do usuário seriam 
aqueles definidos como os atrativos e os unidimensionais.

Nesta pesquisa, foi possível perceber que nenhum atributo foi categorizado 
como atrativo. A falta desses atributos poderia ser explicada como dificuldades em 
definir tais atributos pela ausência de experiências anteriores por parte dos usuários 
do serviço e/ou produto. Talvez, se essa pesquisa tivesse sido realizada com alunos 
mais experientes, o resultado pudesse ter sido diferente.

Em nosso estudo, a maior parte dos atributos foram definidos como unidimen-
sionais, o que também foi demonstrado no estudo de Cunha e colaboradores (2010) 
que trabalharam com a avaliação de uma disciplina de custos, na expectativa de de-
tectar oportunidades de melhorias na disciplina, em diferentes cursos de Graduação. 
Na oportunidade, foram identificados 12 atributos como unidimensionais.

Os atributos definidos como obrigatórios são considerados critérios básicos e, 
dessa forma, estando presentes, não geram satisfação, mas, se estiverem ausentes, 
apresentarão impacto negativo. No presente estudo, três atributos foram assim de-
finidos, denotando a expectativa do aluno pesquisado, ou seja, que disciplinas rea-
lizadas a distância apresentem orientações gerais e de acesso imediato ao sistema e 
que se ocorrerem modificações de conteúdo, que isso ocorra sem comprometer o 
andamento de atividades já realizadas. 

Os atributos definidos como neutros também não interferem positivamente na 
satisfação do usuário. Nessa pesquisa, os atributos 1 e 3 recaíram nessa classifica-
ção, denotando novas perspectivas de uso das tecnologias digitais, principalmente 
quando avaliado o atributo 3, ou seja, a redução da necessidade de material impresso 
quando da disponibilidade do digital.

Considerações finais
Avaliar a satisfação auxilia na melhoria e no estímulo ao estudo de atividades 

online, com isso, novos estudos devem ser propostos no sentido de buscar a identi-
ficação de atributos atrativos, visando, dessa forma, à melhor satisfação do usuário 
para que a Educação a Distância seja desmistificada.
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Anexo – modelo do questionário
O questionário abaixo visa realizar uma pesquisa sobre a sua satisfação frente 

ao uso das tecnologias digitais, no seu caso em particular, com a disciplina de Ética.

Responda aos questionamentos, utilizando a seguinte escala: 
(1) – Satisfeito; (2) – Deve ser assim; (3) – Indiferente; (4) – Posso conviver; (5) – Insatisfeito. 

Como você se sente caso necessite:

1. Utilizar uma plataforma tipo Blackboard para o estudo online?
(1) – Satisfeito; (2) – Deve ser assim; (3) – Indiferente; (4) – Posso conviver; (5) – Insatisfeito. 

2. Estudar online com orientações através de vídeos?
(1) – Satisfeito; (2) – Deve ser assim; (3) – Indiferente; (4) – Posso conviver; (5) – Insatisfeito. 

3. Estudar online com materiais didáticos em PDF?
(1) – Satisfeito; (2) – Deve ser assim; (3) – Indiferente; (4) – Posso conviver; (5) – Insatisfeito. 

4. Realizar uma disciplina online e o resultado de sua avaliação mostre um desempenho ruim?
(1) – Satisfeito; (2) – Deve ser assim; (3) – Indiferente; (4) – Posso conviver; (5) – Insatisfeito. 

5. Manter contato com o tutor e este demore em sua resposta mais de uma semana?
(1) – Satisfeito; (2) – Deve ser assim; (3) – Indiferente; (4) – Posso conviver; (5) – Insatisfeito. 

6. Realizar um estudo online fora de uma plataforma tipo Blackboard?
(1) – Satisfeito; (2) – Deve ser assim; (3) – Indiferente; (4) – Posso conviver; (5) – Insatisfeito. 

7. Entrar em uma disciplina online e percebe que ela está bem ilustrada e com vídeos demons-
trativos?
(1) – Satisfeito; (2) – Deve ser assim; (3) – Indiferente; (4) – Posso conviver; (5) – Insatisfeito. 

8. Acessar uma disciplina online e encontra erros conceituais já identificados anteriormente 
e não corrigidos?
(1) – Satisfeito; (2) – Deve ser assim; (3) – Indiferente; (4) – Posso conviver; (5) – Insatisfeito. 

9. Realizar uma disciplina online e os resultados de suas avaliações são acima da média?
(1) – Satisfeito; (2) – Deve ser assim; (3) – Indiferente; (4) – Posso conviver; (5) – Insatisfeito. 

10. Entrar em uma disciplina online e encontra apenas textos sem ilustrações e vídeos?
(1) – Satisfeito; (2) – Deve ser assim; (3) – Indiferente; (4) – Posso conviver; (5) – Insatisfeito. 
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11. Estudar online sem vídeos orientativos?
(1) – Satisfeito; (2) – Deve ser assim; (3) – Indiferente; (4) – Posso conviver; (5) – Insatisfeito. 

12. Estudar online com materiais didáticos impressos?
(1) – Satisfeito; (2) – Deve ser assim; (3) – Indiferente; (4) – Posso conviver; (5) – Insatisfeito. 

13. Acessar uma disciplina online e imediatamente o sistema entra, exatamente, no local em 
que estava quando acessou pela última vez?
(1) – Satisfeito; (2) – Deve ser assim; (3) – Indiferente; (4) – Posso conviver; (5) – Insatisfeito. 

14. Manter contato com o tutor e este lhe responde o seu questionamento em até 24 horas?
(1) – Satisfeito; (2) – Deve ser assim; (3) – Indiferente; (4) – Posso conviver; (5) – Insatisfeito. 

15. Acessar uma disciplina online, encontra erros conceituais e percebe que os mesmos são 
corrigidos rapidamente e com avisos sobre o ocorrido?
(1) – Satisfeito; (2) – Deve ser assim; (3) – Indiferente; (4) – Posso conviver; (5) – Insatisfeito. 

16. Acessar uma disciplina online e encontra o sistema indisponível no momento?
(1) – Satisfeito; (2) – Deve ser assim; (3) – Indiferente; (4) – Posso conviver; (5) – Insatisfeito. 

17. Acessar uma disciplina online e percebe que algo foi modificado depois do seu último 
acesso e terá que realizar a tarefa novamente?
(1) – Satisfeito; (2) – Deve ser assim; (3) – Indiferente; (4) – Posso conviver; (5) – Insatisfeito. 

18. Acessar uma disciplina online e percebe que algo foi modificado depois de seu último 
acesso, mas isso não implica em ter que realizar uma atividade novamente?
(1) – Satisfeito; (2) – Deve ser assim; (3) – Indiferente; (4) – Posso conviver; (5) – Insatisfeito.
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Introdução 
Este capítulo faz parte do processo de reflexão proposto pela pesquisa realizada 

pela Cruzeiro do Sul Virtual, no Campus da Universidade de Franca, sobre as tecno-
logias digitais aplicadas ao Ensino Superior.

 Em consequência das alterações propostas pelas novas matrizes curriculares, 
em 2014/1 e, ainda, a inclusão de vinte por cento de disciplinas online e trinta por 
cento de disciplinas optativas, notoriamente, percebeu-se a necessidade de propor-
cionar aos discentes novas possibilidades de interação no processo ensino-aprendi-
zagem que rompessem com o universo reduzido da sala de aula. 

Assim sendo, na busca por soluções apropriadas que disseminassem novas me-
todologias e alternativas de aprendizado, observou-se que a Cruzeiro do Sul Virtual 
possui, inseridas na plataforma Blackboard, diversas disciplinas já elaboradas e no-
tadamente constituídas que podiam ser utilizadas pelos discentes dos mais diversos 
cursos oferecidos pela Instituição, para complementar seus estudos acadêmicos. 

Notou-se, ao mesmo tempo, que o Campus da Universidade de Franca dispõe de 
quantidade de computadores que atende mais do que satisfatoriamente às demandas dos 
discentes, bem como de eficiente sistema de transmissão. Decidiu-se, portanto, pela uti-
lização desses recursos como facilitadores no processo ensino-aprendizagem, visando à 
eficácia da implementação de novas metodologias ativas nos cursos presenciais.

Metodologia 
Inicialmente, fez-se um levantamento dos conteúdos disponíveis sobre a disci-

plina Empreendedorismo, na plataforma Blackboard. Posteriormente, foi feita a sele-
ção e a complementação do conteúdo. Em seguida, todo o material foi organizado e 
disponibilizado para os discentes selecionados, via plataforma supracitada, para este 
projeto piloto, mediante prévia apresentação, in loco, realizada pela Coordenação do 
curso e pelo professor responsável pelo projeto. 

O projeto foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade de 
Franca e participaram alunos do 4ª semestre do curso de Administração da Universi-
dade de Franca, que cursavam a disciplina de Estudo Dirigido, no 2º semestre de 2015. 
Portanto, por meio da disciplina Estudo Dirigido, o conteúdo de Empreendedorismo 
foi disponibilizado na plataforma Blackboard, devidamente avaliado e registrado. 
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O total de alunos matriculados no semestre era 100. Os alunos foram esclareci-
dos sobre o projeto, e aqueles que aceitaram participar da pesquisa, aproximadamen-
te 50% dos discentes, deram o aceite no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE). 

Após serem informados sobre os objetivos do projeto, os alunos se compromete-
ram a participar ativamente, ou seja, a assistir e a realizar as atividades da disciplina 
online Projeto Tecnologias Digitais aplicadas ao Ensino Superior – Empreendedorismo, 
disponibilizadas na plataforma Blackboard. 

Após a conclusão das atividades propostas pela disciplina online, os acadêmi-
cos receberam um questionário (baseado no modelo de Kano de 5 níveis), contendo 
questões pertinentes à sua prática com as tecnologias digitais. 

A metodologia de Kano (1984) sobre a qualidade de serviços tem sido utilizada 
como modelo em muitas pesquisas científicas e mercadológicas para a avaliação de 
um determinado atributo e/ou satisfação do cliente/usuário.

Com base nos estudos de Tontini (2007), será feita breve reflexão sobre a clas-
sificação dos atributos de serviços ou produtos em: obrigatórios, unidimensionais, 
atrativos, neutros e reversos, ou seja:

•	 Atributos básicos, ou obrigatórios – são aqueles atributos indispensáveis 
em um produto ou serviço, ou seja, o cliente os tem como garantidos, são  
pré-requisitos, e se não estiverem presentes, causarão insatisfação. No en-
tanto, se estiverem presentes, não trarão satisfação. Por exemplo: limpeza do 
restaurante;

•	 Atributos unidimensionais: são aqueles atributos exigidos pelo cliente, sen-
do que têm impacto na satisfação e na insatisfação. Dessa forma, quando 
os atributos têm desempenho inferior à expectativa do cliente, eles causam 
insatisfação e quando excedem a expectativa geram satisfação. Por exemplo: 
consumo de combustível – se o carro gasta muito combustível, gera insatis-
fação; se é muito econômico, gera satisfação;

•	 Atributos atrativos – são aqueles que atraem o cliente e podem gerar sua re-
tenção e fidelização. Quando existentes, eles encantam o cliente, mas se eles 
não existem, não são percebidos, ou seja, não geram satisfação. Por exemplo: 
sobremesa gratuita. Não obstante, com o tempo, um atributo atrativo pode 
se tornar básico ou obrigatório, ou seja, no caso de muitos restaurantes ofe-
recerem sobremesa gratuita;

•	 Atributos reversos – são aqueles atributos que quando presentes em um pro-
duto ou serviço causam insatisfação. Exemplo: televisão em restaurante, no 
caso de clientes que não gostam de comer com a televisão ligada. Entretanto, 
para os amantes do futebol, este mesmo atributo pode representar um atra-
tivo em dias de jogos;

•	 Atributos neutros – são atributos que não causam satisfação nem insatisfação. 
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Nota-se, portanto, a importância da pesquisa com público-alvo, já que um atri-
buto que para um cliente é atrativo, para outro pode ser reverso, de maneira que é 
fundamental ouvir o cliente. 

Conclusões do estudo 
Na primeira questão funcional, os discentes foram questionados sobre como era uti-

lizar uma plataforma Blackboard para o estudo online e, conforme demonstra o gráfi co a 
seguir, aproximadamente 52% dos alunos pesquisados afi rmam estar satisfeitos. 

Figura 1 – Utilizar uma plataforma Blackboard para o estudo online.

Fonte: elaborada pelos autores.

Já na primeira questão disfuncional, os discentes foram questionados sobre 
como seria realizar um estudo online fora de uma plataforma Blackboard e, conforme 
demonstra o gráfi co, embora 24% dos discentes afi rmem estar “satisfeitos”, mais de 
50% se dizem “indiferentes”, que “podem conviver” ou “insatisfeitos”.

Figura 2 – Realizar um estudo online fora de uma plataforma.

Fonte: elaborada pelos autores.

Na segunda questão funcional, os discentes foram questionados sobre como era 



89

estudar online com orientações por meio de vídeos: mais de 50% dos discentes opta-
ram por “satisfeitos” e “deve ser assim”. 

Figura 3 – Estudar online com orientações por meio de vídeos.

Fonte: elaborada pelos autores.

Na segunda questão disfuncional, os discentes foram questionados sobre como 
era estudar online sem vídeos orientativos e quase 57% afi rmaram estar “insatisfeitos”.

Figura 4 – Estudar on-line sem vídeos orientativos.

Fonte: elaborada pelos autores.

Na terceira questão funcional, os discentes foram questionados sobre como era 
estudar por meio de materiais didáticos disponibilizados online: 50% dos discentes 
optaram por “satisfeitos” e “deve ser assim”. 
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Figura 5 – Estudar por meio de materiais didáticos disponibilizados online.

Fonte: elaborada pelos autores.

Na terceira questão disfuncional, os discentes foram questionados sobre como 
era estudar por meio de materiais didáticos impressos: do mesmo modo, 50% dos 
alunos optaram por “satisfeitos” e “deve ser assim”. 

Figura 6 – Estudar por meio de materiais didáticos impressos.

Fonte: elaborada pelos autores.

Na quarta questão funcional, os discentes foram questionados sobre como era 
entrar em uma disciplina online e perceber que ela está bem ilustrada e com vídeos 
demonstrativos: 81% dos discentes optaram por “satisfeitos” e “deve ser assim”. 
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Figura 7 – Entrar em uma disciplina online e perceber que ela está bem ilustrada e com 
vídeos demonstrativos.

Fonte: elaborada pelos autores.

Na quarta questão disfuncional, os discentes foram questionados 
sobre como era entrar em uma disciplina online e encontrar apenas textos 
sem ilustrações e vídeos: quase 61% dos discentes optaram por “insatisfeitos”. 

Figura 8 – Entrar em uma disciplina online e encontrar apenas textos sem ilustrações 
e vídeos.

Fonte: elaborada pelos autores.

Na quinta questão funcional, os discentes foram questionados sobre como era 
acessar uma disciplina online e imediatamente o sistema entrar, exatamente, no local 
em que estava quando foi acessado pela última vez: 76% dos discentes optaram por 
“satisfeitos” e “deve ser assim”. 
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Figura 9 – Acessar uma disciplina online e imediatamente o sistema entrar, exatamente, 
no local em que estava quando acessou pela última vez.

Fonte: elaborada pelos autores.

Na quinta questão disfuncional, os discentes foram questionados sobre como 
era acessar uma disciplina online e perceber que algo foi modifi cado depois do seu 
último acesso e que teria de realizar a tarefa novamente: mais de 78% dos discentes 
optaram por “insatisfeitos”. 

Figura 10 – Acessar uma disciplina online e perceber que algo foi modifi cado depois do 
seu último acesso e terá de realizar a tarefa novamente.

Fonte: elaborada pelos autores.

Segundo a metodologia de Kano, o primeiro atributo que se refere ao uso da 
plataforma encontra-se em atributo atrativo; contudo, muito próximo de neutro, de 
maneira que é possível deduzir que, em curto espaço de tempo, esse atributo poderá 
deixar de ser um atrativo e se tornar neutro. 

Com relação ao quesito orientação por meio de vídeos, observa-se no gráfi co (re-
sultado modelo Kano) que ele se encontra em atributo obrigatório; contudo, a posi-
ção em que se encontra indica que provavelmente no passado constituía um atributo 
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unidimensional, ou seja, quando bem utilizado, representava um atrativo e quando 
mal utilizado tornava-se reverso. 

No quesito material online ou impresso, os discentes se dividiram, ou seja, 50% 
dos alunos estão satisfeitos com o material impresso e os outros 50% estão satisfeitos 
com o material online. Pode ser que no passado os discentes preferissem o material 
impresso, contudo, na atualidade, talvez já estejam adaptados às leituras online. 

O quesito disciplina com ilustrações e vídeos foi classificado como atributo uni-
dimensional, ou seja, se a disciplina está bem ilustrada e com vídeos, torna-se um 
atributo atrativo; se não está, torna-se um atributo reverso.

E no último quesito, acesso imediato sem perdas, é atributo obrigatório, e ter de 
refazer atividades na plataforma pode ser considerado um atributo reverso.

Quadro 1 – Resultados segundo o modelo Kano.

Legenda: Atributo 1 = uso da plataforma; Atributo 2 = orientação em vídeos; Atributo 
3 = material didático online ou impresso; Atributo 4 = disciplina com ilustrações e 
vídeos; Atributo 5 = acesso imediato sem perdas.

Fonte: Tontini (2007, p. 5).

Considerações Finais 
Por meio dos estudos realizados pela Cruzeiro do Sul Virtual, foi possível con-

cluir que, para os alunos do quarto semestre do curso de Administração, do Campus 
da Universidade de Franca, o uso da plataforma Blackboard demonstra agradar em 
torno de 50% dos alunos e, segundo Kano (1984), é um atributo atrativo, contudo a 
caminho de se tornar neutro. 
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Quando questionados sobre os vídeos orientativos, fica evidente que os alunos 
gostam dos vídeos quando utilizados e ficam insatisfeitos quando não utilizados, 
para Kano (1984) é um atributo obrigatório, mas é possível que no passado tenha 
sido unidimensional. 

Com relação aos materiais didáticos online ou impresso, o grupo se dividiu: o 
que leva à dedução de que em torno de metade dos alunos realiza os seus estudos 
online, enquanto a outra metade ainda prefere o material impresso, o que para Kano 
(1984) ainda é um atributo atrativo; já as disciplinas bem ilustradas e com vídeos 
interativos agradam mais de 80% dos alunos. No entanto, disciplinas apenas com 
textos desagradam mais de 60% dos discentes, o quesito é, segundo Kano (1984), 
unidimensional, ou seja, se utilizado é atrativo, se não utilizado, é reverso; quanto a 
acessar uma disciplina online e o sistema entrar exatamente no local em que estava 
quando foi acessada pela última vez representa satisfação e deve ser assim para quase 
80% dos pesquisados e, confirmando esse mesmo resultado, a questão disfuncional 
demonstra que se algo for modificado depois do último acesso causará insatisfação 
na mesma medida; para Kano (1984) é um quesito obrigatório ou reverso.

É importante ressaltar que, diferentemente do que se acreditava no início das pesqui-
sas, os alunos demonstraram dificuldades com as tecnologias digitais. Enfim, observa-se 
que é necessário prosseguir com as pesquisas para compreender melhor como utilizar cada 
vez mais e das mais diferentes maneiras as tecnologias digitais no processo ensino-aprendi-
zagem, bem como no desenvolvimento de discentes mais ativos nesse processo.
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Perfil e percepção da qualidade para  

os alunos de Graduação a Distância

Marcus Danilo de Paula Stander

Introdução
No Brasil, o início da regulamentação da Educação a Distância (EAD) vem 

com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), em dezembro de 1996, na Lei  
n.º 9.394, iniciando um período de incentivo à implementação da EAD.

Nesse sentido, a LDB, no Artigo 80, assegura que: “O poder Público incentivará 
o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os 
níveis e modalidades de ensino e de educação continuada” (BRASIL, 1996b).

No texto da Lei, apresenta-se a obrigatoriedade de que todas as instituições que 
desejarem oferecer cursos na modalidade EAD devem passar pelo credenciamento 
da União para oferta de cursos Superiores a Distância. Isso submete, inclusive, as 
instituições que estejam sob a responsabilidade dos sistemas estaduais de educação.

Durante dois anos (1996 a 1998), houve uma lacuna normativa que passa a ser 
preenchida somente após 1998, na gestão do então ministro Paulo Renato. É nes-
se momento, 1998, que surge um conjunto de regulamentações que explicitavam as 
orientações, critérios e procedimentos de supervisão e avaliação aos quais as institui-
ções deveriam estar submetidas.

A regulamentação inicial vem em 10 de fevereiro de 1998, com a publicação do 
Decreto n.º 2.494. Nesse Decreto, é delegado ao ministro da Educação o poder de 
promover atos de credenciamento para as instituições que pretendam participar da 
modalidade a distância no País.

Em abril do mesmo ano, 1998, o Decreto n.º 2.561 alterou a redação dos artigos 
11 e 12 do Decreto anteriormente publicado (n.º 2.494). 

No Artigo 11 do Decreto n.º 2.494 foram incluídos os cursos Tecnológicos na 
autoridade do ministro para a delegação de credenciamento na modalidade a distân-
cia. E no Artigo 12 foi delegada ao ministro as autoridades dos demais sistemas de 
ensino e dos diversos níveis – Educação de Jovens e Adultos (EJA), Ensino Médio e 
Educação Profissional de Nível Técnico.

Ainda em 1998, a Portaria MEC n.º 301, de 7 de abril, normatizou os procedimentos 
de credenciamento de instituições para a oferta de Graduação e Educação Profissional 
Tecnológica a Distância. Essa Portaria define os critérios que seriam, a partir daquele 
momento, levados em consideração no cadastramento para oferta da modalidade EAD.

Esses Decretos e Portarias surgem após longo processo de discussão e elabora-
ção de propostas por especialistas, acadêmicos e profissionais vinculados à área. 

No Decreto n.º 2.494/98, por exemplo, surge a primeira definição sobre o concei-
to de EAD oficialmente regulamentado no Brasil (MARTINS, 2015, p. 12):
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Art. 1º Educação a Distância é uma forma de ensino que possibilita a auto-
aprendizagem, com a mediação de recursos didáticos sistematicamente orga-
nizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados isola-
damente ou combinados, e veiculados pelos diversos meios de comunicação 
(BRASIL, 1998a).

Em 1998, o Decreto n.º 2.494 falava sobre os processos de qualidade dos cursos 
na modalidade a distância, no Parágrafo 6º do Artigo 2º. No entanto, não estabelecia 
ainda como deveriam ser avaliados os cursos dessa modalidade de ensino:

§ 6º A falta de atendimento aos padrões de qualidade e a ocorrência de irre-
gularidade de qualquer ordem serão objeto de diligências, sindicância, e, se 
for o caso, de processo administrativo que vise a apurá-los, sustentando-se, de 
imediato, a tramitação de pleitos de interesse da instituição, podendo ainda 
acarretar-lhe o descredenciamento (BRASIL, 1998a).

No período de 1996 a 2001, a regulamentação apresentou caráter fragmentado, o 
que Martins (2015, p. 15) atribui em parte ao desconhecimento da modalidade e em 
parte à desconfiança que os órgãos governamentais tinham em relação à Educação a 
Distância. 

Em 2001, há o primeiro movimento da legislação no sentido de induzir a prática 
da Educação a Distância, com a Portaria MEC n.º 2.253, de 18 de outubro, permitin-
do a oferta de disciplinas na modalidade a distância, estabelecendo um limite de 20% 
da carga horária dos cursos presenciais já reconhecidos.

A Portaria n.º 2.253/2001 vigorou até 2004; nesse momento, a Secretaria de 
Educação Superior (Sesu) percebeu que, conforme a Portaria, a exigência de auto-
rização para as IES isoladas era um equívoco, pois resultava em cenário injusto de  
competição. 

Assim, em 10 de dezembro de 2004, foi elaborada a Portaria n.º 4.059, permitin-
do que todas as demais IES aplicassem os 20% a distância, sem a necessidade de pro-
cesso de autorização. A Portaria fazia distinção entre IES com autonomia e IES sem 
autonomia, permitindo que as com autonomia pudessem automaticamente iniciar a 
oferta dos 20% de disciplinas a distância e as demais IES não podiam: precisariam de 
um pedido de autorização específico no MEC.

Ainda no sentido controlador-regulamentador, o MEC exigiu, até 2002, mesmo 
para as IES universitárias, a necessidade de uma autorização para oferta de novos 
cursos, contrariando a autonomia dada pela LDB. 

Segundo Martins (2015, p. 17), apenas em 2004 foi homologado o Parecer CES/
CNE n.º 301/2003, ratificando o entendimento de que uma IES universitária que já 
fosse credenciada para oferta de EAD poderia utilizar a prerrogativa da autonomia 
para criar cursos ou definir o número de vagas.

Em 2005, a regulamentação da EAD volta à pauta das discussões com o Decre-
to n.º 5.622, de 19 de dezembro, publicado no mesmo período do lançamento do 
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programa da Universidade Aberta do Brasil (UAB),1 explicitando a política gover-
namental de articulação de um sistema nacional de Educação Superior a Distância, 
buscando especificamente a formação de professores, a partir da ampliação e da inte-
riorização da oferta do Ensino Superior gratuito.

Martins (2015, p. 20) aponta para o fato de que a Secretaria de Educação a Dis-
tância (Seed) do MEC iniciou, em 2002, reflexão e discussão de um novo Decre-
to que regulamentasse definitivamente a EAD no Brasil. Tendo como arcabouço os 
procedimentos de supervisão e avaliação melhor sintonizados com o potencial de 
contribuição da EAD, objetivando a expansão e a melhoria da qualidade da oferta da 
Educação Superior. Essa proposta de Decreto foi enviada para a análise na Casa Civil 
da Presidência da República em 30 de agosto de 2005.

As IES temiam que um novo Decreto pudesse significar retrocesso em termos 
de centralização por parte do MEC; no entanto, a nova regulamentação buscava ex-
plicitar itens como conceitos e procedimentos fundamentais em EAD, dando maior 
clareza às IES para a elaboração dos projetos e para as ações de supervisão do MEC 
(MARTINS, 2015, p. 20).

Essas discussões culminaram na elaboração do Decreto n.º 5.622, de 19 de de-
zembro de 2005, apresentando, entre outras informações, uma definição sobre a Edu-
cação a Distância:

Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a Educação a Distância como modalidade 
educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e 
aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e co-
municação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em 
lugares ou tempos diversos (BRASIL, 2005).

Igualmente, em síntese, o Decreto n.º 5.622/2005 apresentou a continuidade da 
necessidade do credenciamento para EAD pela União, o que deveria vir acompa-
nhado do pedido de pelo menos um curso a distância. O Decreto também limita o 
credenciamento para EAD apenas para instituições de ensino, assim chamando a 
atenção o fato de não especificar a necessidade de ser IES.

O Decreto n.º 5.622/2005 também apresentou a necessidade de definição da 
abrangência geográfica que variaria de acordo com a capacidade de atendimento que 
seria demonstrada no credenciamento.

O Decreto ainda apresentou a obrigatoriedade de momentos presenciais para 
as avaliações de estudantes, para os estágios obrigatórios, quando houver previsão 
na legislação, defesas de trabalhos de conclusão de cursos quando da previsão na 

1 A UAB é um sistema integrado por universidades públicas que oferece cursos de Nível Superior para 
camadas da população que têm dificuldade de acesso à formação universitária, por meio do uso da 
metodologia da Educação a Distância. O público em geral é atendido, mas os professores que atuam 
na Educação Básica têm prioridade de formação, seguido dos dirigentes, gestores e trabalhadores em 
Educação Básica dos Estados, Municípios e do Distrito Federal (fonte: <http://uab.capes.gov.br/index.
php/sobre-a-uab/o-que-e>).
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legislação pertinente e, quando for o caso, as atividades relacionadas aos laboratórios 
de ensino.

No Decreto n.º 5.622/2005 há a confirmação de que os cursos Superiores EAD 
devem ter a mesma duração dos cursos presenciais e de que há a possibilidade de 
aproveitamento de créditos e de transferências de alunos entre cursos presenciais e a 
distância.

Outro fator importante descrito no Decreto é o detalhamento dos serviços ade-
quados às instalações físicas e à infraestrutura tecnológica de suporte e atendimento 
a distância para estudantes e professores.

No Decreto n.º 5.622/2005, destacamos, ainda, a apresentação da definição do 
polo de apoio presencial:

[...] polos de Educação a Distância, entendidos como unidades operativas, no País 
ou no exterior, que poderão ser organizados em conjunto com outras instituições, 
para a execução descentralizada de funções pedagógico-administrativas do curso, 
quando for o caso (BRASIL, 2005).

Posteriormente, essa definição é alterada pelo Decreto n.º 6.303, de 2007, con-
forme a seguir:

[...] polo de apoio presencial é a unidade operacional, no País ou no exterior, para 
o desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas re-
lativas aos cursos e programas ofertados a distância [redação dada pelo Decreto n.º 
6.303, de 2007] (BRASIL, 2007a).

O Decreto n.º 5.622/2005 ainda ratificou a ideia da autonomia universitária, dis-
pondo que uma vez credenciada para a oferta de EAD, a IES poderia criar novos cur-
sos a distância, ou ampliar suas vagas, sem necessidade de nova autorização do MEC.

Segundo Martins (2015, p. 24), em maio de 2006, junto com a discussão sobre 
a Reforma Universitária que o MEC desejava e que foi inviabilizada no Congres-
so Nacional, o então ministro da Educação, Fernando Haddad, decidiu antecipar os 
pontos fundamentais do Projeto de Lei da Reforma por meio do Decreto que ficou 
conhecido como “Decreto-Ponte”. Assim, o Decreto n.º 5.773, de 9 de maio de 2006, 
alterou as competências do MEC.

Nessas alterações, há o repasse para a Seed de todas as competências para os 
processos de credenciamento em EAD, autorização, reconhecimento e renovação do 
reconhecimento de cursos Superiores na modalidade EAD.

O Decreto n.º 6.303/2007 alterou os Decretos n.º 5.622/2005 e n.º 5.773/2006 e 
buscou trazer maior esclarecimento quanto aos procedimentos para a realização do 
credenciamento dos polos, inclusive deixando clara a importância da necessidade de 
comprovação de “[...] estrutura física e recursos humanos necessários e adequados ao 
funcionamento dos polos, observados os referenciais de qualidade, comprovados em 
avaliação in loco [...]” (BRASIL, 2007a).

Entre 2006 e 2007, o MEC empreendeu revisões da regulamentação EAD. Esse 
movimento, associado ao crescimento do número de IES credenciadas para ofertar 
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cursos superiores a distância acabou revelando os novos desafios que deveriam ser 
enfrentados para a supervisão e a avaliação da qualidade da EAD.

Esse cenário foi detectado, especialmente, ao levar em conta a crescente oferta 
de cursos por IES que tinham estabelecido polos de apoio presencial em outras uni-
dades da Federação que diferiam das de sua sede, a ampliação do número de vagas, 
a carência de docentes e de tutores capacitados em EAD e a inexistência de critérios 
mínimos para o desenvolvimento de materiais didáticos (MARTINS, 2015, p. 25).

Nesse contexto, o MEC publica a Portaria Normativa n.º 2, de 10 de janeiro de 
2007, redefinindo o conceito de abrangência geográfica e tornando mais enfático o 
controle para a abertura de novos polos de apoio presencial.

Nesse momento, o MEC passa a exigir que cada polo seja visitado para autoriza-
ção, conforme podemos perceber no Parágrafo 5º do Artigo 1º da referida Portaria:

Art. 1º [...]

Para tramitação do pedido deverá ser efetuado o recolhimento da taxa de avaliação, 
cujo cálculo deverá considerar as comissões necessárias para a verificação in loco de 
cada polo presencial indicado no Plano de Desenvolvimento Institucional, tendo 
em vista o Art. 3º da Lei n.º 10.870/2004 (BRASIL, 2007b).

E também no Parágrafo 3º do Artigo 2º:
Art. 2º [...]

§ 3º A instituição poderá requerer a ampliação da abrangência de atuação, por meio 
do aumento do número de polos de apoio presencial, na forma de aditamento ao 
ato de credenciamento, nos termos do § 4º do Art. 10 do Decreto n.º 5.773, de 2006 
(BRASIL, 2007b).

Martins (2015, p. 25) destaca que a Portaria restringiu o credenciamento para 
EAD somente às instituições de Ensino Superior já existentes. Assim, a Secretaria de 
Educação a Distância apresentou, em setembro de 2007, os novos critérios de avalia-
ção para autorizar cursos, credenciar IES e polos.

Essa Portaria criou um clima de incerteza, pois antes dela, as IES poderiam apre-
sentar apenas um conjunto inicial de polos de apoio presencial, que poderia ser am-
pliado sem autorização do MEC. 

A Portaria Normativa n.º 2/2007 criou uma “corrida” para a regularização dos polos 
não credenciados, pois por meio da Portaria ficou estabelecido o prazo de 30 dias para 
que as instituições ratificassem a listagem de seus polos (MARTINS, 2015, p. 27).

Até esse momento, muitas IES tinham feito valer essa oportunidade na legislação 
para crescer em abrangência com polos que não possuíam critério algum de qualida-
de e sequer avaliação do MEC. 

Essa Portaria pegou de surpresa muitas IES e por isso é detectado, nesse mo-
mento, um período de retração da expansão da EAD. Esse movimento se deu como 
tentativa por parte das IES de tentar reorganizar a oferta para atender aos critérios de 
qualidade que começavam a se estabelecer.
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Para Martins (2015, p. 28) também foi um período de concentração da oferta em 
um número limitado de IES, principalmente as de médio e grande porte. Esse movi-
mento de retração e de concentração se deu devido a dois grandes fatores: primeiro, 
o MEC deu permissão para a regularização dos polos; segundo, exigiu que fossem 
realizadas visitas in loco em todos os polos. No entanto, para que as IES pudessem 
receber as visitas em cada polo, deveriam recolher junto ao MEC a taxa de visita, que 
tem um custo médio de sete mil reais. Esse custo só poderia ser absorvido por IES 
com sustentação financeira adequada para tal investimento.

No final de 2007, em dezembro, o MEC institui o e-MEC, por intermédio da 
Portaria Normativa n.º 40, um sistema eletrônico que passou a gerenciar informações 
relativas aos processos de regulação e supervisão da Educação Superior. Entre outros 
aspectos, a Portaria passou a normatizar os procedimentos de avaliação e a divulga-
ção de indicadores e conceitos das instituições.

Em 2014, foi aprovada a Lei n.º 13.005, que estabelece o Plano Nacional de Edu-
cação (PNE) para os próximos dez anos (2014-2024) e traz, entre suas diretrizes, a 
melhoria da qualidade da educação. 

Por meio das diretrizes foram estabelecidas metas, entre as quais destacamos a 
meta 12:

[...] elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por 
cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (de-
zoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, 
pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento público 
(BRASIL, 2014).

Nesse cenário, a EAD, como modalidade de Educação Superior, torna-se um dos 
mecanismos de atendimento da meta de expansão da Educação Superior.

Em 2016, foi homologado, em 10 de março, o Parecer CNE/CES n.º 564/2015, 
que fala sobre as diretrizes e normas nacionais para a oferta de programas e cursos de 
Educação Superior na modalidade a distância.

Nesse documento, muito esperado pelas instituições e profissionais da EAD, o Con-
selho Nacional de Educação (CNE) e a Câmara de Educação Superior (CES) estabelecem 
normas e procedimentos para a oferta de Educação a Distância de qualidade.

O documento procura enfrentar os desafios do “Estado brasileiro, no sentido de 
garantir expansão e efetivo padrão de qualidade para a educação superior, no cum-
primento das metas do PNE [...]” (BRASIL, 2016). 

Assim, a EAD é vista como modalidade que pode contribuir para o atendimento 
das metas do plano nacional de educação (Lei n.º 13.005/2014), especialmente as 
metas direcionadas à Educação Superior, sua expansão e interiorização.

Nesse sentido, as potencialidades da EAD são enormes, pois a EAD permite que 
a Educação Superior chegue a lugares em que a Educação Superior Presencial não 
chegaria. Para que isso aconteça, o Parecer CNE/CES n.º 564/2015 dá ainda mais 
ênfase à questão dos indicadores de qualidade da Educação a Distância.
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Chamamos atenção para o que diz o Parecer ao se referir que diante do:
[...] processo de expansão vivenciado e seus desdobramentos, a partir do 
PNE/2014, faz-se necessário avançar para melhor delineamento do mesmo e do 
seu campo de atuação, por meio destas Diretrizes e Normas Nacionais para a 
EAD, que não as dissociem das exigências e padrões de qualidade para a Educa-
ção Superior, mas que considerem as múltiplas possibilidades dessa modalidade 
educativa (BRASIL, 2015).

Assim, com base nessa ideia que não desvincula a EAD do sistema de Educação 
Superior no País, mas que a submete às mesmas normativas, o polo de apoio presen-
cial passa a ter papel fundamental nesse processo e passa a ser entendido como uma 
extensão da universidade e não mais como apenas uma unidade operacional, como 
nos documentos anteriores:

O polo de EAD é entendido como unidade acadêmica e operacional descentra-
lizada, instalada no território nacional ou no exterior para efetivar apoio políti-
co-pedagógico, tecnológico e administrativo às atividades educativas dos cursos e 
programas ofertados a distância, sendo responsabilidade da IES credenciada para 
EAD, constituindo-se, desse modo, em prolongamento orgânico e funcional e res-
ponsabilidade da Instituição no âmbito local (BRASIL, 2015).

Pelo Parecer, fica clara a mudança no papel do polo, pois o documento diz que os 
polos “[...] poderão abrigar atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com 
o PDI e PPI de cada IES, com os programas e com agendas institucionais de pesquisa 
e extensão e com o PPC de cada curso”.

A dimensão de infraestrutura física na EAD
Segundo o documento do Sinaes (BRASIL, 2009), a proposta de um Sistema Na-

cional de Avaliação da Educação Superior pretende assegurar, entre outros aspectos, 
a “[...] integração das dimensões internas e externas, particular e global, somativo e 
formativo, quantitativo e qualitativo e os diversos objetos e objetivos da avaliação” 
(BRASIL, 2009, p. 92).

Nesse sentido, o sistema de avaliação deve articular coerentemente “[...] concepções, 
objetivos, metodologias, práticas, agentes da comunidade acadêmica e de instâncias do 
governo [...]”; todavia, devem ser resguardadas as “[...] especificidades, os graus de autori-
dade e as responsabilidades de cada grupo de agentes [...]” (BRASIL, 2009, p. 92).

Assim, a avaliação é uma construção coletiva, com funções de informação para 
as decisões políticas, pedagógicas e administrativas, bem como a melhoria institu-
cional, a autorregulação, a emancipação, a elevação da capacidade educativa e do 
cumprimento das demais funções tidas como públicas (BRASIL, 2009).

O documento do Sinaes (BRASIL, 2009) traz argumento importante ao dizer 
que as críticas mais constantes sobre as práticas das avaliações em geral consistem no 
uso de instrumentos aplicados a objetos isolados e que conduzem a visões parciais 
e fragmentadas da realidade, não dando conta, dessa forma, da complexidade e da 
riqueza da educação, nem do sistema e, tampouco, de uma instituição de educação. 
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Na complexidade da Educação Superior, a utilização de múltiplos instrumentos 
e a combinação de diversas metodologias é de extrema importância e, dessa forma, os 
processos de avaliação precisam instituir um sistema em que as diversas dimensões 
da realidade avaliada sejam integradas (BRASIL, 2009).

O instrumento de avaliação elaborado pela Comissão Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (Conaes), juntamente com a Diretoria de Avaliação da Educação 
Superior (Daes) do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) teve como referência as diretrizes e princípios do Sinaes e os padrões 
estabelecidos para a Educação Superior (BRASIL, 2009).

Sobre os princípios da construção do instrumento de avaliação institucional ex-
terna, o documento do Sinaes (BRASIL, 2009, p. 126) aponta que:

A compreensão da avaliação como um processo dinâmico, que exige mediação 
pedagógica permanente, impõe ao Ministério da Educação a responsabilidade de 
rever periodicamente os seus instrumentos e procedimentos de avaliação, de modo 
a ajustá-los aos diferentes contextos e situação que se apresentam no cenário da 
educação superior e torná-los elementos balizadores da qualidade que se deseja 
para a educação superior brasileira (BRASIL, 2009 p. 126).

Com base nessa argumentação, entendemos que o instrumento procura assegu-
rar qualidade para a Educação Superior no Brasil. Dessa forma, as dimensões avalia-
das são reflexo dessa iniciativa.

Sobre as instalações gerais, o documento do Sinaes (BRASIL, 2009, p. 137) esta-
belece que devam existir instalações gerais para o ensino, para a pesquisa (quando for 
o caso), para a prática de esportes, para atividades culturais e de lazer, para espaços de 
convivência e para laboratórios didáticos e de pesquisa, em quantidade e qualidade 
adequadas.

No que se refere à Educação a Distância, o documento do Sinaes (BRASIL, 2009, 
p. 138) destaca que as instalações gerais nos polos de apoio presencial para Educação 
a Distância devem oferecer instalações em que existam condições de ensino e para 
a pesquisa (quando for o caso), incluindo laboratórios, em quantidade e qualidade 
adequadas. Este é um indicador exclusivo para IES credenciadas para EAD.

Para a biblioteca, o que deve ser avaliado são as questões de acervo, de serviços e 
de espaço físico. Na avaliação da Educação a Distância, devem ser verificadas as ações 
adequadas de atualização e ampliação do acervo bibliográfico e dos serviços da biblioteca. 

Metodologia 
Neste Capítulo, trazemos um recorte de uma pesquisa realizada para o desenvol-

vimento da dissertação em um Programa de Mestrado em Educação, na qual investi-
gamos os alunos de Graduação EAD como sujeitos de pesquisa.

Foi utilizada uma survey como ferramenta para a obtenção dos dados, pois Freitas e 
colaboradores (2000, p. 105) a destacam como “[...] a obtenção de dados ou informa-
ções sobre características, ações ou opiniões de um determinado grupo de pessoas, 
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indicado como representante de uma população alvo, por meio de um instrumento, 
normalmente um questionário”.

A pesquisa survey, quanto a seu propósito para este estudo, será de caráter des-
critivo, pois terá como objetivo “[...] identificar situações, eventos, atitudes ou opi-
niões [...]” (FREITAS et al., 2000, p. 106). Para isso, este trabalho utilizou o conceito 
corte-transversal, pois é nele que a “[...] coleta de dados ocorre em um só momento, 
pretendendo descrever e analisar o estado de uma ou várias variáveis em um dado 
momento” (FREITAS et al., 2000, p. 106).

A Educação a Distância do Grupo Educacional escolhido conta com abrangên-
cia em todo o território nacional e possui 80 polos de apoio presencial, divididos em 
três instituições: na Instituição A são 10 polos; na Instituição B são 46; e na Institui-
ção C são 24 polos.

O Grupo Educacional escolhido conta com 75% dos polos localizados no Estado 
de São Paulo, 11% estão localizados no Estado de Minas Gerais, 5% estão localizados 
no Estado da Bahia e os demais estão localizados, respectivamente, nos Estados do 
Pará, Mato Grosso, Goiás, Paraíba, Paraná, Maranhão, além do Distrito Federal, cada 
um deles com representação de 1% na totalidade de polos.

Nos registros de setembro de 2015, o Grupo possuía 36.055 alunos, assim distri-
buídos: 8.768 alunos na Instituição A, 12.368 alunos na Instituição B, e 14.919 alunos 
na Instituição C.

A pesquisa foi enviada pelo Blackboard, com o link para acesso, e foi aplicada no 
período de 30 de novembro de 2015 a 30 de dezembro de 2015. Obtivemos 535 aces-
sos, sendo que, do total, 531 responderam e 4 optaram por não dar prosseguimento 
ao preenchimento do questionário.

Optamos, aqui, por apresentar uma discussão dos dados encontrados no item de 
avaliação da infraestrutura dos polos de apoio presencial.

Percepção dos alunos de Graduação EAD
A proposta de investigação foi a de conhecer qual a avaliação que os alunos ma-

triculados em um determinado polo fazem em relação à dimensão da infraestrutura, 
um dos critérios da política nacional de avaliação da Educação Superior, o Sinaes. 

Era propósito, também, identificar se a avaliação que o aluno faz da infraestru-
tura do polo é condizente com o instrumento de credenciamento de polos no quesito 
infraestrutura, no intuito de identificar se o aluno avalia com a mesma importância 
os itens estabelecidos pelo Ministério da Educação.

Partiu-se, pois, do perfil dos alunos de Graduação EAD por meio de um estudo 
exploratório em um grupo educacional para estabelecer avaliação de acordo com os 
dados do MEC e da Associação Brasileira de Educação a Distância (Abed), garantin-
do a representatividade da amostra em termos comparativos com os dados oficiais e, 
posteriormente, buscou-se identificar as características da população estudada com 
o objetivo de saber quem é o aluno de Educação a Distância
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O objetivo central foi o de compreender se, de fato, o instrumento de avaliação 
institucional, utilizado pelo Sinaes, tem dado conta da avaliação a que se propõe, no 
que se refere ao aspecto da infraestrutura dos polos de Educação a Distância. 

Não foi propósito da investigação fazer uma avaliação do Grupo Educacional 
estudado, mas o compromisso de identificar a percepção do aluno no que tange à 
infraestrutura da Educação a Distância e à qualidade detectada pelo aluno.

Para atender a esse problema, realizou-se um levantamento na literatura sobre 
o ambiente das pesquisas na área de educação, o que possibilitou afirmar que o tema 
desse trabalho é pouco estudado. 

As investigações na área de Educação a Distância são, em sua maioria, relacio-
nadas aos processos de ensino e aprendizagem na EAD. Aliado, então, à perda de ex-
clusividade por parte das universidades como repositórios de conhecimento, permite 
que a discussão sobre a Educação a Distância seja importante diante do cenário em 
que novos modelos econômicos e pedagógicos surgem constantemente.

O surgimento desses modelos tem permitido a redução nos custos de oferta de 
cursos, tanto presenciais quanto a distância, o que certamente abre novas oportuni-
dades para diferentes culturas e modelos de oferta. 

As afirmações de Latchem (2015) foram importantes para que, posteriormente, 
fossem analisados os dados coletados, quando ele diz que a definição sobre qualidade 
depende da experiência de cada pessoa, sobre sua vivência e sobre o que cada um 
entende como qualidade, cuja descrição permitiu entender que a realidade do aluno 
de Educação a Distância, seu perfil, enfim, suas características próprias, dão a ele ba-
gagem para que ele faça uma avaliação de acordo com sua realidade, o que, por vezes, 
permite avaliar positivamente um item que seria mal avaliado em outros ambientes.

O levantamento realizado no início deste trabalho no banco de teses da Coordena-
ção de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) permitiu detectar nos tra-
balhos encontrados que a Educação a Distância tem sido fruto de investigação científica, 
tanto por programas de Mestrado quanto de Doutorado. No entanto, comprovam o que 
o levantamento sobre o ambiente de pesquisa dizia: que a forma de gestão tem sido pouco 
investigada na Educação a Distância, especificamente quanto ao item infraestrutura, que 
não foi observado em nenhuma pesquisa levantada no banco de teses da Capes.

Por isso, para compreender de forma mais aprofundada como se dá a legislação 
sobre EAD no Brasil, fez-se uma apresentação da regulamentação sobre Educação 
Superior a Distância no País. A apresentação deu-se desde a LDB, em 1996, até o mais 
recente ato na área de EAD, o Parecer CNE/CES n.º 564/2015. 

Nessa abordagem, foi possível detectar que a legislação, no início flexível, permi-
tiu a abertura de polos de apoio presencial sem a verificação do MEC, não garantin-
do, dessa forma, a oferta de cursos Superiores de qualidade.

Em 2007, o MEC empreendeu esforços no sentido de regulamentar a necessida-
de de avaliação dos polos de apoio presencial com visitas de pré-autorização. Com 
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esse esforço, a Educação a Distância passou a se concentrar em poucas instituições, 
principalmente as que possuíam caixa que lhes permitisse arcar com as taxas do MEC 
para visitação de cada polo.

A legislação sobre Educação Superior a Distância entendeu, inicialmente, que o 
polo era uma unidade operacional da instituição, mas o Parecer CNE/CES n.º 564/2015 
mudou essa ideia de polo como simples unidade operacional e passou a caracterizá-lo 
como unidade também acadêmica, o que permitiu, a partir da homologação do Pare-
cer, que aconteceu em março de 2016, que o polo mude de figura e possa, conforme o 
próprio Parecer, constituir-se como um prolongamento da instituição.

O Parecer estabelece, ainda, que o polo pode “[...] abrigar atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, de acordo com o PDI e PPI de cada IES, com os programas 
e com agendas institucionais de pesquisa e extensão e com o PPC de cada curso” 
(BRASIL 2016, p. 4). Isso permite que o polo tenha uma movimentação maior por 
parte dos alunos, além daquelas previstas nas atividades presenciais dos cursos.

Como parte do trabalho, realizou-se esforço no intuito de conhecer os processos 
de avaliação institucional estabelecidos no Brasil a partir da reformulação do enten-
dimento do papel do Estado. Com essa mudança, passou-se de uma forte resistência, 
logo após o retorno da democracia, aos processos de avaliação externa a um mo-
mento, como o atual, de aceitação e de ranqueamento por meio das notas obtidas nas 
avaliações em larga escala.

Os processos de avaliação no Brasil têm início em 1995, e passam a ser aprimo-
rados ao longo dos governos de Fernando Henrique Cardoso e de Lula, passando 
do antigo Provão para o Sinaes, com suas avaliações institucionais, e para o Exame 
Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), como avaliação do aluno.

Nas pesquisas realizadas, foi possível perceber que a Educação Superior funciona 
como incremento do mercado de trabalho e como formadora de mão de obra no Brasil.

O Sinaes foi organizado em dez dimensões e uma dessas dimensões avaliadas 
trata da avaliação da infraestrutura, que se tornou o interesse maior dessa pesquisa 
e, para isso, a pesquisa encontrou que a infraestrutura a ser avaliada passa a ser a de 
ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de informação e de comunicação. Nessa 
perspectiva, o Sinaes não fez distinção entre a Educação Presencial e a Educação a 
Distância.

O Sinaes estabeleceu a avaliação em cinco níveis para cada uma das dimensões 
a ser avaliada e, com a lógica apresentada, o Sinaes tornou a avaliação indispensável, 
sendo que esta deve envolver os diversos atores sociais (professores, alunos, funcio-
nários, ex-alunos e outros) no processo. Dessa forma, o instrumento do Sinaes pro-
curou assegurar qualidade na Educação Superior no Brasil, com base em indicadores 
para as dimensões.

O Sinaes faz a avaliação dos polos no momento do credenciamento com base 
nos cinco níveis descritos anteriormente. No quesito de infraestrutura, a legislação 
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determina que devem existir instalações para o ensino, para a pesquisa, para a prática 
de esportes, para atividades culturais e de lazer, para espaços de convivência e para 
laboratórios didáticos e de pesquisa, em quantidade e qualidade adequadas. Já no que 
tange à Educação a Distância, os mesmos itens devem ser observados. 

Como crítica aos instrumentos de avaliação em larga escala, percebe-se que 
quando a qualidade pretendida é atendida, torna-se estática. Para isso, a qualidade 
precisa ser vista como algo além de uma simples checagem de itens por meio de for-
mulários. 

O processo de avaliação da qualidade passa antes pela definição do que se pre-
tende avaliar e o nível que esta avaliação pretende checar ou, de forma geral, qual será 
a qualidade estabelecida.

Importante ressaltar que a qualidade é sempre baseada nas experiências vivi-
das e sentidas pelos intervenientes, sendo uma coleção de experiências, boas e ruins, 
vivenciadas ao longo da vida. Portanto, o papel do Estado não se limita apenas à 
regulação, mas deve também proporcionar as melhores condições para o seu pleno 
desenvolvimento.

O MEC elaborou, para avaliação da Educação a Distância, o documento deno-
minado Referenciais de qualidade para a Educação Superior a Distância (BRASIL, 
2007c), que não tem força de lei, mas serve de referência para os diversos envolvidos 
no processo em busca da qualidade da Educação a Distância. 

A primeira versão do documento, elaborada em 2003, serviu de base para o pla-
nejamento de diversos projetos e programas de Educação Superior a Distância. 

Há grande discussão sobre a contribuição do documento, pois se por um lado 
alguns representantes do Conaes afirmam que o documento é muito ruim, por outro, 
um representante do Inep afirma que o instrumento consegue avaliar a qualidade do 
curso e da instituição.

Pelo documento, fica claro que a maior preocupação com a infraestrutura é so-
bre os itens de equipamentos como televisão, linhas telefônicas e computadores liga-
dos em rede, entre outros. A ideia da infraestrutura do polo deve, segundo o docu-
mento Referenciais... (BRASIL, 2007c), oferecer a mesma qualidade de atendimento 
que recebem aqueles que residem perto e podem se beneficiar da infraestrutura da 
instituição sede.

O Decreto n.º 5.622/2005 estabeleceu que a política de qualidade da EAD deve-
ria passar pelos itens: credenciamento institucional, supervisão, acompanhamento e 
avaliação, harmonizados com os padrões de qualidade determinados pelo Ministério 
da Educação.

Na versão do documento Referenciais... (BRASIL, 2007c), o MEC procurou dei-
xar clara a necessidade de que as instituições implementem sistemas de avaliação 
institucionais incluindo uma ouvidoria, a fim de produzir melhorias nas condições 
de oferta dos cursos a distância.
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Muito embora o documento não tenha força de lei, ele buscou direcionar no 
sentido da regulamentação para a EAD e a supervisão da qualidade das instituições 
e dos polos dessa modalidade.

A pesquisa também apresentou os dados coletados pelo MEC, nos censos rea-
lizados, e pela Abed, nos anuários. Nesses dados, foi possível perceber que os cursos 
Superiores a Distância no País representavam 17,1% das matrículas, em 2014, e na 
modalidade a distância, 50% das matrículas são para os cursos de Licenciatura, 26% 
em cursos de Bacharelado e 23% em cursos Tecnológicos. Outro dado importante 
refere-se à quantidade de mulheres nos dados do Censo no EAD: elas representam 
cerca de 67% das matrículas. 

Quanto aos dados da Abed, foi possível perceber a concentração das instituições 
na Região Sudeste, já que representam 41% do total de instituições respondentes do 
Censo da Abed. 

Outro dado que merece destaque é que 61% das instituições privadas que res-
ponderam à pesquisa da Abed estão na área educacional há mais de 20 anos. Significa 
dizer que a experiência na área poderá resultar em cursos com melhor qualidade que 
uma instituição em fase inicial que se proponha a elaborar uma proposta para a EAD.

Para a escolha do método de pesquisa, consideraram-se os objetivos iniciais e, 
como se tratou de uma pesquisa de caráter quantitativo, o método utilizado foi o 
survey, indicado como método para pesquisa descritiva quando se buscam identificar 
situações ou opiniões.

O Grupo Educacional que permitiu a realização deste estudo mantém sua sede na 
Cidade de São Paulo, o que contribuiu para a representatividade da amostra, já que, se-
gundo a Abed (2015), 41% das instituições de EAD estão localizadas no Sudeste do País.

O questionário enviado aos alunos foi dividido em cinco categorias (institucio-
nal, perfil do aluno, avaliação da infraestrutura do polo, quantidade para os alunos, 
questões abertas) para facilitar a apresentação dos dados.

A primeira categoria deu conta de buscar alguns dados que permitiram iden-
tificação institucional da amostra e a primeira pergunta identificou os percentuais 
de alunos de cada uma das três instituições do Grupo. Destacou-se o fato de que a 
Instituição A, com o menor número de polos, possui a maioria dos alunos respon-
dentes da pesquisa. Não houve acesso aos dados reais da Instituição A que permitisse 
realizar análise comparativa com esses dados. 

Os dados da segunda pergunta permitem afirmar que, embora os polos no DF 
representem apenas 1% do total de polos do Grupo Educacional, 13% dos alunos in-
formaram que estudam em um polo do DF e se mostraram mais dispostos a realizar 
uma avaliação da IES e do polo em que estudam.

A terceira pergunta realizada demonstrou que 78% dos alunos da amostra não 
possuem curso anterior de Nível Superior, sendo essa a primeira Graduação do alu-
no. Esses dados divergem muito dos dados internacionais apresentados por Stöter e  
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colaboradores (2015), ao dizerem que 45% dos alunos chegam a um curso a Distân-
cia já tendo obtido formação inicial de Nível Superior em um curso presencial. 

Os dados da quarta pergunta indicam que dos alunos que possuem uma Gra-
duação quase a metade (48%) realizaram um curso de Bacharelado. 

A segunda categoria avaliada buscou identificar o perfil dos alunos respondentes e 
a primeira questão, que abordou o sexo dos respondentes, mostra que a ampla maioria 
dos alunos é representada pelo sexo feminino, o que coincidiu com os dados do Censo 
e com os dados internacionais apontados por Stöter e colaboradores (2015).

A segunda pergunta abordou a faixa etária com a intenção de identificar o públi-
co que estuda EAD e, dos alunos que responderam o questionário, a maioria (59%) 
conta com idade acima de 30 anos, caracterizando público, em sua maioria, adulto. 
Ao se cruzarem os dados relativos ao sexo, pode-se afirmar que parcela significativa 
dos alunos de EAD são mulheres adultas.

A terceira pergunta identificou a faixa de renda dos alunos e os resultados mos-
tram que a grande maioria (77%) possui renda familiar de até 4,5 salários mínimos, 
indicando que são, em sua maioria, segundo a classificação do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), oriundos das classes C e D.

Analisando conjuntamente os dados das primeiras três questões dessa categoria, 
pode-se afirmar que a maioria dos alunos participantes da pesquisa é de mulheres 
adultas com renda familiar de até 4,5 salários mínimos.

A quarta questão permitiu identificar que 72% dos alunos trabalham acima de 
20 horas semanais, 12% trabalham até 20 horas semanais e 16% não estão trabalhan-
do atualmente.

De posse desses dados, há como afirmar que os alunos, seguindo a lógica de 
análise dos dados apresentada anteriormente, constituem um grupo composto de 
mulheres adultas com renda familiar de até 4,5 salários mínimos e que trabalham 
acima de 20 horas semanais.

A quinta pergunta avaliada revelou que 47% dos alunos estão matriculados em 
cursos ligados à formação de professores e os 53% restantes estão matriculados em 
cursos de formação profissional (Bacharelado e Tecnológico). 

Com o intuito de identificar se os alunos respondentes fazem parte da primeira 
geração familiar que está cursando o Ensino Superior, fez-se a sexta pergunta e os 
resultados apontam que quase metade dos alunos (49%) não teve nenhum familiar 
que tenha realizado curso de Nível Superior, sendo eles os primeiros da geração. Para 
os outros, 76% relacionam os irmãos como sendo o familiar que tenha cursado uma 
faculdade, sendo assim, fazem também parte da primeira geração de estudantes neste 
nível de ensino na família. 

No perfil dos alunos, buscou-se identificar quanto tempo eles dedicam aos estu-
dos semanalmente, constatando-se que os alunos estudam pouco, já que 68% gastam 
até 6 horas por semana em seus estudos. 
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Sobre a escolha do curso, os alunos revelam, por meio dos dados, que a escolha 
foi motivada pela busca de valorização profissional (28%) e 18% por aumento da 
possibilidade de empregabilidade que, somados, indicam que 46% dos alunos rela-
cionam o curso à possibilidade de melhoria do status atual de trabalho, objetivando, 
possivelmente, uma promoção.

No tocante à distância da residência dos alunos ao polo em que estão matricula-
dos, verificou-se que 67% dos alunos residem a uma distância de até 20 quilômetros 
do polo; portanto, próximos, já que existem polos distantes dos grandes centros ur-
banos. Ainda sobre a mobilidade, 43% utilizam ônibus para chegarem ao polo, o que 
pode gerar desconforto para o aluno quanto à frequência ao polo de apoio presencial. 

Prosseguindo, 11% deslocam-se por diferentes meios em relação ao que lhes foi 
apresentado na pesquisa. Esta pode ter sido uma falha do instrumento, já que não se 
fez constar o metrô como alternativa. 

Quanto ao período ou dia da semana em que o aluno frequenta o polo, 43% res-
ponderam que o faz à noite e 22% aos sábados, números que somados representam 
65%, o que permite inferir que se trata de aluno com ocupação profissional, já que em 
sua maioria as atividades de trabalho ocorrem durante a semana e em horário comer-
cial; assim, o aluno usa o tempo que lhe resta, fora do expediente, para frequentar o 
polo. Cerca de 15% disseram que não frequentam o polo. 

Há uma realidade que não foi abordada nesta pesquisa, mas que precisa ser dis-
cutida. O modelo de Educação a Distância instituído no Brasil pela legislação requer 
que as avaliações ocorram presencialmente. Isso posto, o aluno jamais poderia afir-
mar que não frequenta o polo.

Desse modo, há de se ponderar que, na avaliação, os alunos não consideraram 
o momento das avaliações, mas apenas momentos no dia a dia do curso e se deve 
observar que um percentual de alunos mora distante, o que contribui e/ou pode ser a 
causa para a não frequência ao polo.

Na questão treze, perguntou-se sobre a forma de acesso à Internet e uma parcela 
significativa (84%) afirmou utilizar a banda larga para o acesso. Embora não seja o 
ideal, pode ser considerado aceitável, levando-se em consideração a infraestrutura 
no País para acesso à Internet, mesmo em grandes centros urbanos.

Quanto à opinião que têm sobre a Internet, 61%, percentual expressivo, avaliou 
de forma positiva, novamente contribuindo para a afirmação anterior sobre a infraes-
trutura no País, já que o acesso é um item de extrema importância para a consolida-
ção da Educação a Distância. 

Uma das principais categorias avaliadas pelo aluno nesta pesquisa foi a de in-
fraestrutura do polo. As questões foram realizadas de acordo com o instrumento 
utilizado pelo MEC nas avaliações de credenciamentos de polo. As 14 questões pro-
curaram abordar aspectos do dia a dia do polo.

Os alunos disseram que 71% dos polos utilizam a Internet banda larga, mas 23% 
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dos alunos disseram que não há disponibilidade de acesso para os alunos. Este dado 
surpreende, pois, segundo o instrumento para o credenciamento de polos, é necessá-
ria a existência de um laboratório de informática com computadores atualizados e em 
número suficiente para o número de alunos previstos no polo. Esses computadores 
devem ter acesso à Internet e isso pode servir de alerta, pois o instrumento pode não 
estar avaliando o polo na mesma percepção dos alunos de Graduação a Distância.

Uma questão considerada importante foi o motivo que levou o aluno a ter esco-
lhido a instituição em que ele está matriculado, lembrando que o Grupo Educacional 
pesquisado possui alunos de três instituições diferentes, credenciadas para a moda-
lidade EAD. Nessa pergunta, o valor da mensalidade é o principal motivo de esco-
lha da universidade por parte dos alunos (36%), seguido da qualidade ou reputação 
(23%) e da proximidade do polo em relação a sua casa (21%).

O dado sobre o valor da mensalidade pode ser relacionado ao dado renda, pois 
se a renda familiar, como já apresentado, é baixa, logo, o valor da mensalidade será 
um dos fatores de escolha do curso.

Na pergunta sobre o motivo de ter escolhido a modalidade EAD, os alunos ale-
gam que, com o mesmo percentual (32% cada), os fatores preço e deslocamento são 
os principais motivos que os levaram a escolher a modalidade, confirmando nova-
mente os dados aqui apresentados nas questões anteriores de que a renda é um dos 
principais motivos para a escolha do aluno.

Sobre os horários de funcionamento do polo, os alunos dizem, em sua maioria 
(69%), que o polo funciona em período integral. Analisando o conjunto de dados ob-
tidos, infere-se que os horários de atendimento satisfazem a expectativa dos alunos, 
já que o EAD possui um perfil de aluno bastante diversificado.

No item sobre a coordenação de polo, os alunos, majoritariamente (89%), dizem que 
existe no polo a figura do coordenador de polo. O instrumento de credenciamento dispõe 
sobre a necessidade desse item. Convém investigar mais a fundo para conhecer os mo-
tivos que levaram 11% dos alunos a dizerem que não existe a figura do coordenador de 
polo. Embora os documentos oficiais não tratem da obrigatoriedade da existência desse 
coordenador, sua atuação contribui significativamente para a qualidade do ensino.

A avaliação dos alunos sobre os itens existentes no polo é de que contam com:
a. Secretaria de atendimento aos alunos (82%) – este índice pode ser conside-

rado bom, já que é um item que presta atendimento ao aluno, o que favorece 
o elo com a universidade;

b. Sala de aula – 69% dos alunos dizem que há sala de aula no polo – este é 
um item preocupante, já que 31% dizem que não há salas de aula; as salas 
são utilizadas para a atribuição de atividades presenciais e no formulário de 
credenciamento é um item com grande importância; seria inadmissível pen-
sar em um polo sem sala de aula, portanto, convém uma investigação para 
identificar em quais locais estão sendo realizadas as atividades presenciais;
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c. Sala para a Coordenação de polo – 63% dos alunos responderam que existe 
uma sala para a Coordenação do polo – novamente cabe chamar a atenção 
para os mesmos argumentos apresentados anteriormente, quando houve re-
ferência à importância da sala de aula;

d. Laboratório de informática – 61% dos alunos falam que existe um laborató-
rio de informática; 

e. Acesso à Internet – 60% dizem que há acesso;
f. Biblioteca – 58% afirmam que o polo possui uma biblioteca – cabe destacar, 

aqui, a importância deste item, pois a legislação em vigor determina que o 
polo deve contar com uma biblioteca presencial, com bibliografia compatí-
vel e acesso para os alunos;

g. Nos itens de espaço de convivência, sala de aula com recepção para video-
conferência, auditório e sala para atendimento dos tutores, os índices foram, 
respectivamente, 51%, 45%, 44% e 31%.

Como a intenção, nesta pesquisa, não foi avaliar a instituição, cabe salientar que 
o instrumento e as políticas de avaliação do MEC não estão avaliando o polo como 
os alunos têm percebido, pois, se são polos autorizados e esses itens são preenchidos 
e checados no formulário próprio de credenciamento, certamente está havendo uma 
distorção entre o exigido e o efetivamente existente. 

Sobre a questão dos recursos humanos, os alunos dizem que em sua maioria os 
polos contam com alguém responsável pelo atendimento da Secretaria (79%). É um 
item relativamente bom, mas que de certo modo precisa ser melhorado. 

Já para a biblioteca, apenas 52% dos alunos afirmam que há um funcionário que 
presta atendimento. 

Para o laboratório de informática, 59% dizem que há responsável pelo setor; 
todavia, os demais alunos dizem que ou não há laboratório no polo (26%) ou não 
existe responsável (15%).

Considerando-se os dados e o fato de que, em pergunta anterior, 61% dos alu-
nos terem dito que o polo possui laboratório de informática, a manifestação de 59% 
afirmando que há pessoas responsáveis pelo laboratório é um aspecto positivo, já que 
dos polos que possuem laboratório, 2% parecem não possuir responsável por ele.

No entanto, 15% indicaram que não existem pessoas responsáveis pelo labo-
ratório de informática, o que faz crer que, possivelmente, não há laboratório de  
informática.

Ainda sobre os recursos humanos, quando perguntados sobre a tutoria presen-
cial, muitos alunos disseram que no polo não existe tutor presencial (54%). Numa 
análise feita, embora alguns modelos de Educação a Distância dispensem a tutoria 
presencial, a legislação verifica a existência da tutoria presencial no ato do credencia-
mento do polo. Esse dado mostra que uma parcela grande de polos não conta com o 
apoio da tutoria presencial. 
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Dos alunos que dizem que o polo tem tutor presencial, 83% indicam que o tutor 
presencial possui formação na área específica do curso, sendo este um indicador con-
siderado adequado, mas que pode ser melhorado. 

Quanto à linha 0800, os alunos parecem desconhecer que a instituição oferece 
esse serviço, pois, 48% dizem que a instituição não o possui e esse desconhecimento 
pode ser a causa de muitas reclamações provenientes da forma de atendimento. 

E sobre o atendimento telefônico, menos da metade o avalia positivamente, o 
que reflete consideravelmente nas respostas das questões dissertativas, pois muitas 
respostas abordaram o tema em tom de crítica.

Sobre a avaliação do polo, 64% dão conta de uma avaliação positiva do polo, 
logo, há como afirmar que, embora o instrumento possa não estar fazendo a ava-
liação da forma como os alunos percebem, o polo, em mais da metade das falas dos 
alunos, é avaliado positivamente por eles.

Posteriormente, partiu-se para a classificação, em ordem de importância, e apre-
sentamos 11 itens, ou seja, os mesmos itens avaliados pelo MEC no ato de credencia-
mento de polo.

De acordo com a avaliação dos alunos, a infraestrutura é o item de maior im-
portância. Esse dado confirma a preocupação, vez que a infraestrutura dos polos 
pode estar sendo avaliada de forma inadequada pelas instituições e pelo MEC a partir 
desses resultados.

Outros itens aos quais os alunos deram importância foram: em segundo lugar, a ti-
tulação dos tutores; em terceiro, a formação específica do tutor; em quarto, a titulação 
dos professores responsáveis pelo conteúdo; em quinto, secretarias-processo; em sexto, 
a experiência dos professores responsáveis pelo conteúdo; em sétimo, a conexão com a 
Internet; em oitavo, o atendimento dos tutores; em nono, a experiência dos tutores; em 
décimo, a quantidade de alunos por tutor e em décimo primeiro, o prazo de atendimento.

Para avaliar de forma adequada, após o aluno classificar a ordem de importância 
em uma avaliação, questionou-se se o polo e a instituição têm conseguido atender a 
essas expectativas, e as respostas dão conta que 27,5% cumprem os itens e a ampla 
maioria, 57,10%, dizem que o polo/instituição cumpre apenas parcialmente, o que 
pode indicar falha nos processos de avaliação, no formulário, já que as questões fo-
ram extraídas do documento de avaliação/credenciamento do polo.

Questionou-se, ainda, sobre a qualidade, pedindo para priorizar, como na per-
gunta sobre infraestrutura. Foram estabelecidos 5 itens e as respostas indicam que os 
alunos acreditam que um curso de Educação a Distância de qualidade é aquele que 
tem baixo índice de abandono; no entanto, cabe ressaltar que esse é um dado apenas 
interno da Instituição/polo e que o aluno não possui acesso a esse dado. 

Quando perguntado se a instituição oferece um curso como o aluno acredita ser 
de qualidade, observaram que a instituição cumpre apenas parcialmente. Pareceu, 
pelos dados, que o aluno vem tendo contato, de alguma forma, com os evadidos. 



113

Posteriormente, alegam que um curso de qualidade é aquele em que a instituição dá 
importância à resolução de problemas. E, também, os alunos acreditam que o atendi-
mento rápido dos tutores indica qualidade.

Quando perguntado se a instituição dá conta desses itens, os alunos respondem 
em sua maioria (56,1%) que apenas parcialmente, indicando que é necessária uma 
investigação para entender os motivos que levam à falta de qualidade, que é a expec-
tativa dos alunos.

Na primeira questão aberta, os alunos fizeram, inicialmente, elogios à institui-
ção, ao nome, à qualidade e à infraestrutura, dando a entender que estão satisfeitos 
com o modelo, com a instituição e com o polo.

Na outra questão, os alunos reclamaram dos mesmos itens; no entanto, ao fazer 
uma avaliação, observou-se que a quantidade de reclamações foi maior que a de elo-
gios, confirmando a afirmação anterior de que o instrumento de avaliação/credencia-
mento não avalia na mesma ótica dos alunos.

A divergência entre avaliação/percepção pode resultar em uma qualidade dife-
rente para ambos os lados. Os alunos percebem a qualidade de uma forma diferente 
da que é avaliada pelo instrumento. Nesse sentido, parece que os alunos estão que-
rendo que a qualidade ofertada seja diferente da que o instrumento avalia.

Finalizando, cabe esclarecer que este trabalho procurou contribuir para a refle-
xão acerca da qualidade dos polos de Educação a Distância, na medida em que busca 
entender como os alunos estão avaliando esses ambientes. 

Os dados mostraram que os alunos avaliam os polos de forma parcial, conside-
rando que alguns itens de infraestrutura estão presentes e disponíveis no polo e que 
outros itens não existem.

O perfil dos alunos indicou um percentual elevado de matriculados oriundos das 
classes econômicas mais inferiores e um número maior de mulheres representando, in-
clusive, tendência mundial, na medida em que os cursos EAD, em geral, tem mensalida-
des mais acessíveis que os cursos presenciais. Quanto ao aspecto relativo à maior parti-
cipação de mulheres, indica que elas têm buscado mais qualificação do que os homens.

Em resumo, os dados indicaram avaliação mediana por parte dos alunos relativa-
mente à sua instituição e seu polo, considerando que muitos itens precisam ser melho-
rados, mas que, de maneira geral, a infraestrutura oferecida tem atendido aos alunos.

Sobre os dados, pode-se inferir que a qualidade esperada pelos alunos, embora 
não seja atendida em sua plenitude, é considerada satisfatória.

Quanto ao formulário de credenciamento de polos, o documento permite ava-
liar os mesmos aspectos a que os alunos dão importância, como a infraestrutura. 

No entanto, a forma como o polo tem sido avaliado permite que se encontrem 
polos em desacordo com a expectativa dos alunos, o que leva a crer que isso esteja 
relacionado a uma questão de processo de avaliação e acompanhamento por parte 
das IES e não, necessariamente, relacionado à regulamentação por parte do Estado.
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Os fatores críticos que impactam a satisfação e a 

percepção dos resultados da aprendizagem  

dos alunos em cursos online

Katia Maria Rocha de Lima

Introdução
Atualmente, a velocidade de informações, em meio a um processo de globaliza-

ção constante, traz à tona um novo modelo educacional em todo o mundo: a Educa-
ção a Distância. Por isso, o presente trabalho nasceu da necessidade de se estudar os 
fatores críticos que impactam a satisfação e a percepção dos resultados da aprendi-
zagem dos alunos em cursos online, considerando o crescimento dessa modalidade. 

É importante ressaltar que mais de 5,7 milhões de brasileiros estudaram em cur-
sos a distância no ano de 2012, segundo levantamento realizado pelo Censo EAD.BR 
2012 (2013). 

Ao considerar o ano de 2013, observou-se que tínhamos 15.733 cursos EAD no 
Brasil e a maioria deles era formada por cursos livres para um público em geral (livres 
não corporativos), conforme o Censo EAD.BR 2013 (2014).

De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (Unesco), em países em desenvolvimento, a Educação a Distância representou 
um meio importante de oferecer Educação Superior aos jovens entre 18 e 24 anos, contri-
buindo, de forma decisiva, para o aumento das oportunidades de Educação, bem como 
para o estabelecimento de maior igualdade e desenvolvimento nas regiões do país. 

Salienta-se que a oferta de cursos nessa modalidade vem cumprindo, entre ou-
tras atribuições, importante papel de viabilizar o acesso ao Ensino Superior para a 
população que se encontra em localidades mais remotas e de difícil acesso aos gran-
des centros urbanos (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCA-
ÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA, 2013). 

Assim, as Instituições de Ensino Superior (IES) vêm desenvolvendo programas 
de Educação a Distância na América Latina, haja vista que os processos de universa-
lização e democratização do conhecimento passarão, necessariamente, pelo ensino a 
distância (MELO et al., 2006).

Diante desse contexto, o desafio que se apresenta é utilizar a EAD de forma mais 
sistemática, integrada à estrutura educacional da região na qual a instituição de Ensino 
Superior se insere, seja como sede ou polo presencial de apoio ao aluno, consideran-
do que a Educação a Distância pode proporcionar oportunidades educacionais cada 
vez mais amplas (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO,  
A CIÊNCIA E A CULTURA, 1997). 

O objetivo deste trabalho é analisar vários fatores que impactam a percepção de 
aprendizagem e a satisfação dos alunos. Assim, a pergunta de pesquisa que norteou 
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este trabalho foi: Qual o impacto da qualidade do tutor, do curso, da tecnologia e da 
interação na satisfação e na percepção dos resultados de aprendizagem dos alunos de 
cursos de Educação a Distância? 

A seguir, são apresentadas as bases teóricas e as hipóteses que suportam o mode-
lo a ser testado a fim de responder à pergunta de pesquisa, a apresentação do modelo, 
do método, da análise e da discussão, da conclusão e das referências.

1 Referencial teórico
A partir desta introdução do tema Educação a Distância, será possível identificar 

as variáveis relacionadas à satisfação do usuário e à percepção de resultados de apren-
dizagem em diferentes dimensões, salientando-se que a dimensão do tutor é compos-
ta pela variável independente tutor, sobre a qual será realizada a revisão teórica, e a 
dimensão do curso é composta por duas variáveis, conteúdo e design, que também 
merecem destaque na revisão.

Além disso, na dimensão tecnológica, objetiva-se analisar a qualidade da tecnologia. 
Por fim, a dimensão de interação é composta pela variável interação percebida do aluno 
com os outros: a interação aluno e aluno, aluno e professor e, ainda, aluno e material.

1.1 Satisfação e percepção dos resultados de aprendizagem
Eom, Wen e Ashill (2006) examinaram os determinantes da satisfação dos alu-

nos e os seus resultados de aprendizagem percebida no contexto de cursos online em 
universidade. O estudo descobriu que todas as variáveis antecedentes (estrutura do 
curso, feedback instrutor, automotivação, estilo de aprendizagem, interação e facili-
tação instrutor) afetaram significativamente a satisfação dos alunos. Seus resultados 
do modelo estrutural também revelaram que a satisfação do usuário é um preditor 
significativo de resultados da aprendizagem. 

Fredericksen e colaboradores (2000) relataram que os estudantes que demons-
traram níveis mais elevados de satisfação com vários aspectos de cursos EAD tam-
bém relataram níveis significativamente mais elevados de aprendizagem do que os 
alunos que classificaram o nível de satisfação quanto inferior. 

Além disso, os autores também observaram que os alunos mais velhos pareciam 
relatar maior nível de satisfação no curso e-learning do que os estudantes mais jovens. 
Assim, a seguinte hipótese é proposta:

Hipótese 1 – a percepção dos resultados de aprendizagem dos alunos está positi-
vamente relacionada à satisfação do aluno.

1.2 Tutor
Quando os alunos enfrentam problemas em um curso online, a assistência opor-

tuna do instrutor os incentiva a continuar a sua aprendizagem.
Soon e colaboradores (2000) apontaram que os instrutores que não respondem 

aos seus estudantes propiciam impacto negativo sobre a aprendizagem desses alunos. 
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Portanto, se um instrutor é capaz de lidar com as atividades de e-learning e respon-
der às necessidades e problemas dos alunos prontamente, a satisfação vai melhorar  
(ARBAUGH; DURAY, 2002; CHICKERING; GAMSON, 1987; RYAN; CARLTON; 
ALI, 1999; THURMOND et al., 2002). 

A pontualidade de resposta do tutor é definida como sendo a percepção dos 
alunos sobre a prontidão dos instrutores em responder às suas dúvidas e problemas. 
Além disso, “[...] pesquisas indicaram que os instrutores ou tutores que respondem 
em tempo para os alunos, poderão influenciar significativamente na satisfação dos 
alunos” (ARBAUGH, 2002; THURMOND et al., 2002). 

Moust e Schmidt (1994) destacaram que a tarefa principal de um tutor é a de 
facilitar os processos de aprendizagem dos alunos, auxiliando-os a integrar, a utilizar 
informações e a interagir efetivamente. 

O tutor pode executar tais ações pedindo sondagem de perguntas para desafiar 
os pontos de vista dos alunos, fornecendo exemplos e metáforas que os ajudam a 
lembrar melhor do objeto de estudo, bem como pode, ainda, colaborar, se necessário, 
com alguma informação, avaliar os progressos realizados e monitorar até que ponto 
cada membro contribui para os objetivos do grupo. 

Dessa forma, as hipóteses que emergem da literatura para serem testadas neste 
estudo são:

Hipótese 2 – a qualidade do tutor influencia positivamente a percepção dos resul-
tados de aprendizagem aluno;

Hipótese 3 – a qualidade do tutor influencia positivamente a satisfação do aluno.

1.3 Conteúdo do curso
A qualidade dos cursos online bem concebidos é fator importante para os alunos 

quando se considera a aprendizagem online. A qualidade é fator que influencia os efei-
tos de aprendizagem e a satisfação em e-learning (PICCOLI; AHMAD; IVES, 2001). 

De acordo com o modelo de aprendizagem construtiva ou cooperativa, comuni-
cações interativas e apresentação de mídia fornecidas por Tecnologia da Informação 
(TI) podem ajudar os alunos a desenvolverem modelos de pensamento de alto nível e 
a estabelecerem o conhecimento conceitual (LEIDNER; JARVENPAA, 1995). 

A hipótese que emerge da literatura é:
Hipótese 4 – a qualidade do curso a distância irá influenciar positivamente a 

percepção de aprendizagem.
A flexibilidade de tempo, localização, métodos e participação nos cursos de 

e-learning e a satisfação dos alunos são facilitados (ARBAUGH, 2002, 2000; BER-
GER, 1999; LEIDNER; JARVENPAA, 1995). 

Além disso, a eliminação de barreiras físicas permite a interação mais dinâmica, 
que fomenta a criação de aprendizagem e oportunidades de aprendizagem cooperati-
va construtiva (BRANDON; HOLLINGSHEAD, 1999; SALMON, 2000), e: “Devido à 
flexibilidade de tempo, localização, métodos e participação nos cursos de e-learning, 
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a satisfação dos alunos é facilitada” (ARBAUGH; DURAY, 2002; ARBAUGH, 2000; 
BERGER, 1999; LEIDNER; JARVENPAA, 1995). 

Assim, a hipótese proposta é:
Hipótese 5 – a qualidade do curso a distância irá influenciar positivamente a 

percepção de satisfação aluno.

1.4 Design do curso
O Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM) foi proposto por Davis (1989) e 

estudou as relações entre três variáveis importantes: a utilidade percebida, a facili-
dade de uso e as atitudes e intenções em adoção. Esse modelo foi utilizado para a 
previsão de satisfação e aprendizagem em cursos online, e variáveis do modelo TAM 
se mostraram importantes para explicar a satisfação do aluno (ARBAUGH, 2000; 
ARBAUGH, 2002; ARBAUGH; DURAY, 2002; ATKINSON; KYDD, 1997; WU et 
al., 2006).

O modelo TAM identificou que a utilidade percebida e a percepção de facili-
dade de uso são fatores que afetam as crenças e os comportamentos dos indivíduos 
ao adotar uma ferramenta. Aplicando-se esse modelo para o e-learning, presume-se 
que os alunos percebam maior utilidade e facilidade de uso em cursos que envolvem 
mídia, como sites de cursos e arquivos de transmissão de software. Se as atitudes mais 
positivas estão relacionadas ao e-learning, consequentemente melhoram as experiên-
cias e a satisfação de aprendizagem (ARBAUGH, 2002; ARBAUGH; DURAY, 2002; 
PITUCH; LEE, 2006). 

A utilidade percebida pelo aluno de um sistema de e-learning foi definida como a 
percepção do grau de melhoria na aprendizagem. Assim, a seguinte hipótese é proposta:

Hipótese 6 – a facilidade de uso percebida pelo aluno poderá influenciar positi-
vamente a percepção dos resultados de aprendizagem.

O quadro teórico identificado para a previsão de satisfação em e-learning e as 
variáveis no modelo TAM foram observadas no estudo de Davis (1989), e podem 
influenciar significativamente a satisfação do aluno (ARBAUGH, 2000; ARBAUGH, 
2002; ARBAUGH; DURAY, 2002; ATKINSON; KYDD, 1997; WU et al., 2006). 

A hipótese seguinte trata da utilidade e da facilidade de uso percebida pelo alu-
no. Com base na revisão da literatura, há relação entre a facilidade de uso e a adoção 
dos alunos em realizar cursos futuros.

Dessa forma, a sugestão de hipótese é:
Hipótese 7 – a facilidade de uso percebida pelo aluno poderá influenciar positi-

vamente a satisfação do aluno.

1.5 Tecnologia
Alguns pesquisadores já indicaram que a qualidade da tecnologia e a Internet 

afetam significativamente a satisfação na aprendizagem online (PICCOLI; AHMAD; 
IVES, 2001; WEBSTER; HACKLEY, 1997). 
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Uma ferramenta de software com características de fácil utilização, tais como a 
aprendizagem e a memorização de algumas ideias simples e palavras-chave significa-
tivas, exige pouco esforço de seus usuários. Os usuários estarão dispostos a adotar tal 
ferramenta com poucas barreiras e a satisfação poderá ser melhorada (AMOROSO;  
CHENEY, 1991; RIVARD, 1987). Portanto, quanto maior a qualidade e a confiabilida-
de na área de TI, maiores serão os efeitos de aprendizagem (HILTZ, 1994; PICCOLI; 
AHMAD; IVES, 2001; WEBSTER; HACKLEY, 1997), sendo que o e-learning pode 
também envolver a aprendizagem e a discussão com outros equipamentos, como a 
videoconferência (ISAACS et al., 1995). 

Considerando a abrangência de alcance dos cursos online e as diferentes reali-
dades locais, é necessário identificar e testar a qualidade da tecnologia com relação à 
percepção de satisfação e à aprendizagem do aluno.

Dessa forma, as hipóteses propostas são:
Hipótese 8 – a qualidade da tecnologia poderá influenciar positivamente na per-

cepção de satisfação do aluno;
Hipótese 9 – a qualidade da tecnologia poderá influenciar positivamente na per-

cepção dos resultados de aprendizagem do aluno.

1.6 Interação
Arbaugh (2000) sugeriu que quanto maior a percepção de interação com os ou-

tros, maior pode ser a satisfação com a aprendizagem online. Em um ambiente virtual 
de aprendizagem, as interações entre os alunos e os outros ou materiais do curso 
pode ajudar a resolver problemas e melhorar o progresso. 

Interagindo eletronicamente, poderia melhorar os efeitos de aprendizagem 
(PICCOLI; AHMAD; IVES, 2001). Muitos pesquisadores concordam que o design 
instrucional interativo é um fator essencial para a satisfação e o sucesso com a apren-
dizagem (HONG, 2002; JIANG; TING, 1998; NAHL, 1993; SCHWARTZ, 1995). 

Hipótese 10 – a Interação percebida do aluno com os outros influencia positiva-
mente na sua satisfação com o curso.

De acordo com Moore (1989), existem três tipos de interações em atividades de apren-
dizado: os alunos com os professores, os alunos com materiais, os alunos com alunos.

As interações entre professores e alunos desempenham papel decisivo em ati-
vidades de aprendizagem (BORBELY, 1994; LACHEM; MITCHELL; ATKINSON, 
1994; WEBSTER; HACKLEY, 1997). Sem interações visíveis entre professores e alu-
nos, os alunos são mais propensos a distrações e dificuldade de concentração sobre 
os materiais do curso (ISAACS et al., 1995). 

Como a aprendizagem online pode ocorrer em quase qualquer lugar, requer uma me-
lhor concentração do que nas interações tradicionais face a face (KYDD; FERRY, 1994).

Mecanismos de interação em ambientes de e-learning devem ser adequadamente 
projetados para melhorar a frequência, a qualidade e a presteza de interações que 
podem afetar a satisfação do aluno. 
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Para este estudo, a defi nição de interação percebida dos alunos com os outros é 
a percepção dos alunos do nível das interações entre alunos e professores, alunos e 
materiais e alunos e alunos. 

Assim, surge a última hipótese deste estudo:
Hipótese 11 – a interação percebida do aluno com os outros infl uencia positiva-

mente na percepção dos resultados de aprendizagem.

2 Modelo
Assim, a proposta foi testar um modelo que racionasse as variáveis independen-

tes, tutor, conteúdo do curso, design do curso, interação e tecnologia com as variáveis 
dependentes, a satisfação e a percepção dos resultados da aprendizagem, além da 
relação entre as duas variáveis dependentes, a aprendizagem e a satisfação. O modelo 
a ser testado é apresentado na Figura 1.

Figura 1 – Modelo de análise.

Fonte: elaborada pela autora.

2.1 Hipóteses
As propostas de hipóteses testadas relacionadas às variáveis dependentes e inde-

pendentes são apresentadas a seguir:
Hipótese 1 – a percepção dos resultados de aprendizagem dos alunos está positi-

vamente relacionada à satisfação do aluno;
Hipótese 2 – a qualidade do tutor infl uencia positivamente na percepção dos 

resultados da aprendizagem do aluno;
Hipótese 3 – a qualidade do tutor infl uencia positivamente na satisfação do aluno;
Hipótese 4 – a qualidade do curso a distância infl uencia positivamente na per-

cepção da aprendizagem;
Hipótese 5 – a qualidade do curso a distância infl uencia positivamente na satis-

fação do aluno;
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Hipótese 6 – a facilidade de uso percebida pelo aluno influencia positivamente na 
percepção dos resultados da aprendizagem;

Hipótese 7 – a facilidade de uso percebida pelo aluno influencia positivamente 
na satisfação do aluno;

Hipótese 8 – a qualidade da tecnologia influencia positivamente na percepção da 
satisfação do aluno;

Hipótese 9 – a qualidade da tecnologia influencia positivamente na percepção 
dos resultados da aprendizagem do aluno;

Hipótese 10 – a interação percebida do aluno com os outros influencia positiva-
mente na sua satisfação com o curso;

Hipótese 11 – a interação percebida do aluno com os outros influencia positiva-
mente na percepção dos resultados da aprendizagem.

A Tabela 1, a seguir, apresenta um resumo das teorias apresentadas, bem como 
as hipóteses sustentadas neste trabalho.

Tabela 1 – Hipóteses do estudo.
Variáveis dependentes e 

independentes Fontes Hipóteses

Satisfação do aluno Arbaugh (2000) -
Percepção dos resultados 
de aprendizagem Eom, Wen e Ashill (2006), Centra (1998) H1

Tutor Moust e Schmidt (1994) H2 H3
Curso/conteúdo Arbaugh (2000) H4 H5
Curso/design Davis (1989), adaptado para cursos H6 H7
Tecnologia Amoroso e Cheney (1991) H8 H9
Interação Arbaugh (2000), Moore (1989) H10 H11

Fonte: elaborada pela autora.

3 Método de pesquisa
Para responder à pergunta de pesquisa, foi necessário utilizar um instrumento 

que permitisse levantar informações sobre um ambiente, um fenômeno ou um indi-
víduo; por isso, neste estudo, empregou-se como instrumento de coleta o questioná-
rio, que foi submetido a um grupo de alunos de forma aleatória, com o objetivo de 
adquirir informações de acordo com as hipóteses levantadas. 

Assim, o levantamento de dados/survey foi utilizado como técnica de investi-
gação por meio de um questionário eletrônico enviado pela plataforma Blackboard 
(ambiente virtual utilizado pelos alunos que cursam disciplinas online), mantendo a 
identidade do aluno em confidencialidade. 

A abordagem utilizada foi a quantitativa, que possui concepção pós-positivista. 
Nesse cenário, o pesquisador testa uma teoria especificando hipóteses estritas e cole-
ta dados para corroborar ou para refutar as hipóteses. Os dados foram coletados em 
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um instrumento que mediu atitudes e as informações foram analisadas por meio de 
procedimentos estatísticos de teste de hipóteses (CRESWELL, 2010).

O tipo da pesquisa adotada neste estudo foi o descritivo, pois teve como objetivo 
observar, registrar, analisar e relacionar fatos ou fenômenos, com os quais procura sa-
ber com precisão qual a frequência do fenômeno e suas possíveis relações com outros 
(CERVO; BERVIAN, 2002). Nesse tipo de pesquisa, é possível analisar um fenômeno 
ou situação mediante estudo realizado em determinado espaço-tempo. A pesquisa 
descritiva permite estudar detalhadamente determinada situação-problema ou fato e 
relacionar as variáveis (VIANNA, 2001). 

Este estudo analisou um fenômeno ou uma situação num dado ponto do tempo 
que, sintetizado estatisticamente, forneceu dados transversais para se descrever as 
características da população estudada (HAIR et al., 2009). 

Conforme Creswell (2010), vez que foram coletados e analisados dados numé-
ricos por meio de testes estatísticos, a análise quantitativa é frequentemente aplicada 
em estudos descritivos que procuram descobrir e classificar a relação entre variáveis. 

Assim, esta pesquisa não pretendeu estabelecer relações de causalidade, e sim 
descrever relações entre as variáveis. Esse estudo foi baseado nas perspectivas das 
pessoas em relação a um fenômeno e não ao porquê da ocorrência dele, haja vista 
que a situação-problema utilizada contemplou os fatores que afetam a satisfação e os 
resultados das aprendizagens dos alunos. 

3.1 Modelagens de equações estruturais
Para a análise dos dados, foi utilizada a técnica de Modelagem de Equações Es-

truturais (SEM) que se enquadra nas chamadas técnicas multivariadas, nas quais o 
objetivo é expandir a habilidade explanatória do pesquisador e a eficiência estatística. 

A SEM pode ser considerada uma extensão de diversas técnicas multivariadas, es-
pecificamente dos modelos clássicos lineares generalizados, podendo ser vista como uma 
combinação das técnicas de análise fatorial e de regressão linear (MAROCO, 2010). 

Embora esteja na mesma família de outras técnicas multivariadas como a regres-
são múltipla, a análise fatorial e a discriminante, entre outras, a SEM, diferentemente 
das demais técnicas multivariadas, tem como uma das suas principais características 
a possibilidade de analisar múltiplas relações por vez, permitindo ao pesquisador 
testar a teoria por inteiro (HAIR et al., 2009). A SEM, portanto, pode examinar uma 
série de relações de dependência simultaneamente, verificando a validade de mode-
los teóricos que definem relações causais e hipotéticas entre variáveis. 

Entretanto, a SEM, por si só, não pode estabelecer causalidade, sendo a causali-
dade uma proposição do modelo e não uma propriedade do output ou uma conse-
quência inferencial da técnica, de maneira que qualquer modelo de equações estrutu-
rais é, quando muito, uma aproximação da realidade, tendo a significância estatística 
do modelo a capacidade de demonstrar apenas a falsidade do modelo e nunca a vera-
cidade das relações causais previstas (MAROCO, 2010). 
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No entanto, Hair e colaboradores (2009) afirmam que a SEM pode fornecer al-
guma evidência necessária para embasar uma inferência causal. De acordo com os 
autores, apesar de diferentes caminhos poderem ser usados para testar modelos SEM, 
todos os modelos de equações estruturais se distinguem por três características: 

a) Estimação de relações de dependência múltiplas e inter-relacionadas;
b) Habilidade para representar conceitos não observados nessas relações e corri-

gir erro de mensuração no processo de estimação; 
c) Definição de um modelo para explicar o conjunto inteiro de relações. 
Para fins deste estudo, foi utilizada, como base da análise, a estratégia de modela-

gem confirmatória que demonstra como processos confirmatórios podem testar uma 
teoria proposta de mensuração. 

A Análise Fatorial Confirmatória (CPA) permite que o pesquisador teste o quão 
bem as variáveis medidas representam os construtos, avaliando estatisticamente a 
qualidade do ajustamento de um modelo de medida teórico à estrutura correlacional 
observada entre as variáveis manifestas (MAROCO, 2010; BYRNE, 2009). 

3.2 Contexto da pesquisa
Os questionários foram aplicados a 799 alunos de cursos presenciais com disci-

plinas online e cursos totalmente online do Grupo Educacional Cruzeiro do Sul, que 
atua no mercado educacional brasileiro há mais de quarenta anos, sediado em São 
Paulo, Capital, que detém cinco instituições de Ensino Superior e uma de Ensino Mé-
dio/Fundamental. Das cinco instituições, quatro foram adquiridas nos últimos cinco 
anos. Inicialmente, a instituição atuava somente na modalidade presencial; porém, há 
doze anos, iniciou o projeto piloto com o uso de ambientes virtuais de aprendizagem. 

Entre 2010 e 2012, o Grupo conseguiu autorização para credenciamento de cursos 
de Pós-Graduação e Graduação totalmente a Distância e, atualmente, conta com apro-
ximadamente 100 mil alunos entre as modalidades presencial e a distância. Todos os 
alunos do Grupo são atendidos pelo ambiente de aprendizagem virtual, o que justifica 
a pesquisa devido ao número de alunos atendidos pela modalidade a distância.

Os participantes convidados a responder aos questionários são alunos matricu-
lados em cursos de Graduação presencial que cursam pelo menos uma disciplina a 
distância e os cursos de Graduação totalmente a Distância do Grupo Cruzeiro do Sul 
Educacional, conforme descrito acima. 

Os questionários seguiram de forma eletrônica para os alunos, na plataforma 
Blackboard, mantendo a confidencialidade dos respondentes.

3.3 Instrumento de coleta de dados
Neste trabalho, a mensuração dos construtos se deu com escalas já validadas. A 

escala utilizada para mensurar a satisfação do aluno foi extraída e adaptada do estudo 
intitulado Virtual classroom characteristics and student satisfation with internet-based 
MBA courses (ARBAUGH, 2000, p. 7). 



125

O questionário era composto por 12 questões, medidas pela escala Likert, que 
estava focada na satisfação dos alunos com os cursos online e sua percepção de quali-
dade. Em nosso estudo, o questionário sobre a satisfação do aluno foi adaptado, sen-
do composto por 6 questões, medidas na escala Likert de 7 pontos (escala de Likert 
1, discordo totalmente; 7, concordo plenamente). 

Assim, o construto satisfação foi mensurado com as seguintes questões:
1. I am satisfied with my decision to take this course via the Internet – estou sa-

tisfeito com a minha decisão de fazer este curso por meio da Internet;
2. If I had an opportunity to take another course via the Internet, I would gladly 

do so – se eu tivesse a oportunidade de fazer outro curso por meio da Inter-
net, eu ficaria feliz em fazê-lo;

3. My choice to take this course via the Internet was a wise one – minha escolha 
de fazer este curso por meio da Internet foi sábia;

4. I was very satisfied with the course – fiquei muito satisfeito(a) com o curso; 
5. I feel that this course served my needs well – sinto que este curso atendeu bem 

às minhas necessidades;
6. I will take as many courses via the Internet as I can – vou realizar tantos cur-

sos via Internet quantos eu puder.
A escala para mensurar a percepção dos resultados de aprendizagem foi adap-

tada de dois estudos, sendo o primeiro intitulado The determinants of students’ per-
ceived learning outcomes and satisfaction in University Online Education: an empirical 
investigation (EOM; WEN; ASHILL, 2006, p. 8), no qual foram examinados os de-
terminantes da satisfação dos alunos e a percepção dos resultados de aprendizagem 
no contexto de cursos univesitários online. Desse estudo, as variáveis independen-
tes foram a estrutura do curso, o feedback do instrutor, a automotivação, o estilo de 
aprendizagem, a interação e a facilitação do instrutor como potenciais determinantes 
da aprendizagem online. A parte específica dos resultados de aprendizagem possuía 
3 questões relacionadas à percepção dos resultados de aprendizagem, comparando 
cursos online e tradicionais. 

A segunda escala utilizada partiu do desenvolvimento do Relatório de instru-
ção do estudante – Student Instructional Report II (SIR) –, originalmente publicado 
em 1972, que foi baseado no que era então conhecido sobre o Ensino Universitário 
eficaz e como os alunos poderiam contribuir para a sua avaliação (CENTRA, 1998). 
Esse questionário específico possuía 5 questões medidas em 6 pontos, que incluiu 
respostas de escala diferentes para os “resultados do curso” e “esforço do aluno e 
envolvimento”.

A escala utilizada para mensurar o construto aprendizagem foi adaptada des-
ses dois trabalhos, sendo composta por 8 questões, medidas com escala Likert de 7 
pontos. Com isso, foram incluídas questões relacionadas ao sentimento que o aluno 
possui sobre em qual tipo de curso se aprende mais, avaliando se a qualidade da 
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experiência de aprendizagem em cursos online é melhor que em cursos presenciais 
ou refletindo se seu aprendizado aumentou no curso ou se realizou progressos para 
alcançar os objetivos do curso. 

A seguir, são apresentadas as questões:
1. I feel that online learning is equal to the quality of traditional classroom learn-

ing – eu sinto que a aprendizagem online é igual à qualidade da aprendiza-
gem em sala de aula tradicional;

2. I feel that I learned as much from this course as I might have from a face-to-
face version of the course – eu sinto que eu aprendo mais em cursos online do 
que em cursos face a face;

3. The quality of the learning experience in online courses is better than in face-
to-face courses – a qualidade da experiência de aprendizagem em cursos on-
line é melhor do que em cursos face a face;

4. My learning increased in this course – o aprendizado aumentou nesse curso; 
5. I made progress toward achieving course objectives – fiz progressos para al-

cançar os objetivos do curso;
6. My interest in this subject area has increased – meu interesse na área de as-

sunto tem aumentado; 
7. This course helped me to think independently about the subject – esse curso 

me ajudou a pensar de forma independente sobre o assunto; 
8. This course actively involved me in what I was learning – esse curso me envol-

veu ativamente no que eu estava aprendendo.
A escala para mensuração da qualidade do tutor foi adaptada do estudo intitulado  

Facilitating small-group learning: a comparison of student and staff tutors’ behavior 
(MOUST; SCHMID, 1994, p. 10), no qual foram realizadas as observações de estudantes 
em relação ao comportamento dos tutores, durante dois cursos acadêmicos, usando uma 
escala de classificação. O estudo foi realizado no âmbito de um currículo integrado ba-
seado em problemas. Foram identificados seis fatores principais no comportamento dos 
tutores e as diferenças entre o desempenho dos alunos e de tutores foram investigadas. 

O construto qualidade do tutor foi mensurado utilizando-se 11 questões com es-
cala tipo Likert de 7 pontos, adaptadas dos trabalhos de Moust e Schmidt (1994). As 
questões são relacionadas a três conceitos: utilização de competências especializadas, 
congruência cognitiva e papel e congruência do tutor. 

A seguir, são apresentadas as questões:
1. The tutor used his or her subject-matter knowledge to help us – o tutor usou o 

seu conhecimento no assunto para nos ajudar;
2. The tutor emphasized applying our knowledge to practical examples – o tutor 

enfatizou o nosso conhecimento aplicando exemplos práticos;
3. The tutor corrected us by appealing to his or her subject-matter expertise – o 

tutor nos corrigiu, apelando para sua experiência no assunto;
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4. The tutor did contribute using his or her subject-matter knowledge – o tutor 
contribui com o seu conhecimento;

5. The tutor was able to understand problems we had with the materials – o tutor 
foi capaz de entender os problemas que tivemos com os materiais;

6. The tutor asked questions we could understand – o tutor fez perguntas que 
podíamos entender;

7. The tutor used the same terminology as we did – o tutor falava a mesma lín-
gua que nós, alunos;

8. The tutor succeeded in explaining topics comprehensibly – o tutor conseguiu 
explicar os temas de forma abrangente;

9. The tutor appreciated our efforts – o tutor apreciou nossos esforços;
10. The tutor was involved with our study – o tutor estava envolvido com o nosso 

estudo;
11. The tutor understood the problems freshmen have with their study – o tutor 

entendia os problemas que os calouros têm com o próprio estudo.
Para mensurar a variável curso/conteúdo, a escala foi adaptada do estudo intitu-

lado Virtual classroom characteristics and student satisfation with internet-based MBA 
courses (ARBAUGH, 2000, p. 12), no qual foi analisado o impacto das características 
tecnológicas e pedagógicas de sala de aula virtual na satisfação dos alunos em relação 
aos cursos de MBA online. 

Foi avaliada a descrição dos cursos, a descrição pedagógica e o software do curso, 
além das percepções do instrutor sobre o desempenho dos alunos. O questionário 
sobre o conteúdo do curso foi adaptado desse trabalho e é composto por 8 questões 
medidas na escala Likert de 7 pontos. 

Assim, as questões são relacionadas às seguintes ideias:
a. Se as aulas via Internet permitem ao aluno organizar o seu trabalho para a 

classe de forma mais eficaz;
b. Se as vantagens de ter essa aula por meio da Internet superaram quaisquer 

desvantagens;
c. Se ter aula pela Internet permite ao aluno passar mais tempo em atividades 

não relacionadas;
d. Se a realização do curso online melhorou a qualidade do curso, em compa-

ração a outros cursos; e
e. Se a qualidade do curso é favorável, comparando-se com outros cursos e 

sobre o sentimento da qualidade do curso que compõe o questionário. 
A seguir são apresentadas as 8 questões utilizadas neste trabalho para mensurar 

a variável curso/conteúdo:
1. Taking this class via the Internet allowed me to arrange my work for the class 

more effectively – a aula via Internet permitiu organizar o meu trabalho para 
a classe de forma mais eficaz;
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2. The advantages of taking this class via the Internet outweighed any disadvan-
tages – as vantagens de ter essa aula por meio da Internet superaram quais-
quer desvantagens;

3. There were no serious disadvantages to taking this class via the Internet – não 
houve sérias desvantagens em ter aula por meio da Internet;

4. Taking this class via the Internet allowed me to arrange my work schedule 
more effectively – ter aula por meio da Internet permitiu-me organizar meu 
horário de trabalho de forma mais eficaz;

5. Taking this class via the Internet allowed me to take a class I would otherwise 
have to miss – ter aula por meio da Internet permitiu-me ter aula; caso con-
trário, eu teria de perder a aula;

6. Conducting the course via the Internet improved the quality of the course com-
pared to other courses – a realização do curso por meio da Internet melhorou 
a qualidade do curso, em comparação com outros cursos;

7. The quality of the course compared favorably to my other courses – a qualidade 
do curso é favorável, comparada a meus outros cursos;

8. I feel the quality of the course I took was largely unaffected by conducting it via 
the Internet – sinto que a qualidade do curso que eu fiz foi pouco afetada por 
ser conduzido por meio da Internet.

As questões para mensuração do constructo do curso/design foram adaptadas 
da escala de Davis (1989), que estudou as relações entre três variáveis importantes: 
a utilidade percebida, a facilidade de uso e as atitudes e intenções em adoção. O 
questionário original possuía 28 questões, divididas em 14 questões para utilidade 
percebida e 14 questões relacionadas à facilidade de uso, medidas em uma escala de 
7 pontos (extremamente provável e extremamente improvável). 

Nosso questionário sobre o design do curso foi composto por 12 questões me-
didas na escala Likert de 7 pontos. As questões referem-se à facilidade de uso da 
plataforma e se esta proporciona maior controle sobre as atividades do aluno e se 
a plataforma está adequada às necessidades relacionadas ao curso, além de poupar 
tempo do aluno ou, ainda, se a reflexão da interação com a plataforma requer muito 
do esforço do aluno são algumas das questões que compõem o questionário. 

A seguir, são apresentadas as questões:
1. I make errors frequently when using electronic mail – cometo erros com fre-

quência ao usar a plataforma;
2. Interacting with the electronic mail system is often frustrating – interagir com 

a plataforma é, muitas vezes, frustrante; 
3. I need to consult the user manual often when using electronic mail – preciso 

consultar o tutorial, muitas vezes, ao usar a plataforma;
4. Interacting with the electronic mail system requires a lot of my mental effort – 

interagir com a plataforma requer muito do meu esforço mental;
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5. I find it easy to recover from errors encountered while using electronic mail – 
acho que é fácil de se recuperar de erros encontrados durante a utilização da 
plataforma;

6. The electronic mail system is rigid and inflexible to interact with – o sistema da 
plataforma é rígido e inflexível para interagir com ele;

7. The electronic mail system often behaves in unexpected ways – a plataforma, 
muitas vezes, comporta-se de maneira inesperada;

8. I find it cumbersome to use the electronic mail system – eu acho complicado 
usar a plataforma;

9. My interaction with the electronic mail system is easy for me to understand – a 
minha interação com a plataforma é fácil de entender;

10. It is easy for me to remember how to perform tasks using the electronic mail 
system – é fácil eu me lembrar de como executar tarefas usando a plataforma; 

11. The electronic mail system provides helpful guidance in performing tasks – a 
plataforma fornece orientações úteis na execução de tarefas;

12. Overall, I find the electronic mail system easy to use – no geral, acho que a 
plataforma é fácil de usar.

A variável tecnologia foi mensurada por meio da escala adaptada do estudo intitu-
lado Testing a causal model of end-user application effectiveness (AMOROSO; CHENEY, 
1991, p. 15). O questionário original possuía 8 questões; porém, 4 das questões estavam 
relacionadas à qualidade da Internet e não serão medidas em nosso estudo, consideran-
do-se que a Internet utilizada pelos respondentes possui nível de qualidade. 

Nosso questionário sobre a tecnologia é composto por 4 questões medidas na 
escala Likert de 7 pontos que dizem respeito à qualidade da tecnologia. As questões 
que o compõem são relacionadas ao sentimento do aluno no que se refere às tecno-
logias de informação utilizadas em cursos a distância: se são muito fáceis de usar ou 
se têm flexibilidade. 

A seguir, são apresentadas as questões:
I. I feel the information technologies used in e-learning – eu acho que as tecno-

logias de informação utilizadas no meu curso a distância: 
1. Are very easy to use – eram muito fáceis de usar;
2. Have many useful functions – tinham muitas funções úteis;
3. Have good flexibility – tinham boa flexibilidade;
4. Are easy to obtain – eram fáceis de obter.
A escala de interação foi adaptada do estudo intitulado Virtual classroom charac-

teristics and student satisfation with internet-based MBA courses (ARBAUGH, 2000, 
p. 13), no qual foi analisado o impacto das características tecnológicas e pedagógicas 
de sala de aula virtual na satisfação dos alunos em relação aos cursos de MBA online. 

Nosso questionário sobre a interação percebida é composto por 6 questões me-
didas na escala Likert de 7 pontos. Questões que compõem o questionário indagam 
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se a interação aluno-aluno foi, na percepção do aluno, mais difícil do que em outros 
cursos, se as discussões de classe eram mais difíceis de participar que em outros cursos 
ou, ainda, se o aprendizado foi maior com os colegas de classe e se, frequentemente, o 
instrutor tentou provocar a interação do aluno. 

A seguir, são apresentadas as questões:
1. I learned more from my fellow students in this class than in other courses – eu 

aprendi mais com meus colegas nessa classe do que em outros cursos;
2. The instructor frequently attempted to elicit student interaction – frequente-

mente, o instrutor tentou provocar a interação do aluno;
3. Interacting with other students and the instructor using a web-based learning 

system became more natural as the course progressed – interagir com os ou-
tros alunos e o instrutor utilizar um sistema de ensino baseado na web se 
tornou mais natural à medida que o curso avançava;

4. I felt that the quality of class discussions was high throughout the course – senti 
que a qualidade das discussões de classe foi alta durante todo o curso;

5. It was easy to follow class discussions – foi fácil acompanhar as discussões em 
classe;

6. Classroom dynamics were not much different than in other courses – dinâmi-
cas da sala de aula não eram muito diferentes do que em outros cursos.

3.4 Pré-teste
Para testar a consistência interna do questionário utilizado, foi realizado um pré-

teste com 33 alunos. Os resultados são apresentados na Tabela 2:
Tabela 2 – Resultados do pré-teste.

construto autor N.º itens alfa de 
cronbach

Aprendizagem Eom, Wen, Ashill (2006), Centra (1998) 8 0,935
Satisfação Arbaugh (2000) 6 0,937

Tutor Thurmond e colaboradores (2002), Webster 
e Hackley (1997), Moust e Schmidt (1994) 11 0,944

Curso/conteúdo Arbaugh (2000) 8 0,869
Curso/design Davis (1989) 12 0,943
Tecnologia Amoroso e Cheney (1991) 4 0,738
Interação Arbaugh (2000) 6 0,804

Fonte: elaborada pela autora.

Todas as escalas indicaram alfa de Cronbach acima de 0,7, o que é considerado 
bom nível de confiabilidade (ANDERSON et al., 2009). 

3.5 Caracterização dos respondentes 
A distribuição dos 799 respondentes por gênero masculino e feminino não foi equi-

librada, sendo que, das respostas válidas, 29,29% foram homens e 70,71% mulheres.
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Participantes de 65 cursos diferentes responderam à pesquisa proposta. O curso 
de Pedagogia foi o que teve o maior número de respondentes, totalizando 245, o que 
representa 30% do total de respondentes. 

Os cursos que seguem o próprio com maior número de respondentes foi o de 
Administração, com 52 participantes, representando 6,5% do total, seguido por 
Ciências Contábeis, com 42 participantes, representando 5,3% do total, Direito, com 
40 participantes, representando 5% do total, Letras, com 33 participantes, represen-
tando 4,1% do total, e o Tecnológico em Recursos Humanos, com 36 participantes, 
representando 4,5% do total. 

Os 6 cursos representam 55,8% dos respondentes. O curso de Pedagogia obteve 
o maior número de respondentes, por ser o curso que detém o maior número de 
alunos matriculados em cursos a distância, o que facilitou o acesso à pesquisa, pois 
todas as disciplinas são realizadas a distância.

3.6 Análise da adequação do modelo estrutural e teste de hipóteses
O primeiro passo na análise foi testar o modelo estatisticamente, para avaliar a quali-

dade do ajuste entre o modelo teorizado e os dados coletados, bem como estimar variân-
cias, covariâncias e efeitos entre variáveis (MALHOTRA; LOPES; VEIGA, 2014). 

Nesse processo, verificou-se que a re-especificação do modelo por meio da in-
trodução de ajustes de correlação entre as variáveis indicadoras dos construtos me-
lhoraria a adequação do modelo aos dados. 

Além disso, todos os ajustes foram realizados internamente aos construtos, prá-
tica esta comum quando há a aproximação do FIT e o modelo pode ser melhorado 
por meio de ajustes no mesmo construto (PEDHAZUR, 1982). 

A teoria da aproximação e da construção está baseada em um grande número de 
testes estatísticos. A modificação dos índices pode ser refletida na variância específica 
da amostra. Nesse caso, as modificações podem ser realizadas no modelo seguindo os 
procedimentos e não devem ser generalizadas para outras amostras (KELLOWAY, 1998). 

Para os erros dos indicadores do construto Aprendizagem, foram implementados 
onze ajustes, sendo eles a inclusão no modelo das correlações entre APR1 e APR2, 
APR1 e APR3, APR2 e APR3 e entre APR3 e APR4 e entre APR4 e APR5, apre-
sentados no Quadro 8. No construto satisfação, foram implementados seis ajustes, 
apresentados no Quadro 9. O construto Tutor, foram implementados onze ajustes, 
apresentados no Quadro 10. Para o construto Curso conteúdo, foram implementados 
quatro ajustes, apresentados no Quadro 11. 

Os ajustes realizados no construto Curso design foram treze, apresentados no 
Quadro 12. Para o construto Tecnologia, foram implementados 3 ajustes, apresenta-
dos no Quadro 13 e no construto Interação não houve ajuste.

O modelo ajustado foi analisado estatisticamente e foram calculados os indica-
dores de ajuste e comparados aos valores esperados apresentados por Byrne (1995), 
conforme apresentado no Quadro 1:
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Quadro 1 – Teste estatístico do modelo de equações estruturais.
Teste estatístico Valor crítico resultado

N 799
Minimum Fit function chi-square 3702,68 (p > 0,05)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) RMSEA < 0,05 0,050
Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) SRMR < 0,05 0,038
Goodness-of-Fit (GFI) GFI > 0,9 0,84
Adjusted Goodness-of-Fit (AGFI) AGFI > 0,9 0,82
Parsimony Goodness-of-Fit (PGFI) PGFI > 0,5 0,74
Normed Fit Index (NFI) NFI > 0,9 0,93
Comparative Fit Index (CFI) CFI > 0,9 0,95
Incremental Index of Fit (IFI) IFI > 0,9 0,95
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) PMFI > 0,5 0,85
Resultado Aceito

Fonte: adaptado de Byrne (1995, p. 116).

De acordo com os parâmetros apresentados por Byrne (1995), todos os indica-
dores de ajuste se mostraram adequados, exceto o Goodness-of-Fit (GFI), que apre-
sentou valor de 0,84, quando o esperado era que ficasse acima de 0,9 e Adjusted Good-
ness-of-Fit (AGFI) que apresentou valor de 0,82, quando o esperado também era que 
ficasse acima de 0,9. 

O GFI é uma medida da quantidade relativa de variância explicada pelo modelo, 
enquanto o modelo AGFI também leva em consideração a parcimônia. 

Uma vez que a distribuição do GFI e o AGFI é desconhecida, nenhum teste es-
tatístico ou o valor crítico é disponível (JÖRESKOG; SÖRBOM, 1986). Consideran-
do-se que os demais índices estão adequados, podem-se aceitar os valores do GFI e 
AGFI, visto que, apesar de valores superiores a 0,9 serem considerados ajustes muito 
bons, muitos pesquisadores interpretam o GFI ou o AGFI entre 0,80-0,89 como re-
presentando ajuste razoável (DOLL; XIA; TORKZADEH, 1994). 

Depois de verificada a adequação do modelo, foram analisados os parâmetros 
das matrizes gama e beta do Lisrel para se tirar conclusões sobre as hipóteses pro-
postas.

Para análise da rejeição ou não da hipótese testada, verifica-se a estatística t apre-
sentada nessas matrizes; se ela for superior a 1,96 ou inferior a -1,96, não rejeitamos 
a hipótese nula. 

Inicialmente, foi analisada a matriz gama do relatório do Lisrel, que apresenta os 
parâmetros que especificam as relações lineares entre as variáveis latentes dependen-
tes e as variáveis latentes independentes, conforme apresentado na Tabela 3:
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Tabela 3 – Resumo dos resultados das hipóteses confirmadas e rejeitadas.
Variáveis dependentes e 

independentes Fontes Hipóteses Significância

Satisfação e aprendizagem
Arbaugh (2000)
Eom, Wen e Ashill (2006), 
Centra (1998)

H1 Sim

Tutor e aprendizagem Moust e Schmidt (1994) H2 Não
Tutor e satisfação H3 Não
Curso/conteúdo e aprendizagem Arbaugh (2000) H4 Sim
Curso/conteúdo e satisfação H5 Sim
Curso/design e aprendizagem Davis (1989), adaptado 

para cursos
H6 Não

Curso/design e satisfação H7 Não
Tecnologia e satisfação Amoroso e Cheney (1991) H8 Não
Tecnologia e aprendizagem H9 Sim
Interação e satisfação Arbaugh (2000), Moore 

(1989)
H10 Não

Interação e aprendizagem H11 Sim
Fonte: elaborada pela autora.

4 Análise e discussão
A primeira hipótese testada buscou identificar se a percepção dos resultados de 

aprendizagem afetava a satisfação do aluno e foi verificada, indicando que a aprendi-
zagem influencia positivamente na satisfação. Assim, quanto maior a percepção dos 
resultados da aprendizagem, maior será a satisfação do aluno. Dessa forma, pode-se 
deduzir que o aluno com a percepção de que aprendeu em um curso também ficará 
mais satisfeito. Então, quanto maior a aprendizagem, maior a satisfação do aluno.

Por meio dessa hipótese, confirmou-se o estudo anteriormente realizado, no 
qual os alunos que demonstraram níveis mais elevados de satisfação com vários as-
pectos de cursos EAD também relataram níveis significativamente mais elevados de 
aprendizagem do que os alunos que classificaram o nível de satisfação inferior (FRE-
DERICKSEN et al., 2000).

A relação qualidade do tutor e percepção dos resultados da aprendizagem, veri-
ficada na hipótese 2, não foi confirmada. Destarte, podemos inferir que a qualidade 
do tutor não foi perceptível para o aluno com relação à sua aprendizagem, bem como 
atribuir esse achado ao nivelamento de tutores que ocorre na Instituição pesquisada 
pelas capacitações. 

Nesse sentido, os tutores podem possuir nível parecido no que diz respeito à 
qualidade e, com isso, o aluno não percebe a influência em sua aprendizagem; mas 
há necessidade de realização de mais estudos sobre o tema. 

Embora estudos anteriores tenham abordado e identificado que os tutores exer-
cem impacto na aprendizagem e na satisfação dos alunos, não trataram sobre a capa-
citação e a padronização do atendimento desse aluno no ambiente virtual. 
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Contudo, se esses tutores não atendem às expectativas do aluno em relação à 
resposta em tempo hábil para que ele consiga efetuar as atividades do curso online, é 
possível que haja impacto negativo na aprendizagem dos alunos, conforme apontam 
Soon e colaboradores (2000). Portanto, se um tutor é capaz de lidar com as atividades 
de e-learning e de responder às necessidades e problemas dos alunos prontamente, 
a satisfação e a aprendizagem podem ser melhoradas (ARBAUGH, 2002; CHICKE-
RING; GAMSON, 1987; RYAN; CARLTON; ALI, 1999; THURMOND et al., 2002).

A terceira hipótese testada, estava relacionada a qualidade do tutor, ou seja, se o 
tutor influencia positivamente na satisfação do aluno, e observamos que esta hipótese 
não foi suportada. Pode-se deduzir que a qualidade do tutor não foi perceptível para 
o aluno com relação à sua satisfação, pois devido ao nivelamento e capacitação reali-
zada pela instituição com os tutores trazendo um modelo padronizado de atuação o 
qual não se mostrou perceptível na opinião dos alunos.

Embora estudos anteriores tenham encontrado relação positiva entre o tutor e 
a satisfação do aluno, conforme a hipótese 2, não abordaram a capacitação desses 
tutores realizada pela Instituição de Ensino, como ocorre na Instituição pesquisada, 
e que busca a padronização e um atendimento de qualidade, embora o elemento cen-
tral para a tarefa de um tutor seja a facilitação da aprendizagem dos alunos, ao invés 
de ensino direto.

Considerando que o tutor e suas intervenções devem incentivar a autonomia 
dos alunos (BARROWS, 1988; SCHMIDT, 1983), isso pode sugerir que os alunos 
podem ser mais autônomos e, nesse caso, não percebem o impacto do tutor em sua 
satisfação, de forma direta. 

A relação conteúdo do curso e percepção dos resultados da aprendizagem, tes-
tada na hipótese 4, foi suportada, indicando que o conteúdo do curso influencia po-
sitivamente na aprendizagem. 

Assim, quanto melhor a qualidade do conteúdo do curso, maior será a aprendi-
zagem. Em vista disso, pode-se inferir que a qualidade do curso foi perceptível para 
o aluno com relação à sua aprendizagem, o que confirma os estudos anteriormente 
realizados, nos quais a qualidade dos cursos online bem concebidos é fator impor-
tante para os alunos quando se considera a aprendizagem online, tendo em vista que 
a qualidade é um fator que influencia os efeitos de aprendizagem e a satisfação em 
e-learning (PICCOLI; AHMAD; IVES, 2001).

A hipótese 5 testada foi a qualidade do curso a distância e se essa influencia po-
sitivamente a satisfação, a qual observamos que foi suportada. Logo, quanto maior a 
qualidade do curso, maior será a satisfação do aluno. 

A confirmação dessa hipótese vai de encontro ao estudo (SUN et al., 2008), o 
qual relacionou a qualidade do curso e provou ser significativo naquela pesquisa. 
Afinal, a qualidade de um curso online impacta a satisfação do aluno. Importante sa-
lientar que essa pesquisa correspondeu aos resultados do trabalho de Arbaugh (2002) 
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e Arbaugh e Duray (2002), nos quais a qualidade do curso online desempenhou papel 
importante na percepção de satisfação dos alunos.

A relação design do curso e a percepção dos resultados de aprendizagem foi tes-
tada na hipótese 6: “A facilidade de uso percebida pelo aluno influencia positivamen-
te na percepção dos resultados da aprendizagem”, que não foi suportada. Pode-se in-
ferir que o design do curso não foi perceptível para o aluno com relação à sua apren-
dizagem, bem como atribuir essa informação à padronização de todas as disciplinas 
online que ocorrem na instituição pesquisada. 

Embora estudos anteriores tenham encontrado suporte neste aspecto como Mo-
delo de Aceitação de Tecnologia (TAM) de Davis (1989), esse modelo concentrou-se 
em prever e avaliar a tendência dos usuários para aceitar a tecnologia e foi utilizado 
para a previsão de satisfação e aprendizagem em cursos online. Consequentemente, 
variáveis do modelo TAM se mostraram importantes para explicar a satisfação do 
aluno (ARBAUGH, 2000, 2002; ARBAUGH; DURAY, 2002; ATKINSON; KYDD, 
1997; WU et al., 2006). Contudo, podemos evidenciar que a aceitação e a facilidade 
de uso no curso não é um fator que sugere impacto na aprendizagem do aluno. Deve-
se observar, também, que as pesquisas realizadas sobre o tema possuem contextos 
diferentes e períodos diferentes.

A hipótese 7 testada: “A facilidade de uso percebida pelo aluno poderá influen-
ciar positivamente na satisfação do aluno”, não foi suportada. Assim, o design do 
curso não foi perceptível para o aluno com relação à sua satisfação e se pode atribuir 
essa informação à padronização de todos as disciplinas online que ocorrem na Insti-
tuição pesquisada. 

Embora a percepção de facilidade de uso tenha impacto significativo sobre a 
satisfação do aluno e a noção de facilidade de uso dos usuários, é um antecedente 
importante para a percepção de satisfação. 

Davis, Bagozzi e Warshaw (1992, p. 1.120) afirmaram que ‘’[...] quanto mais fácil 
um sistema e sua utilização, menor será o esforço necessário para realizar uma deter-
minada tarefa’’. Em consequência, a facilidade de uso observada em um curso online 
tornará possível que as pessoas dediquem a sua atenção para aprender. Afinal, o alu-
no não direciona esforços para aprender a ferramenta, mas sim o conteúdo do curso. 

No entanto, considerando-se que os alunos dos cursos presenciais que cursam 
pelo menos uma disciplina online e os alunos dos cursos totalmente online recebem 
capacitação para o uso do ambiente virtual antes de iniciar as disciplinas do curso, essa 
atitude institucional proporciona a facilidade de uso aos alunos, sugerindo que eles 
não percebem o design e a facilidade de uso como algo que impacta positivamente sua 
aprendizagem e satisfação. É fundamental destacar que, talvez, a falta das capacitações 
anteriores ao início dos cursos pode impactar negativamente a percepção do aluno. 

A relação tecnologia e satisfação do aluno foi testada na hipótese 8: “A qualidade 
da tecnologia influencia positivamente na percepção da satisfação do aluno” e não foi 
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suportada. Dessa forma, a tecnologia não foi perceptível para o aluno com relação à 
sua satisfação de forma direta, mas sim pela percepção da aprendizagem. 

Essa afirmação está de acordo com o estudo realizado por Sun e colaboradores 
(2008), o qual demonstrou a relação entre a dimensão tecnológica e a satisfação per-
cebida do aluno, seus resultados das variáveis tecnologia e Internet de qualidade não 
influenciam significativamente a satisfação percebida do aluno. Esse resultado traz im-
portante reflexão sobre o avanço das interações com os alunos e as observações da tec-
nologia em uso na atualidade, já que as tecnologias utilizadas nos ambientes de cursos 
online são bastante maduras e a maioria dos sistemas online são construídos em um 
ambiente de rede de alta velocidade em que o software o hardware são superiores. 

É razoável afirmar que, atualmente, os alunos não tiveram dificuldades técnicas 
ou qualidade pobre da Internet durante o processo de aprendizagem. Por isso, torna-
se difícil expor suas preocupações com a qualidade da tecnologia. Embora outros 
estudos afirmem que a ausência da tecnologia ou a tecnologia inadequada pode de-
sestimular o aluno a realizar um curso a distância (CARR, 2003). 

As hipóteses que não foram suportadas, relacionando os construtos tecnologia 
e interação com a satisfação do aluno, foram mediadas pelo resultado de aprendiza-
gem. Destarte, elas não afetam diretamente a satisfação, mas indiretamente, por meio 
da aprendizagem, pois as hipóteses tecnologia e interação relacionadas à aprendiza-
gem foram suportadas. 

A hipótese 9 testada: “Qualidade da tecnologia influencia positivamente na per-
cepção dos resultados da aprendizagem do aluno”, foi suportada. Assim, quanto me-
lhor a qualidade da tecnologia, maior será a aprendizagem. 

Tendo em vista que alguns pesquisadores já indicaram que a qualidade da tec-
nologia afeta significativamente a satisfação na aprendizagem online (PICCOLI; 
AHMAD; IVES, 2001; WEBSTER; HACKLEY, 1997), essa conclusão ressalta a im-
portância da implantação adequada da tecnologia em cursos a distância pelas insti-
tuições a fim de promover a aprendizagem dos alunos, pois alunos que aprendem, 
conforme destacado neste estudo, são aqueles que apresentam maior satisfação. 

Uma ferramenta de software com características de fácil utilização exige pouco 
esforço de seus usuários. Por isso, os usuários estarão dispostos a adotar tal ferramen-
ta com poucas barreiras e a satisfação poderá ser melhorada (AMOROSO; CHENEY, 
1991; RIVARD, 1987). Portanto, quanto mais fácil utilizar a tecnologia, melhor será 
a satisfação do aluno. 

A relação interação e satisfação do aluno foi testada na hipótese 10: “A interação 
percebida do aluno com os outros influencia positivamente na sua satisfação com o 
curso”, e não foi suportada. Então, a interação não foi perceptível para o aluno com 
relação à sua satisfação de forma direta, mas sim pela percepção da aprendizagem. 

Arbaugh (2000) sugeriu que quanto maior a percepção de interação com os 
outros, maior pode ser a satisfação com a aprendizagem online. Por isso, em um  
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ambiente virtual de aprendizagem, as interações entre os alunos e os outros ou mate-
riais do curso pode ajudar a resolver problemas e melhorar o progresso. 

Afinal, segundo Piccoli, Ahmad e Ives (2001), pela interação eletrônica, é pos-
sível melhorar os efeitos da aprendizagem. Contudo, a amostra da nossa pesquisa 
possui alunos de dois grupos (alunos presenciais que cursam pelo menos uma disci-
plina online e alunos dos cursos totalmente online). Dessa maneira, é possível que a 
interação tenha sido interpretada de forma inadequada, pois os respondentes podem 
ter respondido com base nas interações presenciais e não nas interações do ambiente 
virtual, embora a interação tenha sido perceptível aos alunos na última hipótese do 
estudo com relação à aprendizagem, o que nos sugere que a interação não impac-
ta diretamente na satisfação, mas na aprendizagem, a qual impacta diretamente a  
satisfação.

A última hipótese do estudo: “A interação percebida do aluno com os outros in-
fluencia positivamente na percepção dos resultados da aprendizagem”, foi suportada. 
Assim, quanto maior a interação, maior será a aprendizagem. 

Por intermédio dessa ideia conclusiva, confirmam-se os estudos realizados ante-
riormente por diversos autores, pois, de acordo com Moore (1989), existem três tipos 
de interações em atividades de aprendizado: os alunos com os professores, os alunos 
com materiais, os alunos com alunos. 

As interações entre professores e alunos, desempenham papel decisivo em ati-
vidades de aprendizagem (BORBELY, 1994; LACHEM; MITCHELL; ATKINSON, 
1994; WEBSTER; HACKLEY, 1997). Tendo por base que a aprendizagem online pode 
ocorrer em quase qualquer lugar, requer melhor concentração do que nas interações 
tradicionais face a face (KYDD; FERRY, 1994). 

Logo, sem as interações visíveis entre professores e alunos, os alunos são mais 
propensos a distrações e dificuldade de concentração sobre os materiais do curso 
(ISAACS et al., 1995).

As implicações dos resultados deste trabalho para as Instituições de Ensino e 
gestores que trabalham com alunos de cursos a distância e estão focados na apren-
dizagem e satisfação dos alunos estão relacionadas à preocupação com a qualidade 
do tutor, do conteúdo e design do curso, além de manter tecnologia adequada a fim 
de promover a interação entre alunos e tutores, alunos e materiais e alunos e alunos.

Ademais, um dos dilemas que os tutores enfrentam é o de realizar atendimento 
de alta qualidade; porém, diferenciando-se um dos outros, estimulando o aluno ao 
aprendizado e superando a barreira de tempo e espaço nos cursos online, promo-
vendo a autonomia do aluno. Outra implicação dos achados deste estudo refere-se 
ao design do curso, pois as duas hipóteses relacionadas à satisfação e aprendizagem 
não foram suportadas. Então, pode-se considerar que os conteúdos passam por uma 
padronização antes de serem disponibilizados aos alunos. 

Diante desse cenário, o questionamento deste estudo revela até que ponto a pa-
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dronização ultrapassa a organização do conteúdo e interfere na satisfação e na apren-
dizagem do aluno. 

Será que não despertaria maior interesse do aluno, ao realizar o curso, se as dis-
ciplinas fossem organizadas de forma diferenciada e design diferenciado fossem pro-
postos, considerando que esses alunos possuem uma disciplina de ambientação para 
facilitar o uso do ambiente, no início de cada ingresso?

A seguir, é apresentado o modelo testado, na Figura 2.

Figura 2 – Modelo testado.

Legenda: seta pontilhada = relação não signifi cativa; seta contínua = relação 
signifi cativa.

Fonte: elaborada pela autora.

Considerações fi nais 
As contribuições desse trabalho foram realizadas no âmbito da realidade bra-

sileira, haja vista integrar as variáveis dependentes satisfação e aprendizagem e os 
fatores, no que diz respeito à Educação a Distância, trazendo, dessa forma, inovações 
aos estudos anteriores a este, os quais se propuseram à análise das variáveis depen-
dentes e independentes de forma isolada e em contextos diferentes, considerando-se 
a realidade do exterior. 

Outro ponto importante é que a pesquisa foi realizada em um Grupo Educacio-
nal que possui três instituições de ensino que passaram por integração nos últimos 
três anos e tiveram seus modelos educacionais transformados em um modelo único 
de aprendizagem. Tal fato trouxe diversidade entre os respondentes com relação às 
suas percepções, pois esses alunos estavam acostumados a outros modelos de ensino 
e a outras práticas de tutoria, tecnologia, interação e conteúdo e design diferentes do 
assumido pela Instituição.
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A limitação desta pesquisa se deu pela amostra ter sido constituída por alunos 
de Graduação Presencial com pelo menos uma disciplina online e de Graduação to-
talmente Online, o que dificultou ser observada a influência do tutor e design na sa-
tisfação e aprendizagem dos alunos. Além disso, os dois grupos não foram separados 
nos testes, o que não possibilitou a análise dos fatores por grupo e comparação deles. 

Sugere-se, para estudos futuros, aplicar esta pesquisa em outras instituições, em 
contextos diferentes, bem como comparar a diferença entre instituições e seus cursos 
a distância, entre os alunos que cursam disciplinas online em um curso presencial e 
alunos de cursos totalmente online. 

O acréscimo da comparação dos cursos intitulados semipresencial e os novos 
cursos Técnicos, além dos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, podem também ser 
analisados a partir deste modelo, o que poderá contribuir com as instituições e com 
os gestores de EAD na melhoria de seus modelos de aprendizagem, estimulando a 
satisfação dos alunos.
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Introdução
A Educação a Distância tem se destacado no cenário educacional brasileiro nos 

últimos anos. Considerando-se o período de 2010 a 2013, ela atingiu o maior per-
centual de crescimento, 35,3%, embora ainda represente pequena parcela do total 
de cursos de Graduação. Isso se deve às novas mídias e às novas formas de intera-
ção entre alunos e professores, características da chamada Era do Conhecimento, 
que proporcionaram um salto para 1.258 cursos nessa modalidade, no ano de 2013  
(INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO 
TEIXEIRA, 2015).

Segundo Tori (2010), vivemos em um tempo em que a interação entre mentes e 
inúmeras ferramentas de comunicação possibilitam gerar um valor nunca antes visto 
ao conhecimento produzido pelos coletivos digitais. No Brasil, mudanças de paradig-
mas no processo de ensino e aprendizagem se tornam exigências face ao perfil desse 
novo aluno conectado.

Essas mudanças de paradigmas no processo de ensino e aprendizagem motiva-
ram pesquisadores dos Programas de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e de 
Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Cruzeiro do Sul a desenvolverem 
teses e dissertações investigando a Educação a Distância e suas contribuições. 

Nesse sentido, este capítulo objetiva apresentar um mapeamento das teses e dis-
sertações defendidas nos programas citados e que relacionam o Ensino de Ciências e 
Matemática à Educação a Distância. 

Com os dados coletados no levantamento realizado, construímos o cenário das 
pesquisas desenvolvidas nesses programas, identificando características e tendências 
presentes nas teses e dissertações que se encontram disponíveis no site da Instituição. 

O presente estudo é do tipo “estado do conhecimento”, como o conceituam Ro-
manowski e Ens (2006), por abordar apenas um setor das publicações sobre o tema 
estudado. 

Nesse caso, o levantamento limita-se às produções geradas pelos alunos dos cur-
sos que constituem os programas de Ensino de Ciências e de Ensino de Ciências e 
Matemática da Universidade Cruzeiro do Sul e que desenvolveram suas teses e dis-
sertações relacionadas à Educação a Distância.

 Passamos a expor os pressupostos metodológicos utilizados para constituir este 
estudo antes de apresentar os dados coletados e as análises realizadas.
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1 Métodos e procedimentos
Como já mencionado, o presente estudo caracteriza-se como sendo do tipo “es-

tado do conhecimento”, conforme denominado por Romanowski e Ens (2006), o qual 
se tipifica por pesquisar apenas um setor das publicações sobre o tema estudado, não 
se restringindo a identificar as produções, mas a analisar, categorizar e revelar seus 
múltiplos enfoques e perspectivas.

Utilizamos como descritor os termos “Educação a Distância”, “EAD” e “ambiente 
virtual de aprendizagem” para identificar as teses e dissertações disponíveis no site 
dos cursos pesquisados. 

A busca se deu nos títulos e nos resumos dos trabalhos publicados, no período 
de janeiro de 2006 a dezembro de 2015. Nesse contexto, foram identificados dezessete 
trabalhos, sendo seis teses do Doutorado em Ensino de Ciências e Matemática, seis 
dissertações do Mestrado Acadêmico em Ensino de Ciências e cinco dissertações do 
Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática, constituindo o corpus 
desta pesquisa.

Com a finalidade de organizar os trabalhos selecionados, realizamos um fi-
chamento em uma planilha eletrônica, identificando informações de cada trabalho 
como título, autor, orientador, ano de defesa, palavras-chave, resumo, nível de ensino, 
sujeitos, enfoque temático, referencial teórico, metodologia de pesquisa, conteúdos 
em EAD, disciplina/área, instrumentos para coleta de dados, métodos de análise dos 
dados e ambiente virtual de aprendizagem utilizado para nos auxiliarem nas análises 
dos trabalhos que fazem parte deste mapeamento.

Com o intuito de identificar esses elementos em cada trabalho analisado, re-
corremos a uma leitura dos títulos e resumos de cada um dos dezessete trabalhos 
selecionados. Entretanto, nem todos os resumos revelavam os elementos procurados, 
o que exigiu leitura nos textos originais. Assim, por meio de leitura mais pontual, foi 
possível estabelecer análise descritiva dos trabalhos pesquisados.

Dessa forma, como em Fiorentini (2002), utilizamos como modelo de catego-
rização o foco temático e os subfocos dos trabalhos, o que exigiu a identificação do 
foco principal da investigação para cada trabalho analisado.

Esse processo, que não se constitui de simples leitura flutuante, mas sim, de for-
ma indutiva de análise, considera o exercício das deduções e dos ajustes. 

Nesse método, ressaltamos como vantagem que as categorias construídas emer-
gem dos trabalhos analisados e não de uma literatura específica. Assim, o resultado 
passa a ser particular ao conjunto de trabalhos que fazem parte do mapeamento, 
constituindo uma representação que leva em conta a percepção do pesquisador fren-
te ao corpus investigado.

2 Tendências temáticas dos trabalhos analisados
Dos dezessete trabalhos que constituem o corpus desta pesquisa, identificamos 

como foco temático comum os estudos sobre “ensino e aprendizagem na EAD”. Esse 
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foco temático agrega pesquisas que tratam da utilização da Educação a Distância 
como alternativa ao ensino tradicional em diferentes níveis de ensino. 

Entretanto, das teses e dissertações analisadas, emergiram seis categorias, consti-
tuindo os subfocos: “análise da percepção dos alunos”, “análise de disciplinas e cursos 
em EAD”, “parâmetros de qualidade”, “proposição de métodos de ensino”, “utilização 
de AVA como ferramenta/recurso de ensino” e “verificação de indicadores da pre-
sença social”. 

A seguir, apresentamos os seis subfocos temáticos identificados na pesquisa, des-
crevendo características de cada trabalho analisado. 

2.1 Análise da percepção dos alunos
Entre as teses e dissertações que compõem o corpus desta pesquisa, uma disser-

tação tem como objetivo captar e analisar a percepção dos alunos que participam de 
um curso ofertado na modalidade de EAD.

Raposo (2012) apresenta uma pesquisa realizada com alunos de um curso de 
Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Pública Municipal, ofertado pela Universidade 
Federal do Maranhão. 

O curso atende 22 municípios com diferentes realidades sociais. Interessada em 
analisar a percepção de nativos e imigrantes digitais em um curso EAD, a metodolo-
gia dessa pesquisa partiu de dois procedimentos técnicos: a pesquisa bibliográfica e a 
pesquisa de campo, que contou com a aplicação de questionários abertos e fechados, 
registrando as concepções, crenças e posturas dos respondentes. 

O objeto dessa análise repousou sobre as reações diferenciadas frente a situações 
cotidianas, formas e aptidões em lidar com os desafios apresentados ao longo de suas 
atividades. A pesquisa revelou dificuldades no que tange às mudanças na forma de 
ensino e aprendizagem, motivadas pelas perspectivas de mudanças contínuas da evo-
lução cultural e das descobertas científicas contemporâneas. 

Conclui-se que as instituições educacionais podem trazer benefícios sociais ao 
ofertarem cursos na modalidade de EAD.

2.2 Análise de disciplinas e cursos em EAD
Quatro dos dezessete trabalhos analisados dedicaram-se a analisar cursos ou 

disciplinas ofertadas na modalidade EAD de forma parcial ou total. Nesse contexto, 
os pesquisadores analisaram disciplinas, cursos e até mesmo traçaram um panorama 
das licenciaturas em EAD.

Bonici (2013) analisou o processo de aprendizagem da Estatística no Ensino Su-
perior a partir do referencial teórico do Modelo de Comunidade de Inquirição (COI) 
e da produção científica em Educação Estatística. 

A pesquisa se deu com alunos matriculados na disciplina Probabilidade e Esta-
tística entre os anos de 2010 e 2012. Por meio de uma abordagem qualiquantitativa, 
construiu-se um estudo de caso com coleta de dados qualitativa. Foi também utilizada 
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a técnica de triangulação na análise dos dados, visando a identificar se a disciplina 
estava facilitando a aprendizagem ou não. 

Quanto ao COI e suas presenças social, de ensino e cognitiva, os indicadores 
mostraram que a presença social é a menos percebida pelos estudantes e atua direta-
mente na percepção das demais. 

A pesquisa possibilitou identificar que a atuação do professor-tutor é determi-
nante e imprescindível para o bom andamento da disciplina. Quanto aos referenciais 
da Educação Estatística, os indicadores apontam que a disciplina tem potencial para 
promover a aprendizagem estatística dos estudantes, permitindo que esses adquiram 
habilidades e competências relevantes aos pesquisadores da área.

Sagioro (2015) analisa o material da disciplina Fundamentos Metodológicos do 
Ensino de Matemática, ofertada em um curso de Licenciatura em Pedagogia na mo-
dalidade EAD. 

A pesquisa é de natureza qualitativa, com técnicas de análise documental, anali-
sando fontes originais de dados relativos a essa disciplina.

Como referencial teórico, a pesquisa se fundamentou nos estudos que discutem 
os conhecimentos dos professores que irão ensinar conteúdos matemáticos aos alu-
nos das séries iniciais do Ensino Fundamental e também se fundamenta na organiza-
ção de um curso oferecido na modalidade EAD. 

A relação teoria e prática destaca-se na análise dos materiais da disciplina, bem 
como a introdução de pesquisas, o foco nas mudanças curriculares, o foco na persona-
lidade e na coletividade do professor e a indicação de referências bibliográficas atuais. 
Para a pesquisadora, o material dialógico e interativo encontrado na disciplina analisa-
da também evidencia uma característica importante nessa modalidade de ensino. 

Duarte (2015) analisa um curso de Licenciatura em Matemática e outro de Li-
cenciatura em Pedagogia, ambos oferecidos na modalidade EAD. Os egressos desses 
dois cursos serão os responsáveis pelo ensino de Matemática nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental. 

A pesquisadora entende que o sentido dado pelo professor à sua atividade re-
sulta de suas experiências quando de sua escolarização. Nesse contexto, considera-
se como condições importantes para analisar a formação inicial as concepções dos 
professores sobre aprendizagem, desenvolvimento humano, Matemática, Educação e 
recursos tecnológicos, além das vivências dos futuros professores em relação à Mate-
mática e às tecnologias de informação e comunicação. 

A pesquisa apresenta como um dos objetivos compreender as condições ofereci-
das por esses dois cursos de Licenciatura, na modalidade EAD, de modo a verificar as 
possibilidades de formar professores capazes de promover educação desenvolvimen-
tista e aprendizado efetivo dos conteúdos de Matemática.

Como contribuição para a prática pedagógica, a pesquisa apresenta uma suges-
tão de utilização de recursos tecnológicos no ensino da Matemática. 
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A pesquisa de Ramos (2013) apresenta um panorama das licenciaturas em Ciên-
cias e Matemática no Brasil, apontando suas fragilidades e ofertas, a relação dos pro-
fessores de Ciências e Matemática com as Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TIC), os investimentos do governo na formação de professores e a inserção da Rede 
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Rede) no processo nacio-
nal de formação de professores de Ciências e Matemática na modalidade EAD. 

A pesquisa revela um agravamento no déficit de professores nos próximos anos, 
mesmo com aumento na oferta de vagas nos cursos de Licenciatura. A pesquisa 
aponta, ainda, que estamos em fase de transição de geração de professores, em que a 
maioria dos docentes não está preparada para atuar fazendo uso das TIC no processo 
de ensino e aprendizagem.

2.3 Parâmetros de qualidade
Este subfoco temático contempla um trabalho que discute critérios de qualidade 

para a concepção de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA). 
Bispo Filho (2009) discute os pontos críticos de um AVA com relação à sua inter-

face, integrando aspectos ligados à ergonomia e aspectos didáticos pedagógicos em sua 
concepção, seleção, avaliação e utilização, no contexto do Ensino Médio, por meio da 
escala semiótica de Stamper e suas contribuições das teorias de aprendizagem. 

A pesquisa apresenta uma avaliação de seis AVA que culminou na escolha do 
Moodle como objeto de estudo nesse trabalho. Os alunos fizeram uso do AVA durante 
seis meses, o que possibilitou conhecer o grau de satisfação em sua utilização, bem 
como as contribuições da ergonomia e usabilidade de interfaces. 

A partir desses dados, é proposto um guideline que poderá auxiliar na concep-
ção, escolha e avaliação de um AVA voltado ao contexto do Ensino Médio. O intuito 
é contribuir para a produção de conhecimento que sirva para orientar e apoiar pro-
fissionais envolvidos com a EAD em suas diversas modalidades, e tornar a utilização 
desses produtos cada vez mais confortável e eficaz.

2.4 Proposição de métodos de ensino
Face ao crescente uso das TIC e do oferecimento de cursos na modalidade EAD, 

quatro pesquisas apresentam propostas de métodos de ensino que a utilizam em di-
ferentes níveis de ensino. 

Aragão (2009) implementou uma disciplina de Astronomia em um ambiente na 
Internet, ministrada parcialmente a distância, para alunos do Ensino Médio. 

A pesquisa teve como objetivo demonstrar como a EAD pode contribuir para o 
processo de ensino e de aprendizagem de conteúdos de Astronomia. O pesquisador 
criou uma metodologia de aplicação para o conteúdo em questão e conclui que o uso 
da EAD foi muito eficaz, mostrando resultado favorável como auxílio no processo de 
ensino, especificamente no contexto de tópicos de Astronomia.

Gomes (2012) apresenta um método de ensino na modalidade EAD para a  
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disciplina de Algoritmos da área de Exatas, no Ensino Superior. O desenvolvimento 
do método e sua aplicação se deram em um curso de curta duração, com 125 alunos 
matriculados, distribuídos em diversos estados do País. 

A coleta de dados se deu por meio de atividades propostas e relatórios no AVA, 
dos meios de interação com os alunos e da análise de desempenho deles. Os resul-
tados apontam a evolução dos alunos e saltos de aprendizagem, corroborando que a 
EAD pode proporcionar aprendizagem na disciplina de Algoritmos.

A pesquisa de Oliveira (2010) tem por objetivo propor, implementar e testar um 
modelo de suporte à intervenção de conteúdos didáticos baseados em análises de 
resultados prognósticos e formativos dos aprendizes. 

A prática docente em EAD, mediada pela Internet, é discutida, bem como as 
ações que o educador pode buscar para atingir a excelência no processo por meio da 
intervenção do conteúdo didático utilizado em suas aulas. 

O trabalho aborda o desenvolvimento e o uso de uma ferramenta que auxilia o 
educador no processo de intervenção do conteúdo didático em ambientes virtuais, 
demonstrando que dessa forma é possível melhorar o desempenho de aprendizes.

Werhmuller (2015) avalia a estrutura de integração proposta para o ensino, entre 
uma rede social (Facebook) e um ambiente virtual de aprendizagem (Moodle), bem 
como verifica se as ferramentas existentes podem facilitar o engajamento dos alunos. 
Uma proposta metodológica de ensino é apresentada a partir dessa integração. Os 
resultados apontam que as interações e as colaborações facilitam o empenho dos 
alunos no processo, ocorrendo aumento da motivação.

2.5 Utilização de AVA como ferramenta/recurso de ensino
As pesquisas que constituem este subfoco retratam a utilização de um AVA 

como ferramenta ou recurso de ensino em disciplinas/cursos oferecidos a distância 
ou como complemento em cursos presenciais.

Pereira (2013) dedica-se a investigar como ocorre a implementação da Aprendi-
zagem Baseada em Problemas (ABP) no Ensino Superior, em um curso de Engenha-
ria por meio de um AVA, em disciplina isolada. 

Foi também investigado o contexto em que se insere a ABP por meio de um AVA 
e como é avaliada pelo professor e pelos alunos. O método foi implementado nas 
disciplinas de Projeto de Graduação I e II. O AVA utilizado foi o Blackboard Learn. A 
pesquisa revela que o método ABP é aplicável para o ensino de disciplina na Gradua-
ção de Engenharia Civil, por meio do AVA.

Souza (2011) analisa a utilização de ambiente virtual de aprendizagem como 
recurso complementar nas aulas de Matemática no Ensino Médio.

Particularmente, a pesquisa pretendeu analisar se é possível trabalhar conteúdos 
matemáticos de Ensino Médio por meio da comunicação e interação virtual em uma 
escola pública que não faz uso de recursos tecnológicos. Foi utilizado o Moodle como 
AVA, com alunos de 3º ano do Ensino Médio. 
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Os dados coletados revelam a necessidade do uso adequado e efetivo das novas 
tecnologias no ensino de Matemática, deixando evidente aos participantes que um 
ambiente virtual como ferramenta complementar nas aulas de Matemática contribui 
de maneira significativa e interessante. 

Ao concluir, a pesquisadora avalia o AVA como um ambiente positivo, que pode 
ser uma grande proposta, tanto para as aulas de Matemática como para outras disci-
plinas no Ensino Médio.

Segura (2011) desenvolve sua pesquisa nas disciplinas de Banco de Dados I e II 
para estudantes do Ensino Superior em um curso de Ciência da Computação. O obje-
tivo é mostrar as contribuições e os benefícios da utilização da metodologia híbrida, 
conhecida como Blended learning, aliada ao Problem Based Learning (PBL), aulas 
presenciais e atividades online suportadas por AVA, nesse caso, o Blackboard Learn. 

A pesquisa revela contribuições da utilização do AVA, sua aceitação por parte 
dos estudantes e os resultados demostram o ganho qualitativo no uso de Blended 
learning com o problem based learning.

Barboza Jr. (2009) investiga o uso do AVA TelEduc em escolas da rede pública, no 
Ensino Fundamental e Médio da Cidade de São Paulo. A pesquisa foi desenvolvida com 
professores do curso de Especialização em Matemática da Universidade Cruzeiro do Sul. 

Verificou-se que nenhum dos professores participantes da pesquisa havia tido 
contato com o AVA em seus cursos de Graduação, o que dificulta a sua utilização 
junto aos alunos. Aqui, os professores participantes se familiarizaram com o AVA 
durante o curso de Pós-Graduação e perceberam que poderiam utilizá-lo junto a seus 
alunos nas escolas nas quais trabalhavam. 

Percebeu-se que é possível utilizar o TelEduc nas escolas públicas na cidade pes-
quisada e que o uso de objetos de aprendizagem favorece o aprendizado, fato eviden-
ciado pela maior interação com o objeto de estudo.

Ferreira (2014) realizou um estudo de caso envolvendo 26 estudantes inscritos 
na disciplina Tópicos de Astronomia aplicados ao Ensino, em 2012, do curso de Pós-
Graduação Lato Sensu de Educação a Distância. 

Os resultados permitiram levantamentos quantitativos e informações qualitati-
vas sobre ensino e aprendizagem de Astronomia por meio da EAD. É possível cons-
tatar a interação entre os envolvidos sob a mediação do professor-tutor por meio das 
análises de desempenho e evolução de cada estudante e do conjunto.

Sallum (2015) avaliou o processo de recuperação final sob a perspectiva da me-
diação pedagógica fundamentada em Vygotsky, desenvolvida a partir de uma abor-
dagem da mediação tecnológica de EAD, aplicada a alunos do Ensino Médio, na 
disciplina de Matemática. 

A pesquisa verificou que os resultados obtidos após a aplicação da metodolo-
gia orientada por meio da mediação tecnológica diferem dos resultados obtidos por 
meio dos métodos tradicionais anteriormente apurados.
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Confirma-se a hipótese de que a utilização da tecnologia via EAD, como recurso 
de mediação pedagógica, influencia positivamente o resultado da recuperação final 
na disciplina de Matemática no Ensino Médio.

2.6 Verificação de indicadores da presença social
Nesse subfoco, uma pesquisa identifica indicadores da presença social, uma das 

três presenças preconizadas pelo Modelo de Comunidade de Inquirição (COI), utili-
zado para avaliação de AVA.

Carvalho (2014) verificou se a atuação do professor-tutor pode auxiliar, ou não, 
a intensificação da presença social. A coleta de dados ocorreu com 119 alunos dos 
cursos presenciais de Licenciatura em Química, Ciências Biológicas e Matemática 
que cursaram a disciplina de Psicologia da Educação oferecidas online. 

A pesquisadora identificou o aumento da incidência de algumas categorias que 
indicam a presença social após algumas ações pedagógicas praticadas pela profes-
sora-tutora, o que leva a entender que algumas ações educativas do tutor podem 
aumentar consideravelmente a incidência de presença social. Dessa forma, pode-se 
afirmar que o papel do tutor é essencial no processo de aprendizagem.

Considerações finais
Neste capítulo, realizamos uma pesquisa do tipo “estado do conhecimento”, 

identificando e analisando, entre a produção acadêmica (teses e dissertações) do Pro-
grama de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e do Programa de Pós-Graduação 
em Ensino de Ciências e Matemática, da Universidade Cruzeiro do Sul, as pesquisas 
que tratam da Educação a Distância, no período de janeiro de 2006 a dezembro de 
2015, e que se encontram disponíveis no site da Instituição.

Nesta análise, identificamos um foco temático e seis subfocos. Como o corpus 
investigado refere-se à produção acadêmica de Programas de Pós-Graduação na área 
de Ensino, na qual selecionamos aqueles que se referem à Educação a Distância, é 
natural identificarmos como foco temático o ensino e a aprendizagem em EAD, evi-
denciando a coerência das produções analisadas com o escopo dos cursos dos quais 
essas produções se originam. 

Contudo, dessa análise emergiram seis subfocos que atestam as diferentes ver-
tentes investigadas, contribuindo, assim, para o desenvolvimento da área de ensino e, 
consequentemente, para um aprimoramento da Educação a Distância em nosso país, 
vez que essas pesquisas efetivamente se traduzem em práticas educacionais como 
forma de aumentar o acesso à educação, à profissionalização e ao desenvolvimento 
da Ciência.

Os seis subfocos, a saber: “análise da percepção dos alunos”, “análise de discipli-
nas e cursos em EAD”, “parâmetros de qualidade”, “proposição de métodos de ensi-
no”, “utilização de AVA como ferramenta/recurso de ensino” e “verificação de indica-
dores da presença social” emergem de pesquisas desenvolvidas em diferentes níveis 
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de ensino, passando pelo Ensino Fundamental, Médio, Superior e Pós-Graduação. 
Foram investigadas disciplinas e cursos ofertados na modalidade presencial e tam-
bém a distância, o que permitiu experimentar diferentes situações didáticas.

 Compreendemos que as pesquisas sobre Educação a Distância, desenvolvi-
das pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e pelo Programa de  
Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática, na Universidade Cruzeiro do 
Sul, ao longo desses 10 anos, têm contribuído consideravelmente para o desenvolvi-
mento de educação de qualidade, atual e acessível a um maior número de estudantes. 
Isso nos diferentes níveis de ensino, em um País que tanto carece de atenção nessa 
seara, convidando-nos a refletir sobre uma educação possível e capaz de promover 
mudanças significativas na sociedade contemporânea.
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Gestão de um polo de ensino a distância:  

desafios e oportunidades para a manutenção  

da qualidade acadêmica

Enir da Silva Fonseca
Carlos Fernando de Araújo Jr.

Introdução
A evolução tecnológica vislumbrada nas últimas décadas tem proporcionado 

uma revolução nos hábitos de toda a sociedade, e o ensino foi uma das áreas favo-
recidas por toda essa expansão, passando-se a adotar Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC) no processo de ensino-aprendizagem, por utilização dos recur-
sos em aulas presenciais, semipresenciais ou totalmente a distância, possibilitando, 
assim, a redução das distâncias sociais e facilitando a disseminação do saber, fatores 
que ao mesmo tempo transformaram-se em um grande desafio para as Instituições 
de Educação Superior (IES) na sua implementação e manutenção. 

A Educação a Distância (EAD) vem assumindo papel de fundamental importân-
cia na propagação do conhecimento, proporcionando a formação de indivíduos antes 
considerados excluídos dos modelos presenciais nos ambientes universitários, visto a 
carência desses espaços em diversas regiões do País. 

Moran (2012) afirma que a Educação a Distância é o processo de ensino e apren-
dizagem mediado por tecnologias, no qual docentes e discentes estão separados espa-
cial e/ou temporalmente, mas podem estar conectados, interligados por tecnologias. 

A transmissão dos atos relacionados à educação é facilitada pelo avanço tecno-
lógico, pois a sociedade contemporânea está imersa em uma verdadeira revolução 
de novas tecnologias. Estamos vivendo a Era da Informação e do conhecimento fa-
cilitado pelos ambientes interativos com aplicativos que facilitam a troca de arquivos 
instantaneamente ou em redes sociais. 

A EAD não é a substituta da Educação Convencional e Presencial; no entanto, 
sua implementação tem se transformado em propulsora para o uso de tecnologias no 
ensino, facilitado pelas necessidades do docente em acompanhar as gerações X, Y e Z 
e, conforme define Fava (2014, p. 43):

Para a geração X, tanto no universo corporativo como na escola e no entreteni-
mento, o que vale é trabalhar, estudar, jogar para ganhar. Os jovens da geração Y 
nasceram com o desenvolvimento da tecnologia digital; considerada a geração do 
joystick, derrubou as barreiras de espaço e tempo e se tornou a primeira juventude 
literalmente global. A geração Z não gosta de utilizar materiais didáticos impressos 
e analógicos; prefere digital. Não é uma geração apenas dominada pela tecnologia; 
é uma geração regida pela velocidade da tecnologia, razão pela qual estão sempre 
agitados e impacientes.
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Com a afirmação de Fava (2014), identificamos nas gerações uma busca contí-
nua por adaptações do mundo às suas necessidades, o que não é diferente no proces-
so educativo. Para a aprendizagem, o ensino a distância não pode ser considerado um 
concorrente ao modelo tradicional, pois o aluno recém-formado no Ensino Médio 
necessita do convívio universitário e o aprendizado em grupo e a interação entre 
pessoas da mesma faixa etária é um grande facilitador para a formação de sua rede 
de relacionamento.

O documento criado pelo Ministério da Educação (MEC), no ano de 2007, para 
nortear as instituições quanto aos princípios do ensino a distância, tem como crité-
rios e diretrizes os referenciais de qualidade para a Educação Superior a Distância, 
destacando-se a importância da gestão educacional voltada para a EAD, que são di-
ferenciadas da Educação Tradicional.

Por meio de recursos tecnológicos, são viabilizados os processos para a gestão 
acadêmica, desenvolvimento de atividades de ensino, gestão administrativa, media-
ção e interação com os professores, alunos, equipe multidisciplinar e polos de apoio 
presencial:

No Brasil, a modalidade de Educação a Distância obteve respaldo legal para sua 
realização com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei n.º 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996 –, que estabelece, em seu Artigo 80, a possibilidade de uso orgâ-
nico da modalidade de Educação a Distância em todos os níveis e modalidades de 
ensino. Esse artigo foi regulamentado posteriormente pelos Decretos n.º 2.494 e n.º 
2.561, de 1998, mas ambos revogados pelo Decreto n.º 5.622, em vigência desde sua 
publicação em 20 de dezembro de 2005 (BRASIL, 2007b, p. 5).

E com o crescimento da Educação a Distância, os entraves encontrados deixam 
de ser essencialmente vinculados ao acesso ao ensino, tornando-se imprescindíveis 
as questões gerenciais do polo de apoio presencial. 

Conforme definem Souza e colaboradores (2012), o papel do coordenador de 
polo, existente no modelo atual de gestão, tem em suas atribuições manter o bom 
andamento do polo, bem como buscar e otimizar os números que gerenciam, iden-
tificar e resolver os problemas existentes a fim de manter a qualidade na oferta dos 
cursos de acordo com o modelo implantado pela IES mantenedora.

Justificativa
O polo de apoio presencial tem como principal competência o atendimento e o 

acompanhamento do aprendizado e a gestão das questões administrativas voltadas 
ao discente.

É um espaço que deve privilegiar ações que facilitem a promoção de atividades 
educacionais e culturais, permitindo o estabelecimento de um vínculo entre aluno e 
universidade e, segundo a Portaria Normativa n.º 2 (BRASIL, 2007a), § 1º: “O polo de 
apoio presencial é a unidade operacional para desenvolvimento descentralizado de 
atividades pedagógicas e administrativas relativas aos cursos e programas ofertados 
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a distância” e, dessa forma, deve oferecer todo suporte para que a formação acadê-
mica ocorra com qualidade adequada às necessidades técnicas, científicas, políticas 
e sociais. 

O coordenador é o responsável por toda a sua gestão, promovendo a comunica-
ção com a IES mantenedora e os demais órgãos competentes, assim como ações que 
incentivem a capacitação para o desenvolvimento da equipe multidisciplinar e de 
apoio inerentes à função e com base nas necessidades e especificidades dos cursos de 
Graduação, Pós-Graduação e Extensão. 

E de acordo com Maia e Mattar (2007), é essencial que as instituições de ensino 
desenvolvam programas para capacitação de tutores, inclusive para o uso das ferra-
mentas de tutoria, e que esses programas sejam oferecidos continuamente.

Estrutura da Educação a Distância (EAD)
No Decreto n.º 5.622, de dezembro de 2005, o MEC regulamenta a Educação 

a Distância como modalidade educacional na qual professor e aluno desenvolvem 
atividades educativas em tempos e lugares distintos e na qual a mediação didático
-pedagógica no processo de ensino-aprendizagem ocorre com a utilização de tecno-
logias da informação e comunicação. 

No ensino a distância, o professor não mantém contato permanente com o alu-
no; no entanto, a relação continua alicerçada no processo de mediação e meios didá-
ticos pedagógicos presentes na instituição gestora. 

Conforme Moran (2013), a EAD online nos mostra a importância do planeja-
mento, da organização, da preparação de bons materiais, fáceis de compreender, de 
navegar, que facilitem imensamente o trabalho do aluno. 

Esse modelo é apropriado para os adultos ou alunos com maturidade e moti-
vação para a aprendizagem e que não dispõem de tempo para a locomoção diária 
aos centros de estudos e os aspectos que melhor evidenciam o sistema EAD são os 
processos mediados por tecnologia, na qual a docência não é direta e pode ocorrer 
auxiliada por tutores ou orientadores, com a utilização de material didático produ-
zido especificamente para o curso ou disciplina, apoiados por estrutura tecnológica 
nos encontros presenciais e atividades de estudo, com equipe treinada para o apoio e 
para os serviços administrativos.

De acordo com os referenciais de qualidade do MEC, os programas podem apre-
sentar diferentes desenhos e múltiplas combinações de linguagens, recursos educa-
cionais e tecnológicos, desde que sustentados em projetos de cursos com aspectos 
pedagógicos, recursos humanos e infraestrutura integralmente expressas no Projeto 
Político e Pedagógico (PPP). Os principais tópicos a serem seguidos são apresentados 
na Tabela 1.
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Tabela 1 – Principais tópicos expressos no PPP de um curso na modalidade EAD.

Tópicos elementos constituintes

Concepção de educação e 
currículo no processo de 
ensino e aprendizagem.

Projeto político pedagógico apresentando claramente sua opção 
epistemológica de educação, de currículo, de ensino, de apren-
dizagem, de perfil do estudante que deseja formar;
Como se desenvolverão os processos de produção de material 
didático, de tutoria, de comunicação e de avaliação;
A organização em disciplina, módulo, tema e área reflete a esco-
lha feita pelos sujeitos envolvidos no projeto.

Sistemas de comunicação

O uso da tecnologia deve estar apoiado em uma filosofia de 
aprendizagem que proporcione aos estudantes a oportunidade 
de interagir, de desenvolver projetos compartilhados, de reco-
nhecer e respeitar diferentes culturas e de construir o conheci-
mento;
Tendo o estudante como centro do processo educacional, um 
dos pilares para garantir a qualidade de um curso a distância é a 
interatividade entre professores, tutores e estudantes;
Privilegiar e garantir a interação entre professor-estudante, tu-
tor-estudante e professor-tutor, a relação entre colegas de curso 
também necessita ser fomentada;
Prever momentos de encontros presenciais.

Material didático

Deve desenvolver habilidades e competências específicas, recor-
rendo a um conjunto de mídias compatível com a proposta e 
com o contexto socioeconômico do público-alvo;
A produção de material impresso, vídeos, programas televisi-
vos e radiofônicos, videoconferências, CD-ROM, páginas web, 
objetos de aprendizagem e outros, para uso a distância, atende 
a diferentes lógicas de concepção, produção, linguagem, estudo 
e controle de tempo; 
Os docentes responsáveis pela produção dos conteúdos devem 
trabalhar integrados a uma equipe multidisciplinar, contendo 
profissionais especialistas em desenho instrucional, diagrama-
ção, ilustração e desenvolvimento de páginas web, entre outros.

Avaliação

Duas dimensões devem ser contempladas na proposta de ava-
liação de um projeto de Educação a Distância:
A que diz respeito ao processo de aprendizagem – esta avaliação 
deve comportar um processo contínuo, para verificar constan-
temente o progresso dos estudantes e estimulá-los a serem ati-
vos na construção do conhecimento;
A que se refere à avaliação institucional – a instituição deve de-
senhar um processo contínuo de avaliação quanto: à organiza-
ção didático-pedagógica; ao corpo docente, ao corpo de tutores, 
ao corpo técnico-administrativo e discente; às instalações físi-
cas e à meta-avaliação.

(continua)
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(continuação)

Equipe multidisciplinar

Os recursos humanos devem configurar uma equipe com funções 
de planejamento, implementação e gestão dos cursos a distância;
As três categorias profissionais (docente, tutores e pessoal técni-
co-administrativo), que devem estar em constante qualificação.

Infraestrutura de apoio

Refere-se a equipamentos de televisão, videocassetes, audiocas-
setes, fotografia, impressoras, linhas telefônicas, inclusive de-
dicadas à Internet, e serviços de 0800, fax, equipamentos para 
produção audiovisual e para videoconferência, computadores 
ligados em rede, laboratórios de informática;
Centros de documentação e informação ou midiatecas (que ar-
ticulam bibliotecas, videotecas, audiotecas, hemerotecas, infote-
cas etc.) para prover suporte a estudantes, tutores e professores.

Gestão acadêmico- 
-administrativa

Deve estar integrada aos demais processos da instituição, ou 
seja, é de fundamental importância que o estudante de um cur-
so de Educação a Distância tenha as mesmas condições e su-
porte que o de um curso presencial, e o sistema acadêmico deve 
priorizar isso, no sentido de oferecer ao estudante, geografica-
mente distante o acesso aos mesmos serviços disponíveis para 
o ensino tradicional, como: matrícula, inscrições, requisições, 
acesso às informações institucionais, secretaria, tesouraria etc.;
Os processos de tutoria, produção e distribuição de material 
didático, acompanhamento e avaliação do estudante precisam 
ser rigorosamente gerenciados e supervisionados, sob pena de 
desestimular o estudante, levando-o ao abandono do curso, ou 
de não permitir devidamente os registros necessários para a 
convalidação do processo de aprendizagem.

Sustentabilidade 
financeira

A Educação Superior a Distância de qualidade envolve uma série 
de investimentos iniciais elevados para a produção de material 
didático, na capacitação das equipes multidisciplinares, na im-
plantação de polos de apoio presencial e na disponibilizarão dos 
demais recursos educacionais, assim como na implantação (me-
todologia e equipe) da gestão do sistema de Educação a Distância.

Fonte: adaptado de Brasil (2007b, p. 8).

Para o funcionamento do polo de apoio presencial é necessário, além dos re-
cursos humanos, uma infraestrutura material com equipamentos de televisão, im-
pressoras, linha telefônica e Internet, entre outras, adequado aos cursos ofertados e 
proporcionais ao número de estudantes. 

De acordo com Santos (2015), o polo de apoio presencial deve ter a estrutura de 
apoio tecnológico, recursos humanos e instalações físicas, que possam contribuir de 
fato com o andamento e a qualidade do ensino. 

Além da estrutura física contendo biblioteca, laboratório de informática, secre-
taria, salas para tutoria e salas de aulas reservadas aos encontros presenciais, os polos 
devem atender aos requisitos de acessibilidade, de acordo com a Lei n.º 10.098.
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O gerenciamento, a organização e a administração são de responsabilidade do 
coordenador do polo, incumbido também da gestão dos recursos, da equipe, do es-
paço físico e de ações no âmbito local referentes à EAD.

Desafios com a implantação do polo e qualidade
Na implantação de um polo, além do reconhecimento do MEC com a validação da 

estrutura física e pedagógica condizente com as normativas para o funcionamento, são 
necessárias a atuação da equipe local na gestão de competências relacionadas a:

1. Acompanhar as atividades de ensino, presenciais e a distância;
2. Gerenciar o recebimento e a entrega dos materiais didáticos para os alunos; 
3. Articular a distribuição e o uso das instalações para a realização das ativida-

des dos diversos cursos; 
4. Articular-se com o mantenedor do polo com o objetivo de prover as neces-

sidades materiais, de pessoal e de ampliação; 
5. Elaborar e encaminhar à coordenação do curso, relatório de frequência e 

desempenho dos tutores e técnicos atuantes no polo; 
6. Elaborar e encaminhar relatório semestral das atividades realizadas, ou 

quando solicitado; 
7. Organizar calendário acadêmico e administrativo que regulamente as atividades.
Gerenciar os serviços prestados aliados a uma metodologia que controle ade-

quadamente os processos devem ser baseados na satisfação dos clientes internos e 
externos, sendo que a gestão da qualidade nos serviços mantém-se a partir de treina-
mentos contínuos dos colaboradores. 

Fonseca (2015) define que os gestores das empresas necessitam investir na capa-
citação profissional da equipe para se manter na vanguarda da produção ou serviços, 
tornando a atividade diária natural ao profissional. 

Os desafios para a gestão dos cursos de Educação a Distância é um dos conceitos 
que deve ser trabalhado constantemente pelo coordenador, seja com as responsabili-
dades administrativas, com a tutoria local, seja com o suporte técnico em relação ao 
uso dos laboratórios de informática ou específicos por área de estudo, facilitando o 
acesso à biblioteca, com atenção aos serviços de secretaria dos cursos, entre outros. 
Essas funções administrativas se dividem em planejamento, organização, liderança e 
controle, conforme define Chiavenato (2014), representados na Figura 1:
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Figura 1 – As quatro etapas do processo administrativo.

Fonte: Chiavenato (2014, p. 46).

As quatro etapas do processo administrativo que Chiavenato (2014) representa 
aplicam-se da seguinte forma: 

1. O planejamento é o momento em que o gestor define a estratégia global de 
ação, em que se formulam os objetivos e quais os planos utilizados para al-
cançá-los, programando-se, assim, as atividades; 

2. Na organização é quando efetivamente ocorre a divisão do trabalho, desig-
nando-se e se agrupando as atividades em órgãos e cargos, permitindo alo-
car os recursos e definir autoridade e responsabilidades;

3. A direção é quando o gestor interpreta os planos e orienta os demais mem-
bros da equipe a forma como executá-los, designando as pessoas para as 
tarefas e coordenando esforços para a adequada comunicação entre todos, 
de maneira que se mantenha a motivação no desempenho das atividades;

4. No controle, o gestor deve manter a liderança por meio de orientações cons-
tantes, regulando as atividades organizacionais de modo que se tornem con-
sistentes as expectativas que foram estabelecidas.

Materiais e métodos
Quanto à natureza da pesquisa, o método escolhido foi o estudo de caso com 

característica exploratória, em uma abordagem qualitativa, pois se buscou captar o 
papel do coordenador de polo, embasado em sua cultura, crenças, conhecimentos, 
valores e práticas para a gestão dos cursos e das atividades administrativas. 

Conforme define Malhotra (2011), a pesquisa qualitativa deve ser realizada para 
obter clara compreensão dos fatores que sustentam o problema de pesquisa.

O tema que trata da gestão de polo de ensino a distância é relativamente novo, 
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o que levou à classificação do tipo de pesquisa como exploratória, e Malhotra (2011) 
destaca que ela é exploratória por natureza e fundamentada em pequenas amostras, 
podendo envolver técnicas qualitativas populares como entrevistas de grupo ou pes-
soais, que confirmam o pensamento dos entrevistados em detalhes. Assim, procura-
mos conhecer mais profundamente o tema em questão e os desafios da gestão dos 
polos de apoio presencial. 

Para a coleta de dados primários, aplicou-se um questionário com as seguintes 
perguntas: 

1. Os guias das disciplinas contêm todos os seguintes aspectos: ementa, objetivos, 
conteúdos, procedimentos de ensino e de avaliação e bibliografia da disciplina?

2. Como avalia o ambiente virtual de aprendizagem? Ele favorece trabalhos 
colaborativos?

3. As atividades desenvolvidas no ambiente virtual de aprendizagem das diver-
sas disciplinas/eixos temáticos facilitam a experimentação nos momentos 
presenciais em laboratórios reais?

4. Houve integração entre materiais impressos, radiofônicos, televisivos, de 
informática e de teleconferências, entre outros, acrescida da mediação dos 
professores – em momentos presenciais ou virtuais – de forma a criar am-
bientes de aprendizagem ricos e flexíveis?

5. Qual tipo de material didático foi mais utilizado por indicação de seus pro-
fessores e/ou orientadores acadêmicos durante o curso?

6. Como é a disponibilidade dos professores, tutores ou orientadores acadêmi-
cos do curso, para orientação presencial e online?

7. Como você avalia a articulação da equipe pedagógica (professores, coorde-
nador acadêmico e tutores) de seu curso?

8. Como avalia o processo de orientação e acompanhamento dos tutores do 
polo, ao longo do curso?

9. Como você avalia a atuação do coordenador do polo no atendimento e/ou 
esclarecimento acadêmico ao estudante?

10. Como avalia a atuação do suporte técnico do curso?
11. Por que você escolheu um curso na modalidade a distância? Indicar a alter-

nativa que mais se aproxime de sua opção;
12. Os equipamentos disponíveis no polo são suficientes para o número de es-

tudantes?
13. Como são os equipamentos do laboratório de ensino do polo, os quais utili-

zados no seu curso? Específicos do curso;
14. Como a sua unidade acadêmica/polo viabiliza o acesso ao laboratório de 

informática para atender às necessidades do curso?
15. Como você avalia o acervo da biblioteca do polo quanto à atualização, face 

às necessidades curriculares do seu curso?
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Das questões 16 a 22, o aluno escolheu uma das opções entre péssimo, ruim, 
regular, bom e ótimo para os itens, apontando-os em cada pergunta.

1. Analisando a aula presencial, responda. Itens: procedimentos metodológi-
cos utilizados; organização e clareza da aula e domínio no esclarecimento 
de dúvidas;

2. Em relação ao ambiente virtual de aprendizagem. Itens: organização e cla-
reza do conteúdo; importância de materiais instrucionais complementares e 
qualidade das atividades propostas;

3. Quanto ao desempenho dos tutores. Itens: prontidão para esclarecimentos 
de dúvidas; disponibilidade do conteúdo e atividades no tempo proposto; 
correção das atividades no tempo proposto e condução das discussões no 
ambiente virtual de aprendizagem;

4. Quanto à infraestrutura. Itens: distância do polo em relação à sua residência 
e local de realização do encontro presencial;

5. Quanto à Coordenação e à Secretaria;
6. Quanto aos monitores. Itens: prontidão para esclarecimentos de dúvidas e 

resolução de problemas relacionados ao ambiente virtual de aprendizagem e 
cordialidade no atendimento;

7. Comentários, críticas e sugestões.
Neste estudo, pretendeu-se identificar as dificuldades e os desafios do polo de 

apoio presencial da Universidade de Ribeirão Preto (Unaerp), situada no Município 
de Guarujá, SP, como foco nas práticas de gestão administrativa e pedagógica. 

A pesquisa foi realizada nos meses de maio e junho de 2016, com um grupo de 
278 alunos do curso a distância de Pedagogia e dos cursos presenciais de Adminis-
tração, Educação Física, Direito e Tecnologia em Logística, com disciplinas semipre-
senciais. 

A coleta de dados ocorreu de forma espontânea e por meio de um formulário ge-
rado pelo Google Forms, conforme a Figura 2, e questionário distribuído em encontro 
presencial para os alunos que escolheram esta opção. 
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Figura 2 – Pesquisa para o aprendizado no ensino a distância.

Fonte: <https://docs.google.com/forms/d/1ivqY_0ck-IgtltXjvpJe7db2OsabTVdEt0UPV
NHA62A/viewform>.

A Tabela 2 representa a distribuição de alunos matriculados no primeiro semes-
tre do ano de 2016 e voluntários que participaram do questionário proposto, com 
todas as respostas obtidas em horários e datas diversas.

Tabela 2 – Quantidade de alunos por semestre.

curso
Período de estudo Total

1ª 
etapa

2ª 
etapa

3ª 
etapa

7ª 
etapa

demais 
etapas Matriculado Participante

Administração 48 11 10 0 3 72 14
Direito 41 9 5 0 2 57 24
Educação Física 11 10 32 0 2 55 10
Pedagogia 4 3 1 19 0 27 26
Tecnologia em Logística 0 15 51 0 2 68 8

Fonte: elaborada pelos autores.

Para os dois tutores e uma secretária da Educação a Distância do polo, aplicou-
se um questionário complementar com questões voltadas para a gestão da EAD, a 
distribuição de material e as atividades da Secretaria, entre outras. 
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Buscou-se identificar a atuação do suporte técnico do curso; se as salas de aula 
do polo e o espaço pedagógico são adequadas ao número de estudantes; se os equi-
pamentos disponíveis são suficientes para o número de alunos matriculados; se o 
material didático oferecido é suficiente; como são os laboratórios específicos e como 
é viabilizado o acesso ao laboratório de informática.

Resultados e discussão
Ao analisar os dados da pesquisa com alunos dos cursos a distância, constata-

ram-se alguns fatores que requerem maior atenção da Coordenação junto à tutoria e 
à equipe multidisciplinar, quanto ao desempenho dos tutores em relação à prontidão 
para esclarecimentos de dúvidas, disponibilidade do conteúdo e atividades, assim 
como à correção no tempo proposto. 

A Figura 3 representa os resultados das discussões no curso de Pedagogia na 
visão do aluno em relação às ações da tutoria, mostrando que existe espaço para me-
lhorias, visto que parte do aprendizado ocorre nas interações com o uso dos fóruns.

Figura 3 – Condução das discussões no 
ambiente virtual de aprendizagem.

Figura 4 – Tempo extra para outras 
atividades.

Fonte: elaborada pelos autores. Fonte: elaborada pelos autores.

Estes indicadores sinalizam que, com alguns ajustes na condução das atividades 
no ambiente virtual de aprendizagem, os professores e tutores podem proporcionar 
melhora significativa no processo de aprendizagem em relação ao conteúdo minis-
trado ao discente e, com a administração do seu tempo de estudo, o aluno poderá 
realizar outras atividades pontuais sem prejudicar a evolução no curso.

Ao ser questionado sobre o motivo que levou o discente à escolha de um curso 
na modalidade a distância, 74,2% indicam a falta de tempo para frequentar a Uni-
versidade diariamente, apontando o potencial dos cursos a distância no atendimento 
da sociedade contemporânea, já que muitos têm atividade profissional em horário de 
turno de revezamento ou em horário incompatível com os cursos presenciais. 
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Entre as dificuldades, 9,7% indicam outros motivos, como os filhos menores que 
necessitam de acompanhamento materno, a praticidade de estudar em casa e o foco 
no conteúdo, pois não ocorre dispersão nas aulas – dados apresentados na Figura 5:

Figura 5 – Escolha de curso a distância.

Fonte: elaborada pelos autores.

 Os alunos das disciplinas semipresenciais apontam a vantagem do estudo a 
distância com 69,6%, indicando flexibilidade no horário, e 26,8% que podem conci-
liar as atividades externas ao curso, conforme representado na Figura 6; apenas 3,6% 
identificam como vantagem o tempo extra para outras atividades.

Figura 6 – Vantagens de estudo a distância.

Fonte: elaborada pelos autores.

Na Figura 7 são apresentados os resultados obtidos no primeiro semestre de 
2016, com 38,5% indicando o atendimento de Secretaria como ótimo e 46,2% como 
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bom, sinalizando que a equipe está no caminho adequado. No entanto, existem 15,3% 
distribuídos em 11,5% e 3,8 que sinalizam o atendimento como regular e ruim, res-
pectivamente, que podem ser melhorados, o que, consequentemente, conduzirá o 
atendimento para o ótimo.

Os valores para atendimento ao esclarecimento de dúvidas relacionadas ao uso 
do ambiente virtual de aprendizagem, apresentados na Figura 8, estão bem próximos 
ao atendimento da Secretaria, com 36% para ótimo, 48% para bom e 16% para regu-
lar, que se justifi ca pelo envolvimento da mesma equipe nas duas atividades.

Figura 7 – Atendimento na Secretaria. Figura 8 – Atendimento de dúvidas 
para uso do ambiente virtual de 
aprendizagem.

Fonte: elaborada pelos autores. Fonte: elaborada pelos autores.

O polo em estudo utiliza o padrão implantado pela IES gestora, que é o encontro 
presencial obrigatório, com aula presencial por meio de videoconferência, fi cando a 
cargo do tutor local o acompanhamento para eventuais esclarecimentos de dúvidas 
sobre o conteúdo. 

A Figura 9 demonstra que 80,8% avaliam que as atuações dos tutores de polo são 
adequadas e 15,5% indicam como razoável a mediação das aulas.

A Figura 10 mostra que 73,1% avalia a atuação da Coordenação como adequada 
e 23,1% como razoável.
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Figura 9 – Orientação e 
acompanhamento dos tutores.

Figura 10 – Atuação do coordenador 
do polo no atendimento.

Fonte: elaborada pelos autores. Fonte: elaborada pelos autores.

Na avaliação da Coordenação e da tutoria local, foram detectados 3,8% como 
atuação pouco adequada, resultado que pode ter ido influenciado por problemas téc-
nicos ocorridos durante a aula ou outros referentes a questões de avaliação do aluno. 

Mesmo com a sinalização de uma boa qualidade na gestão, os índices apontam para 
melhoria contínua no processo e correções pontuais entre a articulação da equipe pedagó-
gica (professores, coordenador acadêmico e tutores) com toda a equipe de apoio envolvida.

Considerações finais
A gestão do processo administrativo respeitando as etapas de planejamento, or-

ganização, direção e controle indica o rumo para o gerenciamento focado na quali-
dade, o que atende aos preceitos indicados no referencial do MEC. 

A qualidade em todos os níveis na EAD será alcançada com o aperfeiçoamento 
contínuo das etapas de aprendizagem e capacitação de toda a equipe envolvida no 
processo, o que, consequentemente, permitirá maior aproveitamento do discente, fa-
cilitando a difusão dos cursos e a captação de novos alunos.

Entre os relatos, ficou evidente que a tecnologia no mundo contemporâneo é in-
dispensável para o aprendizado, pois possibilita pesquisas mais amplas sobre os mais 
variados assuntos, facilitando a comunicação e a busca de informações no trabalho e 
na faculdade, criando oportunidades antes limitadas ao acervo disponível nas biblio-
tecas. A utilização das redes sociais e a publicação dos arquivos em nuvens com com-
partilhamento instantâneo e para o grupo facilita a consulta ao material instrucional 
e a flexibilidade quanto ao lugar e ao tempo destinado para o estudo.

O uso de tecnologias na educação será cada dia mais implementado, provocando 
alterações no formato até então trabalhado, pois as novas gerações estão inseridas no 
mundo virtual, o que se reflete nas empresas e na sociedade. 
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A escolha por cursos a distância tende a manter o crescimento, o que, conse-
quentemente, exige da gestão dos polos EAD manutenção e investimentos na capa-
citação e contínuo aprimoramento de todas as pessoas e dos processos envolvidos.

Cabe ao coordenador de polo gerenciar, além da qualidade pedagógica dos cur-
sos oferecidos, o acompanhamento ininterrupto dos serviços de Secretaria, da utili-
zação do ambiente virtual de aprendizagem e de todas as competências e atitudes da 
equipe de apoio, multidisciplinar e tutoria.
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Desafios e soluções na gestão de um Nead

Adelson de Paula Silva
Juliano Schimiguel

Introdução
A Educação a Distância (EAD) é a modalidade de ensino que vem promovendo, 

nas duas últimas décadas, avanço substancial do número de estudantes, apoiada pe-
las Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), gerando qualificação e forma-
ção profissional por meio de cursos livres de curta duração e de cursos formais, que 
vão do Ensino Médio à Pós-Graduação. 

Esse avanço deve-se ao caráter democratizador do saber e do conhecimento que, 
por meio de políticas públicas criadas com a finalidade de proporcionar o acesso das 
pessoas menos favorecidas e da iniciativa privada, que aproveita o espaço da Educa-
ção a Distância para ampliar a sua oferta, proporcionam o aumento de vagas para o 
ensino.

A partir do crescimento dessa modalidade de ensino, percebe-se a importância 
da orientação das ações por meio de um gerenciamento mais eficaz, gerando um 
acompanhamento detalhado das atividades e a supervisão dos processos de trabalho, 
em busca da eficiência e qualidade.

É com base nesse cenário que expomos este estudo, que tem por objetivo apre-
sentar a prática da gestão da EAD, com o intuito de proporcionar visão mais aprimo-
rada e clara dos desafios e das ações cabíveis à realização das atividades administrati-
vas no âmbito do Núcleo de Educação a Distância (Nead). 

As ações na esfera da administração de um ambiente de EAD são específicas e, 
em muitos casos, por se tratar de uma modalidade de ensino que carece de organiza-
ção mais efetiva e complexa e exige a estruturação de rotinas e controles que promo-
vam a devida sustentabilidade do processo, como verificado também nos estudos de 
Mill e colaboradores (2010). 

Baseando-se na experiência de gestão vivenciada com a criação de um Nead, 
apresenta-se, neste capítulo, um relato com a proposta de promover a compreensão 
das dificuldades enfrentadas e das estratégias utilizadas pelo gestor do Nead, visando 
à compreensão dos processos de planejamento, organização, coordenação e controle 
de atividades. Para tanto, faz-se necessário avaliar: 

•	 Os métodos de organização do Nead;
•	 Os diversos componentes que o compõem; 
•	 As possibilidades de ação que estão vinculadas aos diversos perfis de curso; 
•	 Ao nível de formação que o núcleo se propõe a desenvolver. 
Dessa forma, serão apresentados os elementos essenciais à condução das boas 

práticas para a gestão de um Nead, considerando a proposta de eficiência nos pro-
cessos de trabalho e a economia de recursos, consolidando, assim, uma posição  
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moderna e articulada dentro do conceito de administração educacional, atendendo à 
proposta traduzida aqui por sustentabilidade.

Portanto, para atender ao objetivo desta pesquisa, que se caracteriza como um 
estudo de caso, de cunho qualitativo, focado na experiência real de se promover a 
organização de um Nead, apresentam-se as instâncias maiores que agrupam as ativi-
dades de administração nesse ambiente, detalhando as principais ações que devem 
ser consideradas para promover um ambiente de gestão produtivo e sustentável. 

1 Referencial teórico
O estudo desenvolvido tomou como referência a experiência conquistada na 

criação de um Nead, sustentada à luz do referencial de qualidade para Educação Su-
perior a Distância, circunscrita no ordenamento legal vigente em complemento às 
determinações específicas da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), do Decre-
to n.º 5.622, de 20 de dezembro de 2005, do Decreto n.º 5.773, de junho de 2006 e das 
Portarias Normativas n.º 1 e 2, de 11 de janeiro de 2007 (BRASIL, 2007). A dinâmica 
de trabalho desenvolvida foi embasada na teoria da gerência de projetos e na gestão 
por processos.

Mill e colaboradores (2010) discutem a gestão da EAD sob a ótica do planeja-
mento, da organização e da direção, salientando a necessidade da mudança de men-
talidade dos gestores, com vistas a alcançar uma EAD de qualidade.

Rurato (2008) destaca, a partir dos seus estudos, que é possível conhecer as ca-
racterísticas dos aprendentes a distância e do ambiente de aprendizagem que os ro-
deia, propiciando a construção de estratégias de gestão e de ensino mais adequadas.

Em relação à proposta de organização da EAD em ambientes públicos, a publica-
ção realizada pela Escola Nacional de Administração Pública (2006) traz contribui-
ções importantes, apresentando debates sobre os desafios para implantação da EAD, 
passando pela discussão sobre as diretrizes pedagógicas, a metodologia aplicada à 
construção do modelo e os referenciais de qualidade nos vários níveis do processo de 
ensino a distância.

O trabalho de organização de um modelo de gestão que seja efetivo e atenda às 
transformações no campo educacional exige compreender o alinhamento com as ques-
tões que envolvam a sustentabilidade dentro dos processos de trabalho. Nesse sentido, 
foram identificadas abordagens diferentes no estudo realizado, o que sugeriu a diferen-
ciação entre: sustentabilidade organizacional e negócios para sustentabilidade.

O conceito de sustentabilidade é tratado por Bellen Hans (2002), que faz uma aná-
lise comparativa de algumas ferramentas que proporcionam condições de se apurar o 
grau de sustentabilidade de um país, cidade, local, empresa ou mesmo um sistema. 

Claro (2008) trata do assunto sustentabilidade em relação às práticas empresariais, 
buscando conhecer o grau de entendimento deste conceito dentro das organizações. 

Wikstron (2010) busca demonstrar as tensões existentes dentro das organiza-
ções em relação ao uso da sustentabilidade. 
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Todas as questões aqui destacadas proporcionam a construção da linha de dis-
cussão que será apresentada neste trabalho, com o objetivo de criar o entendimento 
sobre soluções aplicáveis aos desafios que são encontrados no processo de gestão do 
Nead. 

2 Desenvolvimento
No contexto da gestão de um ambiente de Educação a Distância, a forma de se 

apresentar o conteúdo e desenvolver o processo de ensino podem se estruturar em 
diferentes modelos, com diferentes desenhos e múltiplas combinações de linguagens, 
recursos educacionais e tecnológicos. 

A natureza do curso, as reais condições do cotidiano e as necessidades dos estu-
dantes são os elementos estruturantes que definirão a melhor tecnologia e metodolo-
gia a ser aplicada, bem como a escolha dos elementos de suporte base ao desenvolvi-
mento do curso (BRASIL, 2007). 

Segundo Mill e colaboradores (2010), um aspecto com o qual poucos profissio-
nais de EAD se preocupam é conhecer as particularidades das instâncias que ofere-
cem essa modalidade de educação. Embora de extrema importância para os gestores, 
trata-se de um assunto comumente relevado a planos inferiores. Conhecer a carac-
terística da instituição e o modelo funcional do Nead é de suma importância para se 
realizar uma boa gestão.

Geralmente, a EAD se organiza estruturalmente de acordo com os seguintes mo-
delos (MILL et al., 2010; FARIA, 2011): 

•	 Autônomo, no qual a instituição ofertante possui a estrutura de gestão edu-
cacional voltada efetivamente ao ensino a distância, gerindo todo o processo 
de trabalho, da área pedagógica ao financeiro, proporcionando maior foco 
e dedicação ao seu propósito. Esse modelo, dentro de uma visão conser-
vadora, eliminaria a existência de vícios e manipulações trazidos por uma 
estrutura atuante no ensino presencial;

•	 Misto, no qual a instituição ofertante já possui a infraestrutura de ensino 
presencial e o Nead nasce vinculado, num primeiro momento, aproveitando 
toda a estrutura pedagógica e administrativa que já está organizada, poden-
do se beneficiar da experiência já adquirida para execução da atividade de 
ensino; em síntese, usufruindo de todo o capital material, social, financeiro, 
cultural e, principalmente, intelectual;

•	 Em rede, no qual a instituição promotora possui toda a estrutura de ge-
ração de material e a organização didática do curso e as instituições ofer-
tantes, juntamente com os seus polos, oferecem os cursos que já estão 
construídos, com todo o conteúdo devidamente alinhado. Nesse modelo, 
a estrutura de gestão pedagógica e administrativa se reduz, pois boa parte 
dos elementos envolvidos na preparação do curso já foi assimilado pela 
instituição promotora. 
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Diversos autores discorrem sobre as vantagens e desvantagens entre os mode-
los institucionais anteriormente apresentados. Mas, faz-se importante compreender 
a necessidade de o gestor de EAD conhecer com profundidade o modelo que a sua 
instituição irá adotar, no intuito de eliminar erros de rota, problemas e impasses na 
execução das atividades operacionais, o que, de certa forma, pode até mesmo com-
prometer a sobrevivência do projeto.

2.1 Gestão educacional
A gestão escolar, como regida pelos preceitos da teoria geral da administração, 

busca a estruturação do trabalho com vistas a garantir melhores resultados, aplicando 
conhecimento e estratégias administrativas que possibilitem otimização de processos 
e ganho de produtividade, seja no trabalho executado, seja no retorno financeiro.

As atividades que envolvem o processo decisório numa organização como: con-
trolar, supervisionar, dirigir e planejar, entre outras; e todas as atividades que com-
preendem organização dos recursos (infraestrutura física, ambiente, dinheiro, pes-
soas, informação, materiais e tempo) são questões naturais, existentes no processo de 
gestão de um Nead e que estão diretamente ancoradas nas linhas da teoria geral da 
administração (SOUZA, 2012).

Dessa forma, pensar em gestão escolar e, neste caso em particular, pensar em 
gestão de um Nead, em nenhum momento transborda ou deixa margem à raciona-
lidade da administração empresarial, que é complexa, e vai se diferenciar de acordo 
com o perfil da organização. Essa racionalidade está ligada aos meios, métodos e 
processos que a instituição acredita serem capazes de proporcionar o alcance de de-
terminados fins ou resultados (CHIAVENATO, 2007, p. 44). 

Faz-se importante destacar, como diz Hora (2007, p. 47):
[...] que para assumir a sua função crítica, a teoria da administração escolar deve 
atentar para alguns pressupostos indispensáveis: inicialmente, a retomada da es-
pecificidade da administração, vinculada à natureza da educação, uma vez que o 
evidenciamento de sua ação política, que envolve a totalidade das relações sociais, 
é compreendida dialeticamente.  

Sendo assim, o gestor que atua na área de Educação precisa compreender que 
existe diferença entre a natureza do processo educativo e a natureza do processo 
produtivo. Isso nos remete a perceber que a gestão escolar precisa incorporar um 
viés mais democrático e participativo, pois a sua efetividade e eficácia baseiam-se 
na formação humana dos alunos, docentes e todos os profissionais envolvidos nesse 
processo (MILL et al., 2010).

Além do posicionamento diferenciado do gestor escolar, do ponto de vista or-
ganizacional, o surgimento de instituições de EAD ou Nead das entidades de ensino 
(universidades, faculdades e institutos de ensino técnico, entre outras) implicarão o 
alinhamento das estratégias organizacionais aos modos particulares de organização 
requeridos pelo modelo de ensino-aprendizagem a distância. 
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Em particular, pode-se ter a necessidade de adoção de um modelo de gestão 
que considere a premência de gerir equipes que trabalhem com alto grau de inter-
funcionalidade e com intensa dinâmica de interação entre seus profissionais. Tais 
considerações refletem de forma direta as características predominantes do trabalho 
desenvolvido nas instituições de EAD (CASTRO, 2009). 

Em suma, tem-se o entendimento de que faz parte do processo de administração 
do ensino a distância exigir de seus gestores:

•	 A capacidade de gerenciamento participativo e democrático da sua equipe 
de trabalho;

•	 O conhecimento das estratégias administrativas institucionais e o modelo de 
EAD a ser dirigido;

•	 A visão racional que o permita delinear os meios, métodos e processos para 
alcançar os resultados planejados;

•	 A capacidade de estruturar o ambiente de trabalho, de forma que ele se torne 
produtivo e gerador de resultado que, nesse caso, não pode ser apenas finan-
ceiro, mas deve ter em primeira instância a visão social, na qual o foco maior 
está no aprendizado promovido para o estudante.

2.2 Gestão do Nead
A EAD é uma modalidade que permite a ação educativa mediante diferentes 

técnicas, estratégias e meios, numa situação em que os estudantes e facilitadores se 
encontram separados fisicamente, e só ocasionalmente se relacionam de modo pre-
sencial. 

No entanto, esse fato depende da distância, do número de alunos e do tipo de 
conhecimento que é necessário. Numa perspectiva do processo educacional, essa 
forma de se comunicar permite transmitir informação de caráter cognitivo e men-
sagens formativas, mediante meios não tradicionais, não requerendo uma relação 
permanente presencial e circunscrita a um recinto específico. É, pois, um processo 
de formação autodirigido, apoiado pelo material elaborado num centro educativo, 
normalmente distante (RURATO, 2008).

Com o desenvolvimento das Tecnologias de Comunicação Digital (TCD), ou 
seja, com novos meios de transmitir as informações e processar a aprendizagem, as 
instituições relacionadas com o ensino ou formação a distância precisam aceitar e 
perceber as mudanças no que fazem e como fazem, buscando novas soluções que 
possibilitem superar os desafios.

Para trabalhar e superar os diversos desafios da EAD, os gestores buscam estru-
turar equipes mínimas, formadas por diversos profissionais, como apresentado de 
forma resumida no Quadro 1:
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Quadro 1 – Classificação das atividades profissionais do Nead.1

Profissional descrição da atividade

Coordenador administrativo Coordena, organiza e acompanha as atividades 
administrativas.

Coordenador pedagógico Coordena, organiza e acompanha as atividades 
didáticas/pedagógicas dos cursos desenvolvidos.

Coordenador de Tecnologia da 
Informação (TI)

Coordena, organiza e planeja a infraestrutura de TI do 
ambiente local e dos polos.

Coordenador de polo Coordena as atividades inerentes ao polo de estudo nos 
ambientes remotos.

Coordenador de curso
Coordena e acompanha o curso, realiza a gestão 
acadêmica, planeja as atividades junto com os 
professores formadores e conteudistas.

Coordenador de tutoria Coordena e acompanha as atividades dos tutores, 
supervisiona as atividades dos tutores no Avea.1

Professor formador Desenvolve as atividades a distância e presenciais e 
acompanha os estudantes.

Professor conteudista Planeja e desenvolve os conteúdos das disciplinas.

Tutor a distância
Assiste às dúvidas dos alunos, media a comunicação 
entre professor e aluno, elabora relatórios de 
acompanhamento discente.

Tutor presencial Assiste às dúvidas dos alunos, aplica avaliações e apoia 
as atividades presenciais.

Design instrucional Cria e apresenta soluções visuais para os conteúdos que 
devem ser apresentados nas diversas mídias utilizadas. 

Programador web Programador de computador para linguagens aplicadas 
à web. 

Técnico de suporte à informática Realiza suporte aos computadores, rede de 
computadores, periféricos e aos programas específicos.

Técnico de suporte ao Avea
Atualiza o ambiente Avea, disponibiliza recursos, 
cadastra usuários, desenvolve rotinas, treina 
professores, tutores, coordenadores etc.

Revisor de texto Revisa os conteúdos que serão disponibilizados nas 
várias mídias utilizadas pelo Nead.

Fonte: elaborado pelos autores.

Observa-se que, para desenvolver as atividades de ensino a distância, exigem-se pro-
fissionais de vários níveis e qualificações, o que, de forma direta, impacta na complexi-
dade de gestão do processo, vez que a equipe deve ser multidisciplinar, envolvendo um 
número de variáveis maior se comparado ao processo de ensino presencial tradicional. 

Em muitos casos, verifica-se que o Nead pode contar com um número de perfis 
profissionais aquém do necessário, impactando no padrão de EAD desenvolvida e no 
objetivo final desejado. Por exemplo, caso o Nead promovesse a geração de filmes e 
1Avea é a sigla de Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem.
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gravação de aulas, certamente, um número maior de profissionais qualificados deve-
ria existir para assumir as atividades propostas.

Segundo Mill (2006), as equipes gestoras da EAD no Brasil são, geralmente, 
compostas por subgerências, como: gestão pedagógica, gestão de avaliação e acom-
panhamento, gestão tecnológica e informação, gestão de polos e gestão acadêmico
-administrativa. 

Essas subgerências, em parceria com a coordenação geral, coordenações de cur-
sos ou de projetos e com apoio da direção geral da instituição, compõem o grupo 
gestor tradicional da EAD nas universidades. Há, ainda, os coordenadores dos polos 
de apoio presencial, que também compõem o grupo gestor. 

Os desafios de estruturação da equipe é, apenas, a “ponta do iceberg” no processo 
de gestão da EAD. Estabelecer o devido planejamento das atividades, desenvolver 
estratégias de ação, prever situações adversas, criar regras, rotinas de trabalho e ini-
ciativas que colaboram para o desenvolvimento de controles e acompanhamento são 
essenciais para o bom andamento do Nead (ESCOLA NACIONAL DE ADMINIS-
TRAÇÃO PÚBLICA, 2006). 

De acordo com Mill (2006), o usuário-cliente é sempre o ponto de partida e 
chegada, sendo o elemento que indica as diretrizes para a implementação do modelo 
de gestão dos processos de uma determinada atividade e, também, é para a sua satis-
fação que os esforços da gestão são destinados. 

Deve-se considerar, ainda, a qualidade que se deseja no processo que está sendo 
desenvolvido. Nesse caso, em específico, pretende-se desenvolver um ambiente de 
EAD que seja capaz de atender às demandas e às expectativas dos estudantes. A sa-
tisfação desses estudantes com o produto oferecido é que moverá todo o sistema de 
gestão, proporcionando ajustes e correções.

Além da qualidade nas atividades de ensino, faz-se necessário que haja qualida-
de também nos polos, onde os estudantes receberão o apoio presencial. De acordo 
com o Ministério de Educação (MEC), o funcionamento de polos de apoio presencial 
deve conter biblioteca, laboratórios, secretaria, espaço para aulas e sala de tutores. 
Dessa forma, requer equipe capacitada que vai além de apenas tutores e coordenação 
de polo, exigindo técnicos de laboratório, bibliotecários e funcionários de secretaria 
(BRASIL, 2007). 

Segundo Lachi (2006), avaliar a qualidade de um curso a distância não é uma 
tarefa simples. Existem várias denominações diferentes para esses itens (indicadores, 
diretrizes, componentes e padrões), todas elas têm o mesmo objetivo: fornecer pon-
tos de referência para a avaliação da qualidade de um curso a distância.

O documento do MEC que trata dos referenciais de qualidade para a Educação 
Superior a distância ressalta a questão da qualidade em vários âmbitos e envolve: 
projeto político pedagógico dos cursos, currículo desenvolvido, sistema de comu-
nicação, material didático, processo de avaliação, organização didático-pedagógica, 
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qualificação dos docentes e profissionais técnicos, desenvolvimento das atividades 
criadas pelos professores, tutores e equipe multidisciplinar, instalações físicas, in-
fraestrutura dos polos, gestão acadêmico administrativa e sustentabilidade financeira 
(BRASIL, 2007).

Todos os itens citados como base da avaliação de qualidade não são entidades 
isoladas; interpenetram-se e se desdobram em outros subtópicos. 

Diante dos vários fatores apresentados, que formam um grupo de questões ele-
mentares no processo de gestão da EAD, é importante verificar que um dos primeiros 
preconceitos a serem superados pela maioria dos novos gestores passa pela com-
preensão (e fazer com que os seus superiores também assim o compreendam) que o 
ensino a distância, mediado pela Internet, quase nunca é sinônimo de soluções fáceis, 
implantadas sem esforço com pouco investimento, com resultados rentáveis e lucros 
rápidos. Essa mentalidade de EAD como forma de otimização de recursos na forma-
ção educacional é muito encontrada no ambiente público e privado, refletindo uma 
posição de ingenuidade frente à complexidade desse processo (MILL et al., 2010). 

2.3 Sustentabilidade: um desafio na gestão da EAD 
Entende-se por sustentabilidade um modelo de sistema que tem condições para 

se manter ou conservar. O relatório da Comissão Brundtland traz uma das definições 
mais conhecidas, na qual afirma que o desenvolvimento sustentável é aquele desen-
volvimento que atende às necessidades das gerações presentes, sem comprometer a 
possibilidade de as gerações futuras atenderem suas próprias necessidades (WORLD 
COMMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT, 1987). 

De acordo com Claro (2008), essa definição explicita um dos princípios básicos 
de sustentabilidade, a visão de longo prazo, vez que os interesses das futuras gerações 
devem ser analisados.

Existem outras definições para sustentabilidade e, ainda, deverão surgir muitas 
outras. Como destaca Wikstron (2010), existem diferentes visões, pois a sustentabi-
lidade organizacional pode ser vista de duas maneiras: organização para sustentabi-
lidade ou negócio sustentável. Pode-se verificar a partir das duas visões apresenta-
das que o termo sustentabilidade vai tomando forma e ligação em vários ambientes, 
gerando uma dimensão maior, por se conectar nas mais diversas áreas do domínio 
humano. 

Segundo Claro (2008), a maioria dos estudos afirma que a sustentabilidade é 
composta de três dimensões que se relacionam: econômica, ambiental e social. Essas 
dimensões são também conhecidas como triple bottom line.  

Em relação à característica básica de cada dimensão: a econômica, que inclui 
não só a economia formal, mas também as atividades informais que proveem servi-
ços para indivíduos e grupos e aumentam, assim, a renda monetária e o padrão de 
vida dos indivíduos; a social, que consiste no aspecto social relacionado às qualidades 
dos seres humanos, como suas habilidades, dedicação e experiências; e a ambiental, 



176

que tem como subdimensão estimular empresas a considerarem o impacto de suas 
atividades no ambiente e contribui para a integração da administração ambiental na 
rotina de trabalho (CLARO, 2008).

Conforme tratado por Bellen Hans (2002, p. 14):
Existem múltiplos níveis da sustentabilidade, o que leva à questão da inter-relação 
dos subsistemas que devem ser sustentáveis, o que, entretanto, por si só, não garan-
te a sustentabilidade do sistema como um todo. É possível observar a sustentabili-
dade a partir de subsistemas como, por exemplo, dentro de uma comunidade local, 
um empreendimento industrial, uma ecorregião ou uma nação, entretanto deve-se 
reconhecer que existem interdependências e fatores que não podem ser controla-
dos dentro das fronteiras destes sistemas menores. 

Nesse caso em especial, no qual se busca verificar a ligação da gestão da EAD 
com a sustentabilidade, percebe-se a conexão com as três dimensões mencionadas: 
econômica, ambiental e social. 

De acordo com Bellen Hans (2002), pode-se apurar, com maior assertividade, 
o grau de sustentabilidade de uma determinada atividade local por meio do uso de 
uma ferramenta específica, que proporcionará a mensuração quantitativa e qualitati-
va para as dimensões que envolvem o sistema avaliado. 

Para o propósito aqui destacado, ambiente de EAD, verificou-se, a partir dos 
estudos comparativos realizados por Bellen Hans (2002), que a ferramenta que me-
lhor se adequaria seria a Dashboard of Sustainability (DS), conforme apresentado na 
Figura 1: 

Figura 1 – Modelo de dashboard proposto para o Nead.

Fonte: elaborada pelos autores.

A Figura 1 apresenta um modelo de ferramenta DS construída por meio de um 
painel visual com três displays, que correspondem a três grupos ou blocos (clusters). 
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Esses mostradores procuram mensurar o desempenho econômico, social e ambiental 
no processo de gestão de um Nead. Para cada grupo foram destacados quatro fatores 
que afetam o grau de sustentabilidade. De acordo com o projeto, cada fator pode ser 
dimensionado numa porção diferenciada, sendo calculado a partir da realidade aten-
dida e progressivamente desenvolvida.

Numa rápida análise, entendendo que ao se proporcionar o desenvolvimento da 
competência do estudante, promover o acesso ao conhecimento e estimulá-lo a am-
pliar a sua capacidade cognitiva e técnica, automaticamente está se criando um maior 
percentual de chance desse indivíduo alcançar um padrão de vida melhor. 

Automaticamente, é de se esperar que um cidadão melhor formado e qualificado 
seja promovido a uma ascensão social, conduzindo-o a uma percepção mais comple-
ta de mundo, dando-lhe condição de melhor perceber a realidade que o cerca.

Percebe-se que o sistema de ensino a distância pode vir a colaborar de forma 
direta, influenciando positivamente muitos fatores que afetam o meio ambiente, se 
rapidamente forem avaliadas situações como a redução: 

Da quantidade de deslocamentos de casa para a escola e vice-versa, provendo a 
redução do consumo de combustível e o uso de outros recursos para promoção do 
translado;

Do uso de insumos por meio das simulações e testes realizados usando o am-
biente virtual; 

Da quantidade de papel que deixa de ser utilizado, devido ao uso de conteúdo 
disponibilizado virtualmente. 

No âmbito deste estudo, a rápida análise realizada acima reafirma o que foi tra-
tado por Bellen Hans (2002), destacando a existência de conexão da sustentabilidade 
com subsistemas menores, nesse caso, a EAD. 

Não existe a intenção, neste momento, de demonstrar resultados mais específi-
cos que atendam ao rigor científico, mas apenas chamar a atenção do desafio exis-
tente para posicionar o processo de gestão da EAD dentro de um modelo que seja 
sustentável.

Diante do exposto, fica perceptível que as ações geradas pelo gestor de um Nead 
podem impactar de forma direta no grau de sustentabilidade local, demonstrando a 
capacidade de manutenção do ambiente de EAD, na perspectiva econômica (finan-
ceira), social e ambiental. 

Numa visão mais ampla, o grau de sustentabilidade do processo de EAD pode 
ser expandido, atravessando as fronteiras da sua execução, tomando como referên-
cia todas as estruturas que são afetadas com o seu desenvolvimento. Para tanto, um 
trabalho de pesquisa maior e cauteloso está em processo, com o objetivo de propor-
cionar a descrição do enorme grupo de variáveis que são impactadas e que podem 
proporcionar medições por meio da ferramenta DS.
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3 Modelo de gestão do Nead
A partir das experiências de gestão vivenciadas, apresenta-se um relato da práti-

ca e da proposta perseguida pelo modelo de gestão de EAD implantado. Esse modelo, 
envolve as estratégias utilizadas pelo gestor do Nead, a linha de planejamento, organi-
zação, coordenação e controle de atividades que foram desenvolvidos. 

Com a criação do Nead, buscou-se atender às demandas de formação em Nível 
Técnico, Superior e qualificação por meio de cursos de capacitação de curta duração 
e o desenvolvimento de trabalho conjunto com outras instituições parceiras, para a 
criação e o desenvolvimento de um curso de Pós-Graduação Lato Sensu em EAD.

3.1 Caracterização do modelo de gestão do Nead
O modelo proposto de organização foi o misto, pois a instituição estudada pos-

suía a infraestrutura de ensino presencial ao qual o Nead nasce vinculado, num pri-
meiro momento, aproveitando toda a estrutura pedagógica e parte das rotinas ad-
ministrativas que já estavam organizadas, podendo se beneficiar da experiência já 
adquirida para a execução da atividade de ensino; em síntese, usufruindo de todo 
capital material, social, financeiro, cultural e, principalmente, intelectual.

O modelo de gestão foi organizado sob a proposta do uso de dois pilares: a admi-
nistração das ações por meio da gerência de projetos e o controle das atividades por 
meio da gestão por processos. 

De acordo com o PMI (2012), o gerenciamento de projetos se traduz pela apli-
cação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto, 
de forma efetiva e eficaz, a fim de se cumprir os objetivos desejados. Fazem parte do 
gerenciamento de projetos a aplicação e a integração apropriadas de um conjunto de 
processos agrupados logicamente de cinco grupos:

•	 Início – rotina de processos realizados para definir um novo projeto ou uma nova 
fase, na qual se exige a obtenção de autorização para iniciar o projeto ou fase;

•	 Planejamento – rotina de processos realizados para definir o escopo, desen-
volver o plano de gerenciamento do projeto e identificar e programar todas 
as atividades;

•	 Execução – rotina de processos realizados para executar o trabalho definido 
no plano de gerenciamento do projeto, com intuito de atingir os objetivos do 
projeto definidos na declaração do escopo;

•	 Monitoramento e controle – rotina de processos realizados para medir e 
monitorar a execução do projeto, de modo que seja possível tomar ações 
corretivas para proporcionar o controle da sua execução.

•	 Encerramento – rotina de processos executados para finalizar todas as ativi-
dades, visando a formalizar e proceder às atividades de encerramento formal 
do projeto ou fase.

Compõem, ainda, as atividades elementares para proporcionar no método de 
gerenciamento de projetos o conhecimento em nove áreas distintas, reconhecidas 
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como gerenciamento: da integração, de escopo, de custos, de qualidade, das aquisi-
ções, de recursos humanos, das comunicações, de risco e de tempo.

Segundo Lenzi (2010), os cursos na modalidade de EAD exigem processos espe-
cíficos e complexos para serem realizados. Isso implica a necessidade de um modelo 
robusto de gestão de projetos que atenda a todos os processos, para garantir que eles 
obtenham eficiência e eficácia no processo educacional. 

Na trilha da organização das rotinas de trabalho proposta com a implantação da 
gerência de projetos, foi incorporada ao modelo a gestão por processos. 

Segundo Castro (2009), os ganhos com a implantação da gestão por processos 
nas organizações vão além da criação de eficiência, vez que trazem rápidas inovações 
que conduzem a capacitações organizacionais melhoradas.

O conceito de processo, embora tradicionalmente vinculado à área industrial, 
é de fundamental importância para a área de serviços, como educação, já que a se-
quência de atividades é desconhecida, tanto por quem oferece como por quem as 
recebe (CASTRO, 2009).

O uso de uma metodologia estruturada pela gestão de processos para a EAD, que 
é estudada pela teoria geral da administração, possibilita a organização das rotinas ope-
racionais dentro de uma linha sistêmica de tarefas, proporcionando a visualização de 
aspectos que são específicos, facilitando a verificação das inter-relações, contribuindo 
para melhor compreensão da estrutura funcional do sistema (BRASIL, 2013). 

Os processos são descritos como uma sequência de atividades que são realizadas 
com o objetivo de transformar a execução das tarefas, por meio de procedimentos 
que agregam valor em bens ou serviço. 

A partir do BPM CBOK (2009), podem ser classificados em: 
•	 Processos primários: representam as atividades principais que a instituição 

realiza para cumprir sua missão, com o intuito de fornecer um produto ou 
serviço ao cliente;

•	 Processos de suporte: são organizados para oferecer suporte aos processos 
primários, gerenciando recursos e/ou infraestrutura requeridos;

•	 Processos de gestão: monitoram, mensuram e controlam as atividades dos 
demais processos, de forma que atinjam suas metas, garantindo que a insti-
tuição opere com eficiência e eficácia. 

A partir do modelo de gestão apresentado, todas as funções existentes no Nead, 
das diversas coordenações, passando pelas atividades do corpo docente, equipe mul-
tidisciplinar (design instrucional, técnicos e revisores, entre outros) às tutorias, tive-
ram listadas todas as tarefas que são inerentes à função, promovendo a definição clara 
das responsabilidades e do grau de ação de cada função.

Num momento posterior, todas as rotinas de trabalho foram identificadas e descri-
tas. As rotinas constituíram processos, que foram nominados e descritos, destacando: a 
atividade, o responsável, as entidades envolvidas e a descrição detalhada da atividade.
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Com toda a estrutura de processos construída, qualquer nova ação que propor-
cione a geração de um novo projeto ou fase de um projeto maior, segue as premissas 
de controle e monitoramento propostos pela gerência de projetos.

Essas ações de organização e estruturação da rotina de trabalho do Nead pro-
porcionaram de forma direta e objetiva um ambiente de gestão com maior grau de 
sustentabilidade, vez que se conseguiu:

•	 Racionalizar processos de trabalho;
•	 Organizar a demanda de pessoal para execução de uma determinada tarefa;
•	 Diminuir o tempo para execução de uma atividade;
•	 Otimizar a produção, permitindo realizar mais, com menos recurso mate-

rial e humano;
•	 Utilizar melhor a infraestrutura existente, distribuindo de forma mais ade-

quada as atividades pelo período de funcionamento do Nead;
•	 Evitar retrabalho e desperdício de recursos;
•	 Facilitar o processo de gestão, proporcionando a visão do macro ao micro 

processo;
•	 Promover condições adequadas para implantação de um sistema de quali-

dade mais eficiente, facilitando a geração dos indicadores de qualidade, nos 
vários níveis do trabalho executado.

Em síntese, a proposta do Nead passou pela organização de toda a sua estrutura 
funcional, com o intuito de atender o que de forma direta é preconizado pelo MEC em 
seu documento: Referenciais de qualidade para Educação Superior a Distância, de 2007.

Considerações finais
O fortalecimento e a organização da EAD proporciona uma revisão dos paradigmas 

educacionais, envolvendo a concepção de desenvolvimento do ensino e da aprendiza-
gem, tendo a visão de educação como um ambiente aberto, redimensionado no tempo e 
no espaço, promovendo maior autonomia aos sujeitos da ação educativa. 

Nesse sentido, a criação de um modelo de gestão diferenciado, organizado den-
tro de uma linha metodológica sistêmica, cria o suporte necessário para a estrutura-
ção das rotinas de trabalho de um Nead e, ao mesmo tempo, torna-se um desafio aos 
gestores de ambientes de EAD.

As ações na esfera da administração de um núcleo de EAD são específicas e, em 
muitos casos, por se tratar de uma modalidade de ensino que carece de organização 
mais efetiva e complexa, exige a estruturação de rotinas e controles que promovam a 
devida sustentabilidade ao processo. 

Neste estudo, foram apresentados os conceitos norteadores do processo de ges-
tão da EAD, proporcionando o entendimento das ações que permitem ao gestor efe-
tuar o planejamento, a organização, a coordenação e o controle das ações. 

Os modelos que fundamentam a estruturação da EAD foram caracterizados e 
alguns elementos essenciais à condução das boas práticas para a gestão de um Nead, 
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que atendem à proposta de eficiência nos processos de trabalho e à economia de 
recursos foram discutidos, consolidando, assim, proposta de solução moderna e arti-
culada dentro do conceito de administração educacional.

O trabalho apresentado tomou como exemplo o modelo de gestão já adotado e 
em operação, colocando-se como uma referência para a proposta de um estudo caso. 

Nessa perspectiva, os métodos utilizados foram apresentados e, a partir da teoria 
geral da administração e dos estudos sobre gestão de EAD, percebeu-se que a linha 
de ação utilizada e a prática desenvolvida está alinhada aos métodos de cunho geren-
cial aplicados às organizações empresariais em todos os níveis.

Verifica-se, então, que a prática da gestão de um Nead em nenhum momento 
deve procurar conceitos inusitados, mas, sim, fazer uso das práticas já estudadas e 
efetivamente aplicadas pela administração empresarial, adequando os modelos exis-
tentes e amplamente difundidos, como a gerência de projetos e a gestão por pro-
cessos, dentro do grupo de ações que podem atender às transformações no campo 
educacional, que se tornam a cada dia mais dinâmicos e complexos.

É importante, também, destacar o posicionamento diferenciado do gestor edu-
cacional que, no propósito estudado, deve ter consciência e visão da necessidade do 
resultado social de suas ações, privilegiando em primeira instância o sucesso, a for-
mação e a capacitação do estudante, colocando o resultado financeiro num plano de 
importância inferior. Essa questão é ainda mais latente e importante quando trata-
mos de uma instituição pública de ensino.

Por fim, cabe ressaltar que no momento em que se fala em otimização de pro-
cessos, organização de atividades, controle e administração inteligente de projetos, 
automaticamente remetemos essas questões às ações com sustentabilidade, que vi-
sam à eliminação de desperdícios nos vários níveis da estrutura organizacional, di-
recionando esforços com vistas a alcançar resultados mais positivos, canalizados nas 
dimensões econômica, social e ambiental.
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(Re)cursos abertos e a ampliação  

dos limites da Educação a Distância

Ismar Frango Silveira

Introdução
O termo “educação aberta” tem significado amplo, a abarcar toda e qualquer ini-

ciativa que tenha por objetivo precípuo a ampliação do acesso à educação, normalmen-
te restringida a espaços formais, que comumente impõem um conjunto de barreiras 
para o acesso a seus (re)cursos. Essas barreiras podem ser tanto de ordem acadêmica, 
ao se tratar de instituições cujo acesso se dá por meio de processos seletivos, como 
econômica, considerando aquelas instituições cujo acesso gera um determinado custo. 
Outros tipos de restrição de acesso são ainda dignos de nota, o que envolvem barreiras 
políticas, geográficas, culturais e sociais, geralmente entremeadas entre si.

Entretanto, não somente barreiras quanto ao acesso aos (re)cursos existem: há 
iniciativas, como a pioneira MIT OpenCourseware, do Massachussets Institute of Te-
chnology, que em 2001 já abria todo o conteúdo de seus (re)cursos para acesso gratui-
to e irrestrito. Porém, uma série de questões relacionadas a de que maneira reutilizar 
esse conteúdo não estava devidamente esclarecida. Por exemplo, seria possível modi-
ficar esses (re)cursos? Eles poderiam ser incorporados livremente a outros (re)cursos 
de outras universidades? Sua tradução feriria algum direito autoral? Ou ainda, seria 
adequado utilizá-los em outro contexto, para outro propósito (repurposing)? 

Essas respostas não vieram de maneira imediata e tampouco simples. A evolu-
ção dos conceitos de copyleft e licenças adequadas para este novo cenário foi essen-
cial para o estabelecimento de iniciativas como as de Recursos Educacionais Abertos 
(REA) e Massive Open Online Courses (Mooc). Entretanto, esses movimentos têm 
suas raízes na área de software, mais especificamente no movimento de software livre. 
Uma discussão sobre esses fundamentos históricos e a evolução do conceito de aber-
tura ao longo dos anos será apresentada nos itens a seguir. 

O movimento de software livre 
O movimento de software livre (STALLMAN, 2012) é um ponto de partida para 

compreender alguns aspectos de muitas iniciativas de abertura que compõem o movi-
mento de educação aberta, como REA e Mooc. Nesse sentido, a definição de software 
livre é uma chave para isso – sob ela, os usuários desse tipo de software têm a liberdade 
de executar, copiar, distribuir, estudar, alterar e melhorar o software. Ou seja, um pro-
grama de computador é considerado software livre se, e somente se, ele dá aos usuários 
adequadamente todas as seguintes liberdades essenciais (STALLMAN, 2012):

•	 Liberdade 0 – liberdade de executar o programa como desejar, para qualquer 
finalidade;

•	 Liberdade 1 – liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo às 
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suas necessidades. Para isto, é necessário o acesso ao código-fonte;
•	 Liberdade 2 – liberdade de distribuir cópias do programa com o intuito de 

ajudar a comunidade;
•	 Liberdade 3 – liberdade de modificar e melhorar o programa e disponibili-

zar os seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade se beneficie. 
Também aqui o acesso ao código-fonte é um pré-requisito para isto.

Stallman (2012) alerta que todo usuário pode exercer a liberdade 0 e a 2, rela-
cionadas à liberdade de executar o programa da maneira que se desejar e distribuir 
cópias do mesmo, uma vez que essas não demandam qualquer habilidade específica 
relacionada a desenvolvimento de software. Já as liberdades 1 e 3 (liberdade de estu-
dar e mudar o código-fonte, e a liberdade de distribuir as versões modificadas) são 
mais acessíveis na medida em que se saiba como realizar tais mudanças, o que geral-
mente requer habilidades de programação de computadores.

Essas quatro liberdades vieram a influenciar os princípios 5R (WILEY, 2014) 
empregados no contexto de REA, como parte do movimento de educação aberta, 
como discutido a seguir.

Abertura (openness) e a educação aberta
O conceito de abertura (openness), conforme defendido por Peters (2008, 2010), 

refere-se a um arcabouço filosófico abrangente, que se caracteriza por uma ênfase 
na transparência e no acesso livre e irrestrito ao conhecimento e à informação, entre 
outros aspectos. O termo é bastante amplo e aberto a diferentes acepções, como pode 
ser visto na árvore de sinônimos (tesauro) do termo “aberto” (open), na língua ingle-
sa, exibido na Figura 1, seguido da rede semântica de verbetes da Wikipedia em inglês 
relacionados à entrada “openness” (abertura).

Figura 1 – Tesauro (árvore de sinônimos) do termo open.

Fonte: elaborada pelo autor a partir de: <http://visualthesaurus.com>.
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Figura 2 – Rede semântica dos verbetes da Wikipedia relacionados a openness.

Fonte: elaborada pelo autor a partir de: <http://wikipedia.org>.

Como pode ser observado na Figura 2, vários termos relacionados com o con-
ceito de openness dizem respeito ao movimento de educação aberta (open education 
e open educational resources, entre eles).

Em um sentido amplo, Rathbone e Smith (2002) afi rmam que o termo “educa-
ção aberta” refere-se a uma fi losofi a, um conjunto de práticas e um movimento de 
reforma na Educação Fundamental que fl oresceu no fi nal dos anos 1960 e início dos 
anos 1970 nos Estados Unidos. A obra de Nyberg (2010), cuja primeira edição é de 
1975, traz algumas discussões seminais nesse sentido.

Peters (2008) situa historicamente as iniciativas embrionárias que deram origem 
ao movimento, consistindo de experiências realizadas em escolas especiais no início 
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do século XX. Por trás dessas iniciativas, havia uma motivação política, alimentada 
por um conjunto de teorias psicológicas, que advogavam inclusive a liberdade de mo-
vimento nas escolas – de modo que mesmo os aspectos arquitetônicos dessas escolas 
eram questionados. Considerando-se o contexto do início do século XX, pode-se ter 
uma dimensão do quão arrojadas eram tais ideias. Inclusive o conceito de mobilidade 
estendia-se também à noção de distância, de modo que esse movimento se coaduna-
va com iniciativas embrionárias de distribuição de conteúdo com fins educacionais 
por correio e rádio, formas iniciais da Educação a Distância. 

Esses movimentos iniciais sempre estiveram, de alguma forma, associados com 
propostas alternativas de educação e não raramente alijadas de espaços formais, 
como os grupos 4-H (Head, Heart, Hands, and Health – cabeça, coração, mãos e 
saúde), populares nos Estados Unidos e no Canadá desde o início do século XX. 
Tratavam-se de iniciativas de educação experimental, baseadas em atividades essen-
cialmente práticas, com fins iniciais de instrução a respeito de boas práticas no meio 
rural – mais tarde, os objetivos e o público-alvo foram se adaptando às mudanças 
demográficas. (RADHAKRISHNA; WING, 2011). 

De acordo com Smith e Casserly (2006), Deimann e Farrow (2013), os principais 
pilares da educação aberta podem ser resumidos como se segue:

•	 A crença de que a educação está passando por mudanças fundamentais cau-
sadas pela inovação imposta pelas tecnologias digitais;

•	 Um compromisso com a ideia de que o conhecimento deve ser livre, tanto 
no que diz respeito ao acesso quanto ao desenvolvimento;

•	 Incentivo à colaboração entre diferentes disciplinas, bem como entre acadê-
micos, educadores, técnicos e pessoal de apoio dentro e fora de instituições 
educacionais;

•	 Afirmação de que são necessárias novas pedagogias e sistemas de proprieda-
de intelectual mais adequados à educação contemporânea;

•	 Desejo de melhoria do acesso à educação, ampliando a participação de di-
versos segmentos da população, estreitando as brechas digitais existentes.

Ainda que se trate de um conjunto de iniciativas que já datam de mais de um 
século, apenas recentemente o termo “educação aberta” retornou à tona no que diz 
respeito à literatura acadêmica em educação, potencializada pelas novas possibilida-
des trazidas pelas tecnologias emergentes, como os REA e os Mooc. Os movimentos 
específicos de REA e Mooc serão analisados nos itens a seguir.

Recursos educacionais abertos
A abertura na educação é um desafio atual a ser enfrentado pela comunidade 

acadêmica em geral, como reforçado por Wiley e Green (2012). A discussão sobre 
a necessidade de abertura na educação vem sendo abordada por vários autores. Em 
Silveira (2016a), por exemplo, pergunta-se como desenvolver e manter recursos edu-
cacionais realmente abertos, que poderiam potencialmente ser apoiadores de cur-
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sos, também realmente abertos. Já Weller (2014) aponta o valor mercadológico que a 
abertura vem ganhando, o que pode levar a movimentos como o de educação aberta 
a experimentarem pressões de diferentes tipos.

Possivelmente REA, juntamente com os Mooc, sejam a parte mais visível, atual-
mente, do movimento de educação aberta. Ainda que não haja uma única definição, 
a OER Commons (disponível em: <http://oercommons.org>) vem a categorizá-los 
como materiais de ensino e aprendizagem que estão disponíveis gratuitamente on-li-
ne para qualquer pessoa usar, seja um instrutor, aluno ou um aprendiz autônomo. 
Mesmo que esta definição inicial de REA enfatize os aspectos de acesso, ela ainda 
ressalta que os REA podem existir como recursos menores e independentes que po-
dem ser mesclados e combinados para formar partes maiores de conteúdo, ou como 
módulos de cursos maiores ou cursos completos. Isso leva à necessidade de discutir 
outras dimensões de abertura que possam ir além do simples acesso. 

Uma visão mais ampla de REA encontra-se em documentos seminais, como a 
declaração da Cidade do Cabo ou a mais recente e completa Declaração da Organi-
zação das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) (UNITED 
NATIONS ORGANIZATION FOR EDUCATION, SCIENCE AND CULTURE, 
2012). Uma abordagem aplicada, com uma contextualização histórica e discutindo a 
contraposição dos REA em relação aos objetos de aprendizagem, ressaltando os as-
pectos de reuso, pode ser vista em Silveira (2014). Já uma visão pragmática, do ponto 
de vista econômico, pode ser encontrada em Allen e colaboradores (2015), que afir-
ma que o acesso a REA deve ser sem custo. Os mesmos autores apontam os principais 
objetivos dos REA, exibidos a seguir no mapa mental da Figura 3:

Figura 3 – Mapa mental dos objetivos dos REA.

Fonte: adaptada de Allen e colaboradores (2015).
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Baseado nas liberdades de software livre e em consonância com os objetivos 
gerais dos REA, sistematizados posteriormente por Allen e colaboradores (2015), 
Wiley (2014) apresenta um conjunto de princípios de abertura pensados para REA. 
Conhecido como princípios 5R, eles constituem uma extensão de seu modelo ante-
rior chamado 4R, que contava com quatro princípios (revisar, reutilizar, remixar e re-
distribuir), acrescentando o quinto princípio de reter, que está relacionado com ele-
mentos de licenciamento que garantam o direito de reter indefinidamente o recurso. 

Assim, os cinco princípios (conhecidos como 5R) são:
•	 Reutilizar - o direito de usar o conteúdo em uma ampla variedade de formas;
•	 Revisar – o direito de se adaptar, ajustar, modificar ou alterar o conteúdo em si;
•	 Remixar – o direito de combinar o conteúdo original ou revista com outro 

conteúdo aberto para criar algo novo;
•	 Redistribuir – o direito de compartilhar cópias dos originais de conteúdo, 

revisões ou remixes com os outros;
•	 Reter – o direito de possuir, controlar e fazer cópias do conteúdo, indefini-

damente.
Esta inclusão do quinto princípio (“reter”) torna-se importante para evitar licen-

ciamentos ditos “abertos”, mas que manejem alguma forma de temporalizar o direito 
ao acesso completo ao (re)curso, como o que acontece com licenças que usam Digital 
Rights Management (DRM) – gerenciamento de direitos digitais –, por exemplo. Me-
canismos como DRM visam restringir a cópia de recursos digitais, sob o pretexto de 
assegurar e administrar direitos autorais e patrimoniais. Desta forma, converteriam-
se em licenças temporárias, controladas pelo detentor dos direitos autorais e não pelo 
usuário, o que contraria tanto as liberdades previstas pela comunidade de software 
livre quanto aos princípios fundamentais de abertura aplicados aos REA.

Mooc
Will MOOCs destroy Academia? – Os Mooc vão destruir a Academia? –, per-

guntou Vardi (2012). Russel e colaboradores (2013), Petre (2012) e Mehlenbacher 
(2012) também questionaram se os Mooc representariam uma mudança real no mo-
delo atual de ensino-aprendizagem, uma inovação apenas incremental ou talvez uma 
ameaça ou ainda uma velha proposta com roupagem nova.

Gestados como uma grande oportunidade de disponibilizar (re)cursos abertos (no 
sentido do acesso, ao menos) que pudessem engajar estudantes em comunidades distri-
buídas de aprendizagem, e sob a égide da promessa de equidade no acesso à educação de 
alta qualidade, o advento dos Mooc, dentro do contexto da educação aberta, criou uma 
considerável tensão nos meios acadêmicos até chegar a um ponto de acomodação.

Mais do que apenas um modelo educacional, os Mooc se tornaram um modelo 
de negócios – em particular os chamados Xmooc, categoria que abriga os cursos 
massivos on-line fornecidos pelas principais provedoras, como Coursera, edX, Miría-
daX e Udacity. 
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Vale ressaltar que o modelo atualmente difundido pelas grandes provedoras se 
difere radicalmente da proposta original de Siemens (2004), baseada em sua teo-
ria do conectivismo, que previa uma abordagem muito mais centrada nas redes de 
aprendizagem do que nos conteúdos propriamente ditos. Conole (2015) menciona 
que o modelo original, denominado Cmooc, visa promover um uso efetivo de diver-
sos elementos de mídias sociais, para que cada participante pudesse refletir sobre sua 
aprendizagem e interagir com os outros. 

O número de Mooc disponível cresceu de maneira exponencial nos últimos 
anos, como pode ser observado na Figura 4. A Figura 5, adaptada de Shah (2016), 
mostra a quantidade de Mooc disponíveis nos meses de setembro nos anos de 2013 
a 2016. Nessa mesma Figura, pode-se perceber um aumento considerável de cursos 
que não têm uma temporada regular de oferta, estando sempre disponíveis para se-
rem iniciados (ou com diversos períodos de abertura durante o ano) – que são os 
cursos “self-paced” (autorregulados, em tradução livre). Este fenômeno pode indicar 
um número cada vez menor de alunos realizando a mesma etapa de um Mooc simul-
taneamente, o que pode reduzir as oportunidades de interação entre eles.

Figura 4 – Evolução das ofertas de Mooc.

Fonte: elaborada pelo autor a partir de: <http://www.class-central.com>.

Figura 5 – Mooc disponíveis nos principais provedores, por tipo.

Fonte: adaptada de Shah (2016).
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Sabe-se que os índices de evasão em Mooc apresentam números bastante ex-
pressivos. Entretanto, há fortes indícios de que o número de inscritos guarda uma 
relação direta com os índices de evasão (assim como a duração do curso). Os dados 
apontam que, quanto maior o número de inscritos em um curso, maior tende a ser a 
taxa de evasão. Os gráficos das figuras 6, 7 e 8 exibem resultados da análise de dados 
de um conjunto de 128 Mooc sendo ofertados correntemente em 2015, apresentando 
uma média de taxa de sucesso de 15% e aproximadamente 25.000 estudantes inscri-
tos por curso, na média (embora haja maior número de cursos com menos de 5.000 
estudantes).

Figura 6 – Gráfico com dados de 128 Mooc.

Fonte: elaborada pelo autor a partir de: <http://www.katyjordan.com/MOOCproject.html>.

Figura 7 – Gráfico com dados de 128 Mooc.

Fonte: elaborada pelo autor a partir de: <http://www.katyjordan.com/MOOCproject.html>.
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Figura 8 – Gráfico com dados de 128 Mooc.

Fonte: elaborada pelo autor a partir de: <http://www.katyjordan.com/MOOCproject.html>.

Pode-se notar que, comparativamente, o número de cursos com muitos alunos 
(acima de 30.000) apresenta mais que o dobro de taxa de evasão superiores a 75% do 
que os que possuem até 5 mil alunos. Quando se tratam dos cursos com taxas extre-
madamente altas de evasão (acima de 90%), essa proporção é de 14 vezes maior (ape-
nas 2 cursos “pequenos” tiveram estes índices de evasão, contra 28 cursos “grandes”).

Considerações finais 
O movimento da educação aberta, ainda que não constitua fato exatamente 

novo, vem em uma nova roupagem, potencializado pelas perspectivas das evoluções 
tecnológicas, trazendo em seu rastro novos modelos de produção de (re)cursos que 
podem impulsionar iniciativas de Educação a Distância, no que diz respeito a seu 
alcance e a uma maior amplitude de possibilidades de oferta.

Os recursos educacionais abertos, com todas suas possibilidades de reutilização 
e adaptação, podem levar a uma nova configuração no cenário de produção de recur-
sos educacionais. Processos tradicionais de design instrucional, bem como licenças 
restritivas, necessitarão de serem repensados para se adequarem a um novo ecossis-
tema digital de recursos compartilháveis, modificáveis e recombináveis.

Já no que diz respeito aos Mooc, percebe-se uma tendência a que os mesmos 
percam ou tenham diluídas, em alguns aspectos, suas características massivas. Ao 
analisar os dados de provedoras de Mooc, percebem-se taxas de retenção mais efeti-
vas em cursos com menos inscritos. Aliado a isso, tem-se uma maior oferta de cur-
sos independentemente de ciclo, o que acaba por reduzir o número de alunos que 
acompanha as mesmas unidades curriculares ao mesmo tempo. Novos modelos de 
interação e de suporte ao aprendizado devem ser pensados nesta nova configuração 
dos Mooc, que pode vir a ser a mais comum.
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Diversas perspectivas e desafios se apresentam no cenário da Educação a Dis-
tância, em especial ao se considerar essas novas modalidades de oferta de (re)cursos 
– além das que possivelmente surgirão em um futuro próximo. Modelos mais flexí-
veis de Educação a Distância devem ser adotados pelas instituições que ofertam esta 
modalidade de ensino, mesclando tipos de ofertas diferentes de maneira a ampliar 
seu público, bem como utilizar as potencialidades da educação aberta para atingir 
públicos alijados do sistema formal de educação, perseguindo, assim, os ideais de 
contribuir para uma maior democratização do acesso a uma educação de qualidade, 
para todos e todas, de todas as partes do Globo. 
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