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Prefácio

 É com grande alegria que apresento esta obra comemorativa dos 15 anos do 
Campus Virtual, atualmente vinculado à Pró-Reitoria de Educação a Distância da 
Cruzeiro do Sul Educacional.

Acompanho a construção de cada momento dessa história e acredito que a pre-
sente obra é o registro da trajetória profi ssional de muitos autores e da Educação a 
Distância - EaD na Instituição. Este livro foi elaborado como de fato trabalhamos ao 
longo dos anos: de forma coletiva, colaborativa e multiprofi ssional.

O desafi o lançado pela Pró-Reitoria de Educação a Distância, responsável pela 
idealização e organização deste livro, às equipes que atuam nos diferentes segmentos 
da cadeia, portanto, está em perfeita consonância com o trabalho que realizamos: um 
fazer coletivo e inovador, característico também do trabalho de todos os profi ssionais 
que assinam os diferentes capítulos que compõem esta obra.

É interessante considerar que os quinze temas desenvolvidos contemplam a Edu-
cação a Distância de forma ampla e igualmente específi ca, o que signifi ca não uma 
contradição, mas um avanço. Em cada capítulo, o leitor poderá não só compreender 
a concepção de modelos e pressupostos da gestão de modo geral, mas também aden-
trar na especifi cidade de diferentes segmentos de sua cadeia produtiva, garantindo a 
visão sistêmica e integrada tão necessária para o trabalho, para a produção e para a 
oferta de projetos educativos a distância.

A organização desta obra respeita um dos princípios norteadores da Educação a 
Distância que é a autonomia do estudante e, neste caso, remete à autonomia do leitor, 
que poderá seguir um caminho linear e sequencial ou buscar nos capítulos os conhe-
cimentos e experiências que mais se aproximam da sua realidade, da sua necessidade 
ou do seu interesse. 

Por esse motivo, a leitura do livro é muito produtiva e recomendada não apenas 
para gestores, professores e conhecedores da modalidade, mas também para todos 
os profi ssionais, de diversos perfi s e formação, que atuam ou desejam atuar nos di-
ferentes segmentos da EaD. Vale ainda a leitura para aqueles que pouco conhecem a 
modalidade a distância porque terão a oportunidade de refl etir acerca do processo 
como um todo, considerando uma dimensão sistêmica e integrada.

Cabe destacar, ainda, que a relação entre a prática profi ssional e a refl exão teórica 
está presente em todos os capítulos, afastando a dicotomia muitas vezes presente em 
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obras sobre a EaD que tendem a ser ou demasiadamente teóricas ou bastante simpli-
fi cadas, organizadas apenas por exemplos práticos. 

A possibilidade de compreender o processo de trabalho na modalidade a dis-
tância com fundamentação teórica é um aspecto motivador e importante deste livro 
de modo a possibilitar a construção de novos conhecimentos, de novas práticas e 
modelos.

Aproveito para cumprimentar a todos os profi ssionais que aceitaram o desafi o de 
refl etir acerca de sua prática e, desse modo, transformá-la, sempre em busca do aper-
feiçoamento da qualidade dos processos educativos que oferecemos aos estudantes 
nesta Instituição.

Dra. Rita Maria Lino Tarcia



A presente obra é fruto de muitos colaboradores, muita dedicação e de um lon-
go período de evolução que levou à inovação da educação no Ensino Superior e à 
institucionalização da Educação a Distância na Cruzeiro do Sul Educacional. Assim, 
esta publicação registra um período de quinze anos, onde iniciamos várias frentes 
de trabalho que se tornaram verticais de atuação e de abrangência da Educação a 
Distância (EAD). 

Este livro também representa um trabalho de pesquisa e investigação que se esta-
beleceu no início do processo e que foi um dos principais diferenciais que deram base à 
evolução da inovação e institucionalização e que teve diversos resultados em termos de 
formação de recursos humanos para atuação na Educação a Distância no Brasil e, prin-
cipalmente, na produção de conhecimento científi co e tecnológico por meio de artigos, 
monografi as de Mestrado e teses de Doutorado de diversos pesquisadores.

Nos capítulos aqui apresentados destacamos os registros de uma colossal trans-
formação que se estendeu da Graduação Presencial – na implantação da semipresen-
cialidade – à implantação dos cursos de Graduação, Pós-Graduação, cursos Técnicos 
de Nível Médio e cursos livres. 

Assim, iniciamos a leitura com a apresentação de modelos institucionais de 
Educação a Distância existentes no Brasil. Neste primeiro capítulo procuramos apre-
sentar as características do modelo brasileiro de EAD, destacando suas principais 
características. 

O processo de institucionalização da Educação a Distância é tratado pelos auto-
res, os quais fazem um paralelo entre a institucionalização da EAD nas instituições 
públicas e privadas. Este trabalho destaca as características diferenciadas da evolução 
da institucionalização e implantação nas instituições brasileiras. 

Ainda sobre a implantação da semipresencialidade nos cursos de Graduação 
Presencial, trata-se de uma das primeiras iniciativas da Cruzeiro do Sul Educacio-
nal, instituição que envolveu grande número de docentes, discentes e funcionários 
e que alterou de forma defi nitiva a cultura de ensino-aprendizagem praticada e que 
atualmente continua a implantá-la em diversas Instituições de Ensino Superior (IES) 
brasileiras. A evolução da Pós-Graduação na área de Educação também é destacada 
e registra nossa formação de recursos humanos nesse nível de ensino nas diversas 
áreas educacionais. 

Introdução



10

Um dos capítulos desta obra é dedicado aos cursos Técnicos de Nível Médio na 
modalidade a distância. A oferta de tais cursos foi um grande desafi o que envolveu 
regulação diferenciada, equipes e setores que entraram no processo de instituciona-
lização de forma mais tardia, mas com grande maturidade e desejo de possibilitar a 
formação Técnica de Nível Médio para um maior número de estudantes. 

Nossa evolução, em termos de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), é 
discutida no capítulo intitulado Do e-Class e Webct ao Blackboard (e além): a evo-
lução do Campus Virtual contada por meio dos ambientes virtuais de aprendizagem, 
onde os autores apresentam a evolução da implantação e institucionalização da EAD 
por meio dos diferentes AVA que participaram dessa história, pontuando as novas 
tendências dos ambientes virtuais adaptativos e dos Massive Online Open Courses 
(Mooc).

Em Trajetórias de integração, os autores destacam aspectos relacionados à in-
tegração de realidades institucionais diversas, culminando em um aprendizado co-
letivo e em robusto modelo institucional de Educação a Distância para o ensino de 
Graduação.

A importância dos sistemas de informação para a gestão da EAD é destacada no 
capítulo Ferramentas de gestão acadêmica sob a perspectiva da coordenação de curso. 
Trata-se de aspecto importante, considerando o advento do sentido de big data, da 
analítica da aprendizagem e da aprendizagem adaptativa – em um movimento que 
mostra a relevância dos dados à geração de ações descritivas, preditivas e prescritivas.

Um dos aspectos fundamentais da Educação a Distância é o sistema de avalia-
ção de aprendizagem, em especial a avaliação que ocorre presencialmente nos polos 
de EAD – importante por seu caráter de certifi cação da autenticidade do autor da 
avaliação, como também de caráter somativo e formativo. Assim, no capítulo intitu-
lado É a avaliação uma forma de dominação e exclusão? Refl exões sobre a avaliação 
da aprendizagem na Educação a Distância e a implementação do Setor de Avaliação 
EAD na Cruzeiro do Sul Educacional, os autores apresentam uma análise crítica de 
todo o processo de implantação e gestão da avaliação da aprendizagem na Educação 
a Distância. 

A atuação do(a) tutor(a) é tratada no capítulo intitulado Ciclo de vida da tutoria: 
contribuições da comunidade de inquirição para a qualidade das práticas educativas. 
Neste constata-se que o modelo de tutoria baseado na interação e na geração das pre-
senças de ensino, social e cognitiva é aqui desenhado dentro da realidade institucional.

A atuação e o papel dos polos de EAD têm se alterado ao longo da evolução da 
modalidade no Brasil. Inicialmente, os polos de EAD eram considerados unidades 
operacionais, apenas; mas atualmente são prolongamentos orgânicos das IES e cons-
tituem-se em locus para a realização das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
Considerando-se então a importância dos polos para o modelo brasileiro de EAD, 
trazemos nesta obra um capítulo que trata do desenvolvimento de um Sistema In-
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tegrado de Gestão de Polos (Sigespo) – qualidade acadêmica e administrativa –, no 
qual é destacada a necessidade de um sistema para suportar, registrar e gerenciar as 
atividades realizadas no polo de EAD, assim como a documentação acadêmica e ad-
ministrativa, além da geração de indicadores de desempenho que permitam melhor 
gestão dos polos parceiros e próprios. 

Em Análise da proposta de condução do estágio curricular supervisionado no cur-
so de Licenciatura em Matemática (EAD) do Grupo Cruzeiro do Sul Educacional, o 
autor apresenta uma concepção baseada nos documentos nacionais de regulação e 
organização de uma proposta de estágio, ponderando sobre as particularidades da 
modalidade a distância. 

De grande importância no contexto da EAD são os materiais didáticos digitais 
produzidos por docentes orientados e capacitados especifi camente para esse fi m, 
de modo que tais materiais didáticos têm o objetivo de fundamentar as relações de 
mediação entre alunos e tutores, estudantes entre si, docentes e alunos, ou mesmo 
professores e tutores. Sabendo-se então que as novas tecnologias, os recursos ágeis 
de produção e os recursos audiovisuais interativos têm transformado os materiais di-
gitais utilizados em ambientes virtuais, no capítulo Cruzeiro do Sul Virtual: evolução 
e inovação no modelo pedagógico, os autores apresentam as características do modelo 
da Cruzeiro do Sul Virtual para o desenvolvimento e a produção de materiais digitais.

Analogamente, a produção audiovisual para EAD tem se destacado e se tornado 
um recurso de especial importância para promover os processos de ensino-aprendi-
zagem em AVA. Por exemplo, no capítulo A ascendente presença dos objetos de apren-
dizagem audiovisual em EAD sob a perspectiva do Congresso Internacional de Educa-
ção a Distância (Ciead) e da Cruzeiro do Sul Virtual, as autoras procuram identifi car 
na produção científi ca do Ciead marcas da importância do audiovisual e como as 
instituições consideram esse recurso para a Educação a Distância.

No capítulo intitulado Pós-Graduação na modalidade EAD: perfi l dos alunos do 
curso de Ensino de Biologia da Universidade Cruzeiro do Sul, temos uma relevan-
te análise do curso de Pós-Graduação na lógica do perfi l discente. Trata-se de uma 
perspectiva que devemos promover continuamente para melhor compreendermos 
as necessidades de nossos estudantes e, desta forma, aprimorarmos nossas soluções 
educacionais como um todo.

Esta publicação se encerra com o capítulo que trata do desenvolvimento de ma-
terial didático na visão de docentes autores e pesquisadores dessa temática no âmbito 
da área de Língua Portuguesa e Espanhola. Assim, no capítulo denominado A língua 
espanhola em contexto: uma perspectiva sociocognitiva e internacional da linguagem 
na elaboração de material teórico para curso de Graduação de Letras – Português e 
Espanhol (Licenciatura) EAD, as autoras fundamentam o marco teórico de elaboração 
de materiais para tal área e o desenvolvimento de estratégias discursivas com o obje-
tivo de reduzir/minimizar o papel das distâncias espaciais entre alunos e professores. 
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 Concluímos assim este livro, buscando identifi car as principais áreas da Edu-
cação a Distância que contribuíram para promover os desafi os, a inovação e a ins-
titucionalização dessa modalidade de educação que tem possibilitado o ingresso ao 
Ensino Superior de milhões de pessoas, em todas as regiões do Brasil.

Esperamos que os trabalhos aqui apresentados possam ser inspiração e base para 
novas etapas do desenvolvimento da Educação a Distância em nível nacional e inter-
nacional.

Carlos Fernando de Araujo Jr. 
Organizador 



Modelos institucionais de Educação a Distância

Carlos Fernando Araujo Jr. 
Alberto Messias de Souza

Introdução
Neste trabalho, temos como objetivo apresentar, de forma abrangente, a con-

cepção de modelo institucional para a Educação a Distância. Embora as realidades 
institucionais possam variar, a concepção de um modelo geral pode ser útil para 
simplifi car a complexidade da Educação a Distância (EAD) e facilitar a compreensão 
essencial de sua dinâmica. 

No âmbito científi co, a ideia de modelo tem como objetivo representar as prin-
cipais características de um sistema ou fenômeno. Os modelos devem ser comunicá-
veis e consensuais e, desse modo, estarão sempre em evolução.

Assim, procuraremos estabelecer um modelo de oferta geral que englobe os 
principais atores da EAD, levando em conta o modelo brasileiro de regulação. 

Dessa forma, consideraremos: a Instituição de Ensino, os polos de Educação a 
Distância e os estudantes. Dessa maneira, o modelo será mais simplifi cado do que o 
de outros autores que atuaram no detalhe modelo de produção de conteúdo ou de 
tecnologia utilizado (DA SILVA; LOPES, 2011).

Dadas às características da EAD, de atuação em escala e centrada na Instituição, 
uma Instituição de Ensino Superior (IES) pode escolher um ou mais modelos para 
atingir seus objetivos estratégicos. 

Neste trabalho, apresentamos uma síntese da situação atual do sistema Supe-
rior de Educação a Distância no Brasil, considerando aspectos relacionados à sua 
institucionalização, aos modelos de oferta e aos modelos acadêmicos (tecnologias e 
processo de produção de materiais). 

Nosso objetivo é mostrar apresentar alguns traços do percurso da construção do 
sistema brasileiro de Educação a Distância que, como o próprio Brasil, é marcado por 
grandes disparidades e diferenças. 

Com este trabalho, esperamos conseguir lançar luz sobre o que foi realizado até o 
momento e contribuir com os aspectos organizacionais e de qualidade da modalidade. 

O trabalho está dividido da seguinte forma: na primeira seção, apresentamos 
os modelos institucionais de Educação a Distância predominantes nas instituições 
brasileiras. 

Na seção 2, apresentamos e discutimos, como um estudo de caso, a evolução do 
modelo geral de Educação a Distância da Cruzeiro do Sul Educacional. 

As características e os detalhamentos dos modelos institucionais utilizados nos 
diversos níveis educacionais são apresentados na seção 3, de oferta de Educação 
a Distância no Brasil. Lembramos que a legislação brasileira não caracteriza esses 
modelos e que eles foram criados considerando a autonomia e a criatividade das 
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instituições e a demanda da sociedade. Na verdade, esses modelos de oferta podem 
se caracterizar como metodologias de oferta de cursos na modalidade a distância. 

Assim, nessa seção, apresentamos e discutimos, com certos detalhes, os mode-
los de oferta e o modelo acadêmico da Cruzeiro do Sul Educacional, com foco na 
produção de material didático. A Cruzeiro do Sul Educacional é um Grupo privado 
de Ensino Superior, sediado no Brasil, e com unidades em vários estados brasileiros. 

Com a apresentação desse modelo, os leitores terão compreensão do funciona-
mento de um sistema de EAD que atua em grande escala. 

Finalizamos o trabalho com nossas considerações e análises sobre o conjunto da obra.

1 Uma síntese dos modelos institucionais 
brasileiros de Educação a Distância

A evolução da EAD no Brasil, dadas às características do mercado brasileiro, 
teve como consequência a consolidação de IES superestruturadas para oferta de Edu-
cação a Distância, nas quais a principal fonte de recursos fi nanceiros vem da oferta 
de cursos a distância, de instituições bimodais com avançada institucionalização de 
Educação a Distância, e de instituições isoladas bimodais em fase de desenvolvimen-
to, da modalidade a distância.

Embora a legislação brasileira trate a modalidade a distância no geral, sem carac-
terizar submodelos ou metodologias de oferta, com o objetivo de atender à demanda 
de estudantes para o Ensino Superior, as instituições se organizaram em torno de 
alguns modelos básicos de oferta, que podemos classifi car com: 

• Teleducação;
• Semipresencial;
• Online ou virtual.
Esses modelos de oferta ou metodologias de oferta dos cursos na modalidade 

a distância têm como objetivo atender à demanda de um público que ainda está se 
conscientizando sobre a modalidade e, portanto, um modelo de natureza “híbrida” 
pode atrair o interesse dos candidatos, além, é claro, de cursos com necessidades es-
pecífi cas, tais como os cursos emergentes nas áreas das Engenharias e da Saúde, entre 
outras, nas quais o percurso de formação requer a realização de atividades práticas e 
laboratoriais. 

Contudo, os avanços tecnológicos brevemente permitirão que muitas dessas ativida-
des sejam realizadas por meio de simulações, animações e laboratórios virtuais, trazendo 
ainda mais vigor e rigor ao modelo de oferta híbrido e uma experiência de aprendizado 
completamente diferenciada com relação ao que temos conhecido até então.

A grande maioria dos modelos existentes no Brasil está enquadrada dentro do 
que Rumble (2003) categoriza como sistema centrado na instituição.

Nesse modelo, o sistema de EAD opera internamente a concepção, a produção 
e a difusão do curso em termos de materiais didáticos. Há, ainda, subsistemas para 
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apoio ao estudante, de admissão/captação de alunos, inscrições, faturamento, distri-
buição de material didático e avaliação e o principal produto é o material didático 
e os serviços de atendimento ao aluno (tutoria, central de relacionamento, estágio, 
bibliotecas físicas e virtuais, secretarias e suporte técnico, entre outros). 

No modelo Educação a Distância brasileiro, há de se considerar, ainda, a gestão 
das unidades de Educação a Distância descentralizadas, conhecidas como polos de 
Educação a Distância.

O modelo de oferta caracterizado por teleducação consiste de transmissão, em 
geral via satélite ou via internet, das atividades de um docente na sede da instituição 
para os polos de Educação a Distância, nos quais os estudantes se encontram, nor-
malmente, uma vez por semana, e as atividades relacionadas ao curso são teletrans-
mitidas da sede. 

Paralelamente, os alunos têm à sua disposição uma plataforma específi ca na qual 
está estruturado o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no qual eles têm aces-
so ao material didático digital, atividades de avaliação e apoio de tutores a distância 
e especialistas na área do conhecimento da disciplina, entre outros recursos. Nesse 
modelo de oferta, algumas IES podem entregar material didático impresso ao aluno.

A avaliação da aprendizagem, em linhas gerais, é distribuída entre as atividades 
realizadas online no AVA; as atividades são realizadas com supervisão de tutores e/ou 
docentes presencialmente e, ao fi nal, de caráter somativo e de certifi cação de autenti-
cidade, ocorre uma avaliação presencial geral. Os detalhes específi cos de avaliação de 
cada uma das IES podem variar. 

Entre os principais players nacionais de EAD, atuam nesse modelo de oferta, de 
forma intensa, representando quantidade expressiva de matrículas: Universidade do 
Norte do Paraná (Unopar), Universidade Anhanguera (Uniderp), Centro Universitá-
rio Uniseb e Centro Universitário de Maringá (Unicesumar). Algumas outras insti-
tuições atuam nesse modelo, mas não expressivamente: Universidade Paulista (Unip) 
e Cruzeiro do Sul Educacional.

O modelo semipresencial é utilizado por diversas instituições no Brasil. Trata-se 
de modalidade que deve ganhar destaque com o avanço da modalidade a distância 
para cursos de áreas como Saúde e Engenharia, por exemplo, ainda bastante incipien-
tes no sistema de Educação Superior a Distância, no Brasil. 

Nesse modelo, os alunos têm encontros periódicos nos polos de EAD, geralmente 
semanais ou quinzenais, encontros esses conduzidos por tutores ou professores. Nor-
malmente, o material didático utilizado é impresso e serve de apoio para estudos e para 
a atividade presencial. Além do encontro presencial, há atividades no AVA, no qual o 
estudante tem apoio de tutores especialistas na área do conhecimento da disciplina. 

Normalmente, a avaliação da aprendizagem é distribuída entre as atividades rea-
lizadas online no AVA, as atividades realizadas com tutores e/ou docentes presencial-
mente e ao fi nal, de caráter somativo, temos uma avaliação presencial geral. 
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Em nossa apresentação de modelos, o modelo semipresencial se diferencia do 
modelo de teleducação pelo uso de professores ou tutores nas localidades para a rea-
lização de atividades presenciais, sem transmissão de aula por docente, feita a partir 
da sede da instituição. Atualmente, o modelo semipresencial está sendo chamado de 
modelo híbrido e integra a oferta de recursos da EAD e encontros presenciais nas 
sedes ou polos de Educação a Distância. Embora a escala desse modelo tenha dife-
renças com o modelo de teleducação, ele oferece alternativas a estilos de alunos que 
não se adaptariam aos modelos de teleducação e online. 

Destacamos as principais instituições que atuam nesse modelo de oferta: Cruzei-
ro do Sul Educacional, Universidade Aberta do Brasil (UAB), Centro Universitário 
Leonardo da Vinci (Uniasselvi), Universidade Estácio de Sá e Unip.

O modelo online ou virtual é caracterizado por atividades realizadas predomi-
nantemente em AVA, com exceção para atividades obrigatórias relacionadas a labo-
ratórios específi cos e estágio. 

Nesse modelo, em geral, todo material didático é disponibilizado no formato 
digital no AVA. O estudante tem acesso a todos os serviços de apoio (biblioteca, rela-
cionamento, suporte técnico, secretaria e outros) via internet/web e, caso haja neces-
sidade, o estudante também tem atendimento e apoio nos polos de EAD. 

As avaliações de aprendizagem de caráter formativo ocorrem no AVA e as ava-
liações de caráter somativo ocorrem presencialmente, no polo de apoio presencial, 
e tem peso preponderante com relação às atividades realizadas no ambiente, como 
ocorre em todos os outros modelos, por força do Marco Regulatório nacional. 

Embora, no início dos anos 2000, esse modelo estivesse bastante limitado no uso 
das tecnologias digitais e de comunicação, atualmente, o avanço tecnológico permite 
utilização de recursos de webconferência entre indivíduos, por pequenos e grandes 
grupos. 

Permite transmissão de atividades síncronas como resolução de exercícios es-
pecífi cos e discussões sobre temáticas variadas. Assim, esse modelo de oferta tem 
atraído muito estudantes, em especial nas grandes cidades, em que a questão da loco-
moção é um problema central do dia a dia das pessoas. Além desse público, pessoas 
com outras difi culdades variadas de locomoção veem nesse modelo uma oportu-
nidade de fl exibilidade para realizar seus estudos. Entre as maiores instituições do 
País que atuam nesse modelo, temos: Cruzeiro do Sul Educacional, Estácio de Sá e 
Unip.

Os modelos de oferta de Educação a Distância no Brasil permitem adaptar a 
oferta à demanda de diferentes regiões e características das instituições ou polos de 
Educação a Distância. Esses modelos de oferta foram responsáveis pelo rápido cres-
cimento da EAD no Brasil, julgando-se que alguns desses modelos “mimetizam” de 
forma muito próxima as situações de aprendizagem já conhecidas pelos estudantes 
que passaram por um sistema de Educação Tradicional Presencial. 
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Os recursos e avanços tecnológicos têm permitido maior interação entre tutores/
professores e estudantes, com a realização contínua de webconferência, seja para ativi-
dades de orientação geral, seja para atividades acadêmicas de resolução de exercícios 
em áreas mais específi cas, como nas áreas de Ciências Exatas e Tecnológicas (Com-
putação e Informática, Matemática e Engenharias). 

A análise da imensa quantidade de dados gerados pela interação e pelo compor-
tamento dos alunos no ambiente virtual de aprendizagem e o relacionamento desses 
dados com resultados de avaliação presencial, avalição online, requisições de tutores 
e solicitações acadêmicas têm promovido o estabelecimento de uma nova área, que 
se chama de Analítica da Aprendizagem (Learning Analytics). 

Os avanços recentes na área de Analítica de Aprendizagem permitem acompa-
nhar detalhadamente os alunos, identifi cando ações diagnósticas, preditivas e pres-
critivas que possibilitarão melhor acompanhamento e direcionamento da aprendi-
zagem do aluno em ambiente virtual. Ainda em estado incipiente, mas com grande 
potencial, os ambientes virtuais de aprendizagem adaptativa permitirão a individua-
lização da ação educacional com a utilização de recursos tecnológicos. Com esses 
avanços, a EAD, que atualmente tem ação no acesso ao Ensino Superior pelo modelo 
de massa e escala, poderá atuar de forma mais coletiva e individualizada.

2 A constituição da Cruzeiro do Sul Virtual e a formulação das bases do 
modelo institucional de Educação a Distância

O Núcleo de Educação a Distância (Nead), hoje Cruzeiro do Sul Virtual, iniciou 
suas atividades em 2001, com o objetivo de promover o uso das Tecnologias de In-
formação e de Comunicação (TIC) no Ensino Superior na Universidade Cruzeiro do 
Sul, estimulando, assim, a pesquisa e o desenvolvimento nesse segmento. 

Figura 1– Logomarca da Cruzeiro do Sul Virtual.

Fonte: Cruzeiro do Sul Virtual.

De 2001 a 2004, a Cruzeiro do Sul Virtual buscou, principalmente, sensibilizar 
a comunidade acadêmica para o uso de TIC no ensino presencial; empenhou-se em 
oferecer disciplinas para alunos em dependência, na modalidade semipresencial e, 
por fi m, promoveu capacitação contínua de professores e alunos para atuarem em 
ambientes virtuais de aprendizagem. 

Posteriormente, no período de 2005 a 2008, com a consolidação das ações da 
Cruzeiro do Sul Virtual e redimensionamento de suas atividades, iniciou-se a atua-
ção na oferta de cursos regulares de extensão, oferta de disciplinas regulares de 

marcosota
Realce
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dependência e, especialmente, a implantação da semipresencialidade, nos termos da 
Portaria MEC n.º 4.059/2004, com uso de AVA – Blackboard (BRASIL, 2004). 

Nesse período, inicia-se, também, a consolidação da Cruzeiro do Sul Educacio-
nal, com a integração de várias IES. Em 2006, houve o credenciamento para a oferta 
de cursos na modalidade a distância pela Universidade de Franca (Unifran) e, em 
2007, o credenciamento da Universidade Cidade de São Paulo (Unicid) (BRASIL, 
2006, 2007). 

O credenciamento para a oferta de cursos da Cruzeiro do Sul veio em 2008, 
oferta de Pós-Graduação e, em 2012, oferta de cursos de Graduação na modalidade a 
distância (BRASIL, 2008, 2012b). 

A Figura 1 apresenta a logomarca da Cruzeiro do Sul Virtual, que integra as 
ações da Cruzeiro do Sul Educacional, no campo das disciplinas online e dos cursos e 
programas de Educação a Distância nas instituições credenciadas e não credenciadas 
para a EAD.

Assim, desde o fi nal de 2008, a Cruzeiro do Sul Virtual se constitui em uma uni-
dade acadêmica e administrativa que atua em todas as instituições da Cruzeiro do Sul 
Educacional para oferta das disciplinas online, de acordo com o que estabelece a Por-
taria Normativa n.º 4.059/2004 (BRASIL, 2004; ARAUJO JR.; MARQUESI, 2009). 

Tais disciplinas, produzidas pelos professores e pelas equipes da Cruzeiro do Sul 
Virtual, são compartilhadas entre os cursos das IES da Cruzeiro do Sul Educacional. 

Considerando-se a necessidade de integração de gestão entre as três instituições 
credenciadas para oferta de Educação a Distância da Cruzeiro do Sul Educacional, 
em 2012, a unidade acadêmico-administrativa Cruzeiro do Sul Virtual foi transfor-
mada em Pró-Reitoria de Educação a Distância (Pread) e é, atualmente, responsável 
pela promoção, divulgação e capacitação técnica de alunos e professores para o uso 
das Tecnologias, cursos de Graduação, Pós-Graduação, de Extensão e cursos livres 
na modalidade a distância, em todo o território nacional, atuando, hoje, em mais de 
100 polos de EAD no Brasil, entre polos credenciados e de oferta de Pós-Graduação. 

Na Figura 2, apresentamos a distribuição dos polos de EAD da Cruzeiro do Sul 
Virtual por Estado. Os polos de EAD estão distribuídos em 14 Estados da Federação, 
incluindo aí o Distrito Federal (DF). 

Atualmente, um dos principais desafi os é a gestão e o planejamento da oferta de 
cursos e programas por meio de três instituições de Ensino Superior que necessitam 
atuar de forma sinérgica para que se tenham efeitos de sustentabilidade na escala da 
oferta.
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Figura 2 – Estados de oferta de cursos e programas – Cruzeiro do Sul Virtual (2016).

Fonte: Cruzeiro do Sul Educacional.

3 Caracterizando os modelos 

3.1 Modelo institucional da semipresencialidade – disciplinas online
A Cruzeiro do Sul Educacional se destacou na introdução do componente não 

presencial em seus currículos de cursos presenciais. Esse modelo de oferta teve início 
em 2006 e passou por várias transformações até os dias de hoje. 

Atualmente, o modelo de oferta faz parte de todas as instituições da Cruzeiro do 
Sul Educacional e está centrado na oferta de disciplinas online, de caráter formativo mais 
gerais, que podem ser compartilhadas entre vários cursos; disciplinas online de caráter 
formativo mais específi co, que possam ser compartilhadas entre cursos de uma área do 
conhecimento, por exemplo e, ainda, disciplinas online de natureza mais específi ca. 

A introdução das disciplinas online nos currículos dos cursos presenciais se 
constituiu em ação institucional que tem o objetivo de: promover a inclusão digital 
e a literacia digital, promover e incentivar a autodisciplina, promover e incentivar o 
estudo independente (RAMOS; FARIAS, 2012). 

Com a introdução das disciplinas online nos cursos presenciais de Graduação, 
os currículos fi caram mais fl exíveis e os alunos fi caram com tempo disponível para 
fazer a autogestão de acordo com as necessidades imediatas, provendo, assim, melhor 
qualidade de vida para nossos estudantes. 

marcosota
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Na Figura 3, sintetizamos os componentes do modelo da semipresencialida-
de da Cruzeiro do Sul Educacional confi gurado na disciplina online, e podemos 
observar seus principais componentes: aluno, apoio e suporte técnico; apoio e su-
porte acadêmico; tutoria online e presencial; ambiente virtual de aprendizagem; con-
teúdos digitais, recursos (biblioteca digital, vídeos, podcasts e jogos, entre outros); 
avaliação online e presencial.

Figura 3 – Modelo de semipresencialidade – componente não presencial nos cursos 
presenciais de Graduação.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Nesse modelo de semipresencialidade, os alunos possuem apoio presencial, nos 
campi das IES do Grupo, mas também por meio de sistemas de atendimento online. 
As disciplinas possuem grande quantidade de materiais de orientação, tais como tu-
toriais, vídeos e orientações escritas. 

Há também uma unidade de ambientação que procura dar uma visão geral ao 
aluno sobre a organização da Universidade, orientações de como estudar uma disci-
plina online, cuidados e atenções, entre outros. Ainda no ambiente virtual, há acesso 
a recursos, tais como biblioteca virtual, entre outros materiais complementares e de 
apoio e aprofundamento.

Todos os estudantes que realizam uma disciplina online têm atividades realiza-
das em ambiente virtual de aprendizagem de acordo com calendário próprio e de 
caráter formativo e uma avaliação presencial de caráter somativo e de certifi cação de 
autenticidade.

Os resultados de avaliação institucional realizada em cada uma das instituições 
de ensino do Grupo têm demonstrado que os indicadores de qualidade da oferta têm 
melhorado de forma contínua e rapidamente no tempo. Os estudantes reconhecem 
os aspectos positivos desse componente curricular não presencial e são críticos nos 
pontos indicados para melhoria da oferta.

Nas dúvidas gerais ou específi cas, os estudantes têm o apoio de tutores online que 
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orientam e acompanham as atividades realizadas pelos estudantes no ambiente virtual. 
Em alguns casos específi cos, há também a participação de tutores presenciais, 

que auxiliam na resolução de exercícios, como, por exemplo, na área de Matemática 
e Engenharias. A base para as atividades da disciplina online é o ambiente virtual, 
composto pela plataforma Blackboard e por uma estruturação e organização própria 
realizada pela Cruzeiro do Sul Virtual. 

Nesse ambiente, o aluno tem acesso aos conteúdos digitais disponíveis, videoau-
las, materiais de orientação, ferramentas de comunicação com colegas e com tutores 
e ferramentas para realização de atividades síncronas (webconferência, resolução de 
exercícios e orientação, entre outros).

3.2 Modelo institucional da Graduação EAD 
A Cruzeiro do Sul Educacional tem, atualmente, cerca de 170.000 alunos, entre 

Educação Básica, Educação Profi ssional, Graduação, Pós-Graduação e Extensão, nas 
modalidades presencial e a distância. As matrículas no Sistema Cruzeiro do Sul Vir-
tual correspondem a cerca de 65.000 alunos, ou seja 38,2% das matrículas estão na 
modalidade a Distância.

Figura 4 – Modelo de oferta de cursos da Cruzeiro do Sul Educacional.

Fonte: Cruzeiro do Sul Educacional (2016).

Na Figura 4, apresentamos os modelos de oferta de cursos e programas na Cruzeiro 
do Sul Educacional que correspondem a um continuum entre cursos com maior virtuali-
dade, considerados como os cursos semipresenciais e os cursos online ou virtuais. 

Na Figura 4, destacamos os diferentes modelos de oferta, por exemplo: todos os cur-
sos presenciais têm um componente de conteúdos em EAD, chamados de disciplinas 
online, que correspondem a 20% da carga horária do curso. Esse modelo de oferta apre-
senta o menor componente de virtualidade entre os modelos apresentados.

marcosota
Realce
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Os cursos semipresenciais, considerados como cursos na modalidade a distân-
cia, têm organização de 20% de atividades presenciais e 80% de atividades a distância, 
conforme descrito na seção anterior. 

Os cursos online têm 5% de atividades presenciais relacionadas a atividades pre-
senciais programadas e atividades de avaliação da aprendizagem. Os 95% restantes 
são realizados por meio de atividades e estudos em AVA.

Figura 5 – Evolução das matrículas no período de 2014 a 2016.

Fonte: Cruzeiro do Sul Educacional (2016).

Na Figura 5, apresentamos a evolução no número de matrículas na Graduação, 
modalidade a distância, consolidada pela Cruzeiro do Sul Educacional.

Na Figura 6, apresentamos uma visão esquemática do modelo de oferta de cur-
sos semipresenciais da Cruzeiro do Sul Virtual. 

Figura 6 – Visão esquemática do modelo de oferta de cursos semipresenciais.

Fonte: Cruzeiro do Sul Educacional (2016).
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Nesse modelo, em particular, consideramos a oferta de cursos apenas nos cam-
pi das instituições do Grupo Educacional. O modelo de oferta segue semelhante ao 
apresentado na seção anterior. 

As atividades são centralizadas nos campi nos quais os alunos se encontram perio-
dicamente para a realização de atividades com o apoio de um professor ou tutor. Al-
gumas atividades são transmitidas via internet por meio de sistema de webconferência.

O modelo de oferta online ou virtual é apresentado na Figura 7. Nesse modelo, 
as atividades são realizadas predominantemente em AVA e os polos de EAD são os 
principais pontos de apoio para os estudantes do sistema para realizarem as ativida-
des presenciais e a avaliação.

Figura 7 – Visão esquemática do modelo de oferta de cursos online ou virtuais.

Fonte: Cruzeiro do Sul Educacional (2016).

O modelo da Cruzeiro do Sul Virtual atende diretamente 170.000 alunos, dis-
tribuídos em cursos presenciais de Graduação, em disciplinas online e em cursos de 
Graduação na modalidade a distância. O principal desafi o nesse sistema está na ges-
tão e no planejamento das atividades que envolvem diversas instituições de Ensino 
Superior e diversas submodalidades (ARAUJO JR.; SILVEIRA; CECHINEL, 2016). 

O acompanhamento dos critérios de qualidade estabelecidos para cursos e programas, 
indicadores de qualidade de reconhecimento de cursos, avaliação de cursos e avaliação ins-
titucional são de fundamental importância para direcionar os esforços de gestão. 

Os critérios de qualidade são institucionais e não para o Grupo Educacional. A 
Universidade Cruzeiro do Sul (Unicsul) foi credenciada em 2012, com conceito má-
ximo (5) pelo Ministério da Educação (MEC), a Universidade Cidade de São Paulo 
(Unicid) teve recredenciamento em 2015, com conceito 4 e a Universidade de Franca 
(Unifran) teve recredenciamento com conceito 3, em 2013. 
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Os cursos de Graduação no Brasil são todos reconhecidos pelo MEC, a partir 
da metade do curso. Nesse caso, os resultados de avaliação tem sido predominante-
mente 4.

A avaliação institucional tem apresentado indicador médio de satisfação dos 
alunos, de cerca de 75%, considerando-se a média de todas as instituições creden-
ciadas, o que é visto como bom índice de satisfação para EAD em comparação com 
outras IES ou grupos educacionais.

3.3 Modelo institucional da Pós-Graduação EAD 
A Pós-Graduação EAD está no contexto da educação continuada. O modelo ins-

titucional dos cursos e programas de Pós-Graduação busca promover a qualifi cação 
profi ssional por meio de programas específi cos que acompanham as tendências do 
mundo do trabalho e do desenvolvimento científi co e tecnológico. 

Os cursos e programas são elaborados com o objetivo de promover os conheci-
mentos e competências necessários para atuar em segmentos específi cos. Dessa for-
ma, nossa organização curricular possui matriz de conteúdos e atividades elaboradas 
por docentes, na sua maioria mestres e doutores, seminários online e discussões com 
professores e profi ssionais do mercado, e avaliações presenciais globalizadas na for-
ma de estudos de caso.

O mercado de Pós-Graduação no Brasil é muito competitivo; há muitas institui-
ções ofertantes; existe um sistema disseminado de oferta de cursos de Pós-Gradua-
ção em parceria com empresas, sem controle de oferta. O atual sistema nacional de 
Pós-Graduação Lato Sensu não possui sistemática de avaliação de qualidade externa, 
como ocorre nos cursos de Graduação, e há uma grande quantidade de modelos de 
institucionais. 

Não há estatísticas muito precisas sobre os cursos Lato Sensu no Brasil devido à 
sua pulverização e à falta de acompanhamento sistematizado.

Contudo, o Censo EAD.BR 2015 registrou 145.385 matrículas na Pós-Gradua-
ção EAD, entre cursos presenciais e semipresenciais, entre os 368 respondentes do 
Censo (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2016). 

A Universidade Cruzeiro do Sul foi credenciada para a Pós-Graduação em 2008, 
pela Portaria Ministerial n.º 938 e iniciou sua oferta em 2009 (BRASIL, 2008). 

A Universidade Cidade de São Paulo e a Universidade de Franca tiveram o cre-
denciamento para oferta de cursos Superiores a Distância, em 2007 e 2006, respecti-
vamente, pelas Portarias n.º 16 e n.º 1.691 (BRASIL, 2007, 2006). 

Na Figura 8, apresentamos uma síntese do crescimento da Pós-Graduação EAD, 
com base nos dados de junho de 2016:
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Figura 8 – Síntese da evolução das matrículas no período de 2014-2016.

Fonte: Censo EAD.BR (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA, 2016).

Com o aumento de alunos egressos de programas de Educação a Distância, alia-
do à necessidade de educação continuada por grande parte da mão de obra face aos 
constantes avanços tecnológicos e desenvolvimentos científi cos, acreditamos que a 
Pós-Graduação, na modalidade a distância, terá grande expansão.

3.4 Modelo institucional de cursos Técnicos – 
formação profi ssional de Nível Médio 

A formação profi ssional de Nível Médio é tradicionalmente supervisionada em 
nível estadual por meio dos conselhos estaduais de educação. A concepção dos cur-
sos de formação profi ssional de Nível Médio é realizada segundo eixos tecnológicos 
caracterizados nos catálogos nacionais de cursos. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) defi ne, em seu Artigo 
39: “A Educação Profi ssional e Tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educa-
ção nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimen-
sões do trabalho, da Ciência e da tecnologia” (BRASIL, 1996).

Por outro lado, a Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20 de setembro de 2012, em 
seu Artigo 5º, estabelece a fi nalidade dos cursos de Educação Profi ssional de Ní-
vel Médio: “[...] proporcionar ao estudante conhecimentos, saberes e competências 
profi ssionais necessários para o exercício profi ssional e da cidadania, com base nos 
fundamentos científi co-tecnológicos, sócio-históricos e culturais” (BRASIL, 2012a).

O crescimento das matrículas no Ensino Médio Profi ssional tem se dado de for-
ma bastante acelerada. Dados do MEC indicam que no período de 2008 a 2014 as 
matrículas cresceram 89,2%. O crescimento e o número de matrículas em cada pe-
ríodo são apresentados na Figura 9. 

Seguindo essa lógica, a Cruzeiro do Sul Educacional iniciou, em 2014, o creden-
ciamento do Colégio Cruzeiro do Sul para a oferta de cursos Técnicos de Nível Médio 
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em regime concomitante ou subsequente. O credenciamento foi concluído em 2013 e 
se iniciou a oferta de três cursos de Nível Médio. 

Figura 9 – Evolução das matrículas na Educação Profi ssional (2008-2014).

Fonte: Censo da educação escolar (2014).

De acordo com as metas para o Plano Nacional de Educação (PNE) (2014-2024), 
especifi camente na meta 11, há previsão de crescimento das matrículas para cerca 
de 5.224.589, para 2024 (BRASIL, 2016a). Um crescimento de quase três vezes no 
número de matrículas para um período de dez anos, o que signifi ca, em média, um 
aumento de matrícula de 344.000 ao ano, o que é bastante expressivo e muito supe-
rior ao resultado obtido no período de 2012 a 2014. 

A Educação Profi ssional de Nível Médio tem ampliado sua participação com 
relação às matrículas totais do Ensino Médio. No período de 2011 a 2015, a partici-
pação relativa passou de 11% para 19,1% (BRASIL, 2016a).

Consideramos que a modalidade a distância pode ser uma alternativa estraté-
gica para a ampliação das matrículas nesse nível de ensino, para atingirmos a meta 
do PNE. Nesse campo, a oferta de cursos híbridos (semipresenciais) e cursos online 
deverá ser intensifi cada pelas instituições de Ensino Médio e de Nível Superior, de 
acordo com a Portaria MEC n.º 401 (BRASIL, 2016b).

Considerações fi nais
Neste trabalho, apresentamos os principais modelos institucionais de Educação 

a Distância que estão em atividade nas instituições de Ensino Superior brasileiras. 
Procuramos fazer uma caracterização mais geral para podermos fazer uma se-

paração no continuum da virtualidade. Contudo, sabemos que a criatividade das ins-
tituições poderá levar a diferentes modelos institucionais, o que é muito importante 
para a evolução da modalidade no Brasil. 

Observamos que o modelo teleducação, com atividades periódicas nos polos pre-
senciais, ainda é um modelo com grande quantidade de matrículas no sistema de edu-
cação brasileiro e tem se adaptado bem em alguns contextos institucionais e regionais. 
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O modelo online ou virtual tem sido adotado por muitas instituições e tem como 
principal característica a escala com menor investimento inicial em infraestrutura 
tecnológica de transmissão e acompanhamento de atividades presenciais periódicas. 

O sistema híbrido é um modelo que tem tido sucesso relativo, mas que acredita-
mos será de grande importância para viabilizar a oferta de alguns cursos, que ainda 
ocorrem de forma incipiente na EAD, tais como as Engenharias. 

O modelo híbrido poderá, também, ser a base para a oferta de cursos na área de 
Direito e Saúde, considerando-se a proximidade desse modelo com o modelo tra-
dicional e com a necessidade de atividades presenciais obrigatórias de forma mais 
intensa do que em cursos de outras áreas do conhecimento.

Como um exemplo institucional de oferta dos diversos modelos institucionais, 
apresentamos o estudo de caso da Cruzeiro do Sul Virtual, unidade acadêmico-ad-
ministrativa, que integra as operações de Educação a Distância da Universidade 
Cruzeiro do Sul, Universidade Cidade de São Paulo e Universidade de Franca.

O modelo institucional geral tem bases na garantia de sinergias entre as IES cre-
denciadas do Grupo e gestão centralizada, garantindo os aspectos legais da regulação 
e os indicadores de qualidade externos e internos. 

A sinergia, integração e centralização da gestão da EAD permitiu a atuação da 
EAD nas diferentes modalidades (Graduação Presencial e EAD) e em diferentes ní-
veis: Educação Profi ssional de Nível Médio e Pós-Graduação Lato Sensu.

O crescimento da Cruzeiro do Sul Virtual, acompanhado da qualidade dos indi-
cadores acadêmicos, e o investimento em ações de pesquisa e desenvolvimento cien-
tífi co e tecnológico têm sido a base para o atingimento dos resultados apresentados. 

Com esse estudo de caso, temos como objetivo dar subsídios para o desenvolvi-
mento da Educação a Distância em nível nacional e internacional e contribuir para a 
melhoria contínua da educação em todos os níveis e modalidades. 

Há vários desafi os a serem vencidos e há vários desafi os que surgirão com o 
desenvolvimento das tecnologias e o amadurecimento da oferta da Educação a Dis-
tância, em especial no âmbito brasileiro. 

Consideramos que a melhor forma de poder vencer os desafi os é estar preparado e, 
desse modo, o acompanhamento dos estudos e pesquisas, em nível nacional e internacional, 
e o investimento em projetos pilotos é a principal forma de mudarmos de patamar e identifi -
carmos as inovações incrementais e disruptivas (CHRISTENSEN; EYRING, 2013). 
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Introdução
A Educação a Distância (EAD) ou Educação Online, tem sido considerada uma ino-

vação disruptiva que tem a característica de transformar completamente o mercado. 
Os estudos de Clayton Christensen, da Harvard Business School, têm analisado 

esse aspecto disruptivo da Educação Online e como ele vem transformando o pano-
rama do Ensino Superior no mundo (CHRISTENSEN; EYRING, 2013). 

Esse fenômeno tem ocorrido também no Brasil. No início dos anos 2000, tínha-
mos cerca de 0,2% do total de matrículas no Ensino Superior na modalidade a dis-
tância e, em 2014, a participação já havia subido para 17,1% (1.341.842), de acordo 
como Censo da Educação Superior de 2014 (BRASIL, 2015). Trata-se de crescimento 
sem precedentes. 

Instituições de Ensino Superior (IES), então pouco conhecidas no cenário nacio-
nal e, em geral, com pequena quantidade de alunos presenciais, tornaram-se grandes 
provedoras de cursos e programas na modalidade a distância para todo o território 
nacional. 

No âmbito das instituições públicas do Ensino Superior, a EAD foi sistematizada 
pela integração dessas instituições no sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), 
por meio do Decreto n.º 5.800/2006. 

O desenvolvimento da UAB tem sido desigual entre as instituições participantes 
e o rápido crescimento da oferta dos cursos e programas, também desigual entre as 
IES públicas e privadas, associado às características peculiares de metodologia e ges-
tão da Educação a Distância, trouxe para dentro do sistema Superior de Educação a 
questão da institucionalização da Educação a Distância. 

Esse tema tem sido tratado recentemente, em especial, no campo das iniciativas 
do programa UAB, por várias produções recentes (MELO; TELES, 2014; FERREIRA; 
CARNEIRO, 2015; NASCIMENTO; VIEIRA, 2016). Contudo, não tem sido tratada na 
literatura a institucionalização da Educação a Distância nas IES privadas (ARAUJO JR. 
et al., 2016). 

Neste trabalho, buscamos abordar a questão da institucionalização da EAD sob 
enforque mais amplo, considerando as IES públicas e privadas e identifi cando algu-
mas causas e razões sobre os diferentes processos de institucionalização. 

O trabalho está dividido da seguinte forma: na primeira seção, apresentamos o 
conceito da institucionalização e sua aplicação na EAD. Na segunda, apresentamos 
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um estudo sobre a institucionalização nas IES privadas, considerando um grupo es-
pecífi co de instituições. 

Na terceira seção, buscamos sintetizar os estudos recentes sobre a institucionali-
zação da EAD nas instituições públicas federais – sistema UAB.

Na seção 4, apresentamos uma análise dos dois processos de institucionalização e as 
perspectivas futuras, considerando-se a evolução histórica e do marco regulatório, fi nali-
zando o trabalho com nossas considerações e análises sobre o conjunto da obra.

1 Institucionalização da Educação a Distância
A EAD, embora tenha um histórico longo no Brasil e no mundo, iniciou sua 

penetração nas instituições de Ensino Superior brasileiras, públicas e privadas, há 
pouco tempo; mais precisamente, com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB), Lei n.º 9.496/96, que introduziu, em seu Artigo 80, a possibilidade da EAD 
em todos os níveis de ensino. 

Com esse novo marco, várias ações de regulamentação foram sendo implemen-
tadas, especialmente no período de 1996 a 2006, que foram relevantes para o início 
do processo de institucionalização da EAD nas IES brasileiras. Para uma visão mais 
abrangente da evolução do Marco Regulatório sobre a EAD no Brasil, veja Araujo Jr., 
Silveira e Cechinel (2016). 

As especifi cidades da EAD trouxeram para as IES brasileiras novas demandas e 
a necessidade de uma organização com estruturas fundamentais para a oferta de cur-
sos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão na modalidade a distância, em vários 
locais (polos de Educação a Distância) espalhados por todo o País, e criaram para as 
IES uma nova e diversa complexidade.

Para atuar na modalidade EAD, as IES terão de integrar novos setores a seus 
quadros, tais como: desenvolvimento e produção de conteúdos, supervisão de tuto-
ria, coordenação de polos, capacitação contínua de docentes e tutores e professores 
responsáveis por disciplina, entre outros; além de novas funções: tutores, revisores, 
ilustradores, design gráfi co, design instrucional e diretores de produção audiovisual, 
entre vários outros, que representam novos funcionários, além de novas técnicas de 
gestão e planejamento, que não faziam parte da estrutura institucional das IES. Esses 
novos elementos geram “desequilíbrio” institucional, marcado por um processo co-
nhecido por institucionalização.

O fenômeno da institucionalização tem sido estudado por vários teóricos da 
área de Ciências Sociais como um processo existente em organizações, públicas ou 
privadas, que tem por objetivo geral padronizar comportamentos e disseminar a 
identidade organizacional (CLEGG; HARDY, 2006; PEREIRA, 2012). 

A institucionalização pode ser conceituada como: “Dar começo, estabelecer, fa-
zer comum [...]” (NASCIMENTO; VIEIRA, 2016) e segundo Silva (2009): “Processo 
de fi xar a aprendizagem que ocorre em indivíduos e grupos dentro dos departamen-
tos de uma organização, incluindo sistemas, estruturas, procedimentos e estratégias”.
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Em escopo ainda mais geral, temos a conceituação de Esman (1972) acerca da 
institucionalização:

O estabelecimento de diretrizes legais conjuntas obtidas por meio da relação de 
fatores exteriores e interiores para, a partir dessas diretrizes, ter total liberdade para 
criar indicadores pertinentes e específi cos a cada projeto proposto de acordo com 
a realidade da instituição.

Essa padronização de comportamentos e identidade organizacional leva ao iso-
morfi smo e à homogeneização de processos, estruturas e organizações. Algumas for-
ças cooperam para se atingir o isomorfi smo e, segundo Williams e colaboradores 
(2009), há três tipos de pressões externas: a coercitiva, a mimética e a normativa.

Pereira (2012) estabelece de forma clara estes três tipos de pressões:
A pressão coercitiva resulta do poder da força, da persuasão e de convites de outros 
membros do ambiente a se juntar a eles. Geralmente se manifestam como proces-
sos de regulamentação. A pressão normativa tem origem nas expectativas culturais 
em que os padrões do ambiente operacional são formados e que orientam a tomada 
de decisão nas organizações [...] as pressões miméticas vêm do desejo de parecer 
com outras organizações, vistas como bem-sucedidas e já legitimadas pelo ambien-
te, pela “mimetização” de suas práticas, estruturas e resultados.

Segundo Clegg e Hardy (2006), a institucionalização possui estágios que vão do 
pré-institucional ao semi-institucional e, por fi m, ao estágio da institucionalização. 
Cada um desses estágios é marcado por aspectos relacionados aos processos, carac-
terísticas dos adotantes, ímpeto para a difusão, atividade de teorização, variância na 
implementação e taxa de fracasso estrutural. Uma visão mais detalhada e abrangente 
do tema pode ser obtida em Pereira (2012). Aqui, nosso objetivo é traçar, em linhas 
gerais, os aspectos do estágio da institucionalização. 

Na evolução da EAD nas IES brasileiras, observamos que essas forças e movi-
mentos para a institucionalização se desenvolvem de forma diferenciada nas institui-
ções públicas e privadas; contudo, têm natureza e fundamentos comuns: uma nova 
forma de ensinar e aprender, caracterizada pela modalidade a Distância, que não se 
enquadra nos padrões tradicionais da organização (instituição), seja em sua estrutura 
organizacional, seja no conhecimento estabelecido. 

As IES privadas têm gestão mais pragmática, são voltadas para resultados e, por-
tanto, absorvem mais facilmente, do ponto de vista da gestão, novas demandas do 
mercado e da sociedade, embora a implantação da modalidade ainda traga confl itos 
internos com as estruturas já existentes nas IES.

Observamos que nas IES públicas, no Brasil, dada à natureza da organização, 
em geral, a EAD é implantada por meio de uma unidade especializada, que atua em 
conjunto com os departamentos (faculdades e institutos) e setores tradicionais para 
oferta de cursos e programas.
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2 Institucionalização da Educação a Distância: IES privadas 
As IES privadas foram as primeiras a iniciarem, em escala mais ampla, as ativi-

dades na EAD no Brasil. Temos algumas instituições públicas que tiveram papel fun-
damental no desenvolvimento da EAD, tais como a Universidade de Brasília (UNB) 
e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); contudo, as IES privadas am-
pliaram a ação da EAD para todo o território nacional fazendo uso das facilidades de 
gestão que lhes são inerentes. 

Segundo o Censo da Educação Superior de 2014, as IES privadas têm 74,9% de 
todas as matrículas em Nível Superior no Brasil e representam 87,2% das IES de En-
sino Superior (BRASIL, 2015). 

A EAD representa, no Censo de 2014, 17,1% (1.341.842) do total de matrículas, sen-
do que 89,6% (1.202.290) dessas matrículas estão em IES privadas (BRASIL, 2015). 

No Quadro 1, apresentamos as principais IES privadas brasileiras com os respec-
tivos números de matrículas.

Quadro 1 – Maiores IES brasileiras em matrículas em EAD (2014).

Instituição/grupo educacional Sigla Grupo Número de 
matrículas

Universidade do Norte do Paraná Unopar Kroton 310.855
Universidade Anhanguera (Uniderp) Uniderp Kroton 150.631
Centro Universitário Internacional Uninter UNINTER 109.385
Universidade Paulista Unip UNIP 107.990
Centro Universitário Leonardo da Vinci Uniasselvi Carlaly 92.484

Universidade Estácio de Sá Estácio Estácio 
Participações 68.766

Centro Universitário Uniseb Uniseb Estácio 
Participações 43.410

Centro Universitário de Maringá Unicesumar - 39.038
Universidade Metropolitana de Santos Unimes - 32.688

Cruzeiro do Sul Educacional Unicsul, Unicid 
e Unifran

Cruzeiro do Sul 
Educacional 21.567

Fonte: Brasil (2015) e Cruzeiro do Sul Educacional.

Dos dados apresentados no Quadro 1, observamos que 81,2% (976.814) das ma-
trículas no Ensino Superior privado no Brasil estão em 10 instituições de Ensino 
Superior ou grupos, ou seja, uma concentração de matrículas muito expressiva ao 
se considerar que apenas dois grupos educacionais concentram quase 60% do total 
dessas matrículas.

Quanto à institucionalização da EAD nessas instituições, podemos considerá-la, de for-
ma mais geral, pela análise da estrutura organizacional de cada uma das IES ou dos grupos. 

Das 10 IES apresentadas no Quadro 1, 6 possuem Pró-Reitoria de Educação a 
Distância ou organização análoga para tratar da especifi cidade da organização e da 
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dinâmica da Educação a Distância: Unopar, Uninter, Uniasselvi, Uniseb, Unicesumar 
e Grupo Cruzeiro do Sul (Unicsul, Unicid e Unifran). Duas IES: Uniderp e Universi-
dade Estácio de Sá, pertencentes ao Grupo Kroton e Estácio Participações, respecti-
vamente, têm ao menos uma estrutura corporativa bem defi nida, de acordo com os 
relatórios trimestrais de resultados. 

A criação de uma Pró-Reitoria para dirigir e coordenar as ações institucionais 
de Educação a Distância vai ao encontro do movimento de institucionalização mais 
plena da modalidade em grau de isonomia e isomorfi smo com as demais áreas tradi-
cionais das IES: Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão. 

Dessa forma, a transformação da unidade responsável pela EAD nas IES em uma 
Pró-Reitoria leva à sua institucionalização imediata e equitativa nos documentos ins-
titucionais, tais como: Estatuto, Regimento, Plano de Desenvolvimento Institucio-
nal (PDI), Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e Projetos Pedagógicos de Cursos 
(PPC) na modalidade a distância. Essa organização é direcionada pelos mecanismos 
de isomorfi smos apresentados por Pereira (2012): a pressão coercitiva exige que a 
área de EAD na IES entre num nicho de atuação claro para minimizar confl itos entre 
áreas já existentes e estabelecer o novo ator institucional. 

Por outro lado, a pressão normativa leva à regulamentação interna das ações dos 
setores que compõem a área de Educação a Distância institucional para que os atores 
possam atuar de forma normatizada.

As pressões miméticas subjazem às outras duas pressões, em nosso entendimen-
to, e, por meio dessa pressão, as áreas emergentes são convidadas a se parecer com as 
demais áreas já existentes, o quanto for possível, seja em estruturas de legitimação, 
seja em sua organização, processos e resultados.

Dada às dimensões e à escala de atuação das IES privadas brasileiras, a institu-
cionalização é importante fator para o crescimento sustentável e de qualidade da mo-
dalidade a distância. Ao ocorrer a institucionalização, dá-se o sinal da importância da 
modalidade para a concretização dos objetivos institucionais.

3 Institucionalização da Educação a Distância: IES públicas
O processo de institucionalização da EAD nas IES públicas no Brasil tem ocor-

rido de forma bastante peculiar. O governo federal formulou um projeto conhecido 
como Universidade Aberta do Brasil (UAB), que envolve diversas universidades pú-
blicas do sistema federal e que tem como órgão gestor a Coordenadoria de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), órgão do governo especializado em 
ações de fomento à pesquisa (BRASIL, 2006).

O credenciamento das IES federais para oferta de cursos Superiores no modelo 
UAB se deu em 2006, por meio de uma regulação própria: Decreto n.º 5.800, que 
estabeleceu o sistema UAB e seu funcionamento (BRASIL, 2006). 

As IES federais tiveram, então, de se organizar para ofertar cursos e programas 
na modalidade a distância. Os trabalhos de Melo e Teles (2014), Ferreira e Carneiro 
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(2015), Nascimento e Vieira (2016) tratam do tema da institucionalização da EAD no 
campo das instituições e do sistema UAB.

O trabalho de Melo e Teles (2014), ainda em andamento, propõe identifi car a 
institucionalização da EAD no contexto da Universidade de Brasília (UNB) por meio 
de pesquisa documental, entrevistas semiestruturadas e observação especializada. 

Os documentos analisados foram PDI, PPI, PPC, relatórios de avaliação insti-
tucional da Comissão Própria de Avaliação (CPA), relatórios de avaliação de cursos 
e relatório de avaliação de polos. As entrevistas serão realizadas em uma amostra de 
pessoas consideradas importantes na Universidade. 

Os dados preliminares, referentes à análise documental e à observação, indicam 
que não há institucionalização da EAD na UNB e, embora essa modalidade conste 
nos documentos ofi ciais, os autores indicam que as ações institucionais estão reduzi-
das a um pequeno grupo e que 

[...] tais ações ainda não atingiram a visibilidade e importância necessária no meio 
acadêmico demonstrando assim uma visão reducionista de grande parte da comu-
nidade acadêmica no que diz respeito a institucionalização da Educação a Distân-
cia (MELO; TELES, 2014).

Em outro estudo recente, Ferreira e Carneiro (2015) estabelecem um estudo 
qualiquantitativo, avaliando a institucionalização da EAD em um grupo de institui-
ções federais que participam do sistema UAB. 

Nessa pesquisa, os autores procuraram estabelecer o estágio de institucionali-
zação de acordo com o estabelecido por Clegg e Hardy (2006), caracterizando os 
estágios de institucionalização em pré-institucional, semi-institucional e institucio-
nalização.

O estudo se consistiu na criação de um instrumento que continha categorias 
gerais que foram consideradas indicadores do estágio de institucionalização: planeja-
mento, organização, infraestrutura, pessoal e serviços ao estudante. Participaram da 
pesquisa 50 IES, distribuídas por todo o território nacional. 

Nas análises estratifi cadas, foi possível identifi car que as instituições que apre-
sentam maior número de cursos (em especial, cursos de Graduação de longa dura-
ção) e maior número de matrículas apresentam um estágio de institucionalização 
mais adiantado que instituições com menor número de cursos e número de matrí-
culas menor. 

Esse fato pode, indiretamente, indicar que as instituições com maior número de 
matrículas e cursos têm maior representatividade interna de EAD devido à expressão 
acadêmica, recursos de pessoal acadêmico e funcionários e recursos fi nanceiros. 

Em geral, os autores indicam que o nível de institucionalização da EAD nas IES 
públicas pesquisadas, dentro dos estágios indicados por Clegg e Hardy (2006), esta-
belece-se entre pré-institucional e semi-institucional. Consideramos esse resultado 
um indicativo da difi culdade de institucionalizar a EAD em um modelo institucional 
público baseado em relações políticas e trabalho bastante características.



35

O trabalho de Nascimento e Vieira (2016) apresenta uma análise qualitativa 
da institucionalização da EAD na Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), participante do sistema UAB, realizado por entrevista com gestores e repre-
sentantes da Instituição e pela análise do discurso, que indica que a institucionaliza-
ção ainda está em estágio embrionário, apesar dos esforços de atores locais. 

Em especial, nesse trabalho, os autores identifi caram alguns desafi os a serem 
vencidos para a institucionalização: esforço docente, recursos fi nanceiros e papel da 
tutoria. Os autores indicam que os resultados foram específi cos para essa instituição 
e novos estudos usando esse framework de pesquisa em outras instituições poderão 
apontar um panorama mais abrangente.

Como podemos observar nos três trabalhos que analisamos nesta seção sobre a 
institucionalização da EAD no setor público, em todos eles, a institucionalização está 
em processo, considerada em estágio embrionário, pré-institucional, e em estágio 
semi-institucional. Nosso entendimento é de que a formação do sistema UAB, uma 
ação exógena às IES públicas, que promoveu políticas e recursos, não foi sufi ciente 
para a institucionalização da EAD nas instituições federais. 

A forte cultura do sistema público baseada completamente no componente pre-
sencial e as questões relacionadas à cultura das instituições públicas tornam a institu-
cionalização complexa e difícil. Consideramos, ainda, que é a estratégia de integração 
da EAD nas IES públicas, no âmbito da gestão, merece análises mais profundas: não 
seria a criação de uma Pró-Reitoria uma ação mais adequada para legitimar e institu-
cionalizar a EAD nas políticas e documentos institucionais? 

A distribuição da responsabilidade da gestão da EAD pelas diversas unidades da 
IES difi culta a própria gestão geral e seu planejamento, além dos aspectos relaciona-
dos à otimização de recursos e à criação de conhecimento específi co de vanguarda 
nas IES para a atuação na EAD.

4 Institucionalização e modelos de gestão 
das instituições de Ensino Superior

Nos resultados da institucionalização da Educação a Distância nas IES públi-
cas e privadas, observamos uma diferença fundamental: nas IES privadas, a EAD 
é considerada, além da ampliação do acesso ao Ensino Superior, função primeira 
das instituições, um fator estratégico fundamental para o crescimento orgânico das 
instituições, ampliação da lucratividade e da sustentabilidade. Desse modo, nas IES 
privadas, a adoção e a institucionalização da EAD se apresentam de forma mais ágil 
e com estrutura de gestão específi ca.

As características da EAD trazem maior complexidade para as IES: novas tecno-
logias, estratégias de crescimento e modelos de negócios. Para que essas articulações 
possam ser realizadas no âmbito institucional, é necessário haver um mínimo de ins-
titucionalização e os impactos para toda a organização serão tanto melhores quanto 
mais abrangente for o processo de institucionalização. 
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As IES privadas apresentadas no Quadro 1 mostram diferentes níveis de institucio-
nalização. Considerando-se sua complexidade (tamanho em número de alunos, número 
de instituições que compõem o grupo educacional e estrutura organizacional), observa-
mos que o crescimento maior das IES se deu inicialmente em instituições que não eram 
universitárias, tais como Unicesumar, Uniseb, Uniasselvi e Uninter. 

A própria Unopar, maior instituição de EAD do Brasil, constituiu-se como Uni-
versidade em 1997; dessa forma, seu grande crescimento, no início dos anos 2000, 
ainda foi realizado segundo uma organização de gestão muito próxima de um centro 
universitário. 

Instituições universitárias tradicionais, mesmo particulares, dada à sua organi-
zação de gestão, apresentam grau de institucionalização mais recente: Cruzeiro do 
Sul Educacional, Unip e Universidade Estácio de Sá. Esse comportamento está de 
acordo com o observado nos Estados Unidos, no estudo realizado por Piña (2008), 
no qual o pesquisador identifi cou que as instituições de Ensino Superior como as 
colleges tinham programas de Educação a Distância que se destacavam pelo conheci-
mento da comunidade interna e pelas iniciativas de centralização da gestão da Edu-
cação a Distância. 

Por outro lado, instituições universitárias mais tradicionais, que ofereciam cur-
sos de Mestrado e Doutorado, tinham um reconhecido sucesso em cursos e progra-
mas em um formato mais distribuído entre os diversos departamentos e escolas de 
cada instituição, sem estrutura centralizada de EAD. A autora identifi cou 30 fatores 
críticos que foram avaliados pelos diversos atores das diferentes instituições e que 
impactavam a institucionalização da Educação a Distância.

Já nas instituições públicas federais que atuam no sistema UAB, observamos, 
pela síntese que realizamos dos recentes trabalhos publicados, que a situação da ins-
titucionalização da EAD tem outros parâmetros de análise.

Em geral, as instituições públicas não atuam dentro da lógica de mercado. As-
sim, o crescimento das instituições deve vir pela ampliação de repasses governamen-
tais e a sustentabilidade deve ser mantida considerando-se o pagamento das dívidas 
relacionadas a custeio, pessoal e investimentos.

Nesse contexto, não há sentido em se falar em lucratividade. A estratégia da 
instituição deve estar, então, equacionada para o equilíbrio dos recursos repassados 
e dos custos e investimentos. As iniciativas de ampliação de acesso, seja pela moda-
lidade presencial, seja a distância, não geram recursos diretos, e sim, competem por 
recursos existentes. 

O modelo UAB, como considerado, é uma iniciativa exógena à instituição, que 
promove a oferta de cursos e programas entre IES públicas e que procura sair dessa 
dicotomia interna de recursos e de poder. 

Dessa forma, as instituições desenvolvem seus programas com fundos que são 
advindos da Capes e da Fundação Nacional do Estudante (FNDE). Contudo, esse 
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modelo exógeno não promove a institucionalização mais ágil e ainda está vulnerável 
a situações e circunstâncias governamentais. 

Iniciativas como essas, vividas em outros países e outros contextos, podem ser 
expressas da seguinte forma:

O campus como um todo desenvolveu dezenas de cursos online como parte de 
algum recurso fi nanceiro disponibilizado há alguns anos há trás. Agora esses re-
cursos secaram e os cursos online estão começando a “secar” também. Não há 
ninguém direcionar e não há fundos para manter a oferta de cursos (PIÑA, 2008, 
tradução nossa). 

O resultado dessa introdução da EAD por meio de uma ação exógena às IES, 
vinculada a recursos específi cos, é a baixa institucionalização da EAD, indicada na 
maioria dos estudos realizados recentemente, como discutidos na seção anterior. 
Esse aspecto tem grandes consequências na curva de adoção da EAD de cada uma 
das IES, com resultados no potencial dessas instituições de promoverem a ampliação 
da oferta.

Considerações fi nais
A EAD traz para dentro das instituições de Ensino Superior novos desafi os re-

lacionados a várias dimensões: tecnologia, metodologia de ensino, gestão e avaliação 
(CASANOVAS, 2010). 

As instituições se adequam aos novos desafi os de acordo com seu alinhamento 
estratégico e, nos casos estudados aqui, de acordo com a natureza administrativa 
enquanto instituição pública e privada.

A institucionalização da EAD é necessária nas IES e deve estar alinhada à es-
tratégia da instituição, defi nida em seus documentos ofi ciais (PDI, PPI e PPC), mas, 
principalmente, na prática das IES. Contudo, consideramos que a institucionalização 
deva levar em conta as especifi cidades da Educação a Distância, para não perdermos 
as características fundamentais da modalidade, que são a fl exibilidade, o uso intenso 
de tecnologia e a possibilidade de modelos de oferta diferenciadas (online, semipre-
sencial e híbrido, entre outras denominações comuns, no Brasil).

No contexto aqui apresentado, analisando as maiores instituições/grupos edu-
cacionais privados do Brasil, observamos que as IES privadas foram mais efi cazes no 
sentido de promoverem a institucionalização da EAD. Nossa observação é baseada 
na análise da estrutura organizacional da EAD nessas instituições ou grupos educa-
cionais, na análise dos relatórios de resultados deles e no caso específi co do Grupo 
Cruzeiro do Sul Educacional. 

Embora a institucionalização se dê por etapas e por meio de avanços contínuos, 
essas instituições atingiram grau de maturidade na oferta dos cursos e programas de 
Educação a Distância que consolida o processo de institucionalização. 

Ademais, as instituições privadas fi zeram uso dos conhecimentos de gestão 
que indicam alinhamento entre estratégia, modelo de negócios e estrutura (design 
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organizacional) (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2010; WIRTZ, 2016). 
Como vimos, cada IES ou grupo educacional estabeleceu uma estrutura específi ca 
para promover a estratégia da EAD.

 No âmbito da institucionalização da EAD no contexto das IES públicas, a análi-
se realizada considerou a avaliação da literatura nacional sobre o tema. Os trabalhos 
analisados indicam fraca institucionalização, mesmo em instituições que foram pio-
neiras em ações de EAD no Brasil, como a UNB (MELO; TELLES, 2014). 

Em nossa análise, a fraca institucionalização pode ser explicada pela ausência de 
um papel efetivamente estratégico da EAD no domínio das IES públicas e pela ação 
de implantação da EAD com característica exógena fomentada pela Capes e FNDE. 

Com este trabalho, buscamos contribuir para refl exão e discussão sobre o tema 
da institucionalização da EAD no Brasil, considerando um pequeno escopo de insti-
tuições privadas de ensino, mas que representam a maioria das matrículas atualmen-
te, e instituições públicas do sistema UAB. 

A discussão se considera relevante, levando-se em conta o recente Marco Regu-
latório para a EAD aprovado (BRASIL, 2016) e a necessidade de análise mais crítica 
do processo de institucionalização que poderá, sob a forma de um pensamento sofi s-
mático, fazer com que as características e as peculiaridades da EAD sejam relegadas 
à custa da necessidade de homogeneização e equiparação entre modelos de oferta 
distintos.

Cremos que em trabalhos futuros possamos fazer análise mais ampla das IES 
brasileiras e identifi car parâmetros mais específi cos de institucionalização que pos-
sam ser utilizados pelo grupo de IES públicas e privadas.

Analogamente ao que realizou Piña (2008), outros recortes podem ser interes-
santes para se analisar a institucionalização como, por exemplo, uma análise de acor-
do com o tipo de instituição: faculdades, centros universitários e universidades; além 
de uma análise da institucionalização segundo a percepção de alunos, professores e 
funcionários, por exemplo.
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A regulação da Educação Superior a Distância no Brasil: 

marcos de uma trajetória
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Introdução
A Educação a Distância (EAD) é uma modalidade que tem apresentado grande 

expansão recente em diversos países e, em especial, no Brasil. O avanço das tecnolo-
gias digitais na educação permitiu o desenvolvimento de sistemas de aprendizagem 
online e da oferta de educação em diversos níveis, não mais restrita aos aspectos de 
tempo e espaço. 

Essa oferta tem grande consequência na inclusão social e econômica de um alto 
número de cidadãos e cidadãs, haja vista que se sabe que o nível de escolaridade, 
associado à educação de qualidade, tem relação com a produtividade da força de 
trabalho e com a qualidade de vida da população. 

A Educação a Distância permite que as Instituições de Ensino Superior (IES) 
brasileiras ampliem a oferta de seus cursos em estados e municípios nos quais an-
tes não havia nenhuma instituição de Ensino Superior. Além disso, permite que um 
contingente expressivo da população, que tenha restrições de estar presencialmente 
durante um longo período (dois a cinco anos) em um determinado local, possa rea-
lizar seus estudos. 

Esses benefícios advindos dessa nova modalidade são de grande importância 
para um país com as dimensões territoriais e com a população que existe hoje. Di-
fi cilmente outro sistema poderia incluir, com maior velocidade, maior número de 
estudantes no Ensino Superior. Assim, a EAD desponta como uma modalidade que 
permite preencher algumas difi culdades do sistema de Educação Superior brasileiro.

As especifi cidades da EAD trazem grandes transformações nas IES que optam 
por sua oferta. As IES do sistema tradicional de ensino se deparam com a necessidade 
de organização de profi ssionais diferenciados (conteudistas, tutores, designers instru-
cionais, docentes responsáveis por disciplina e coordenadores de polo, entre outros) e 
de processos bem defi nidos que operem na sede e nos polos de EAD. Trata-se de uma 
realidade completamente diferente que, em geral, segue um ciclo de projeto piloto e 
depois de institucionalização, que leva vários anos para se consolidar.

No âmbito das políticas da educação e dos sistemas de avaliação, a modalidade a 
distância traz novos elementos que devem ser considerados nos sistemas de regula-
ção e supervisão e na avaliação da Educação Superior.

Um marco regulatório é importante para criar e estabelecer critérios de quali-
dade que possam ser utilizados para avaliar as ofertas de Educação a Distância por 
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parte das IES, critérios esses que podem ser inclusive bastante controversos para a 
modalidade.

Neste trabalho, discutiremos os aspectos relacionados com os marcos regulató-
rios da Educação Superior nessa modalidade no Brasil. Nosso objetivo é apresentar 
um quadro do modelo regulatório brasileiro para a Educação a Distância, indicando 
seus avanços temporais e destacando quatro aspectos de análise dentro dos docu-
mentos ofi ciais: o conceito de Educação a Distância, o conceito de polo de EAD, o 
conceito do docente e tutor e os requisitos de qualidade do sistema. 

Para realizar o trabalho, na seção 1, apresentamos breve histórico da Educação a 
Distância no Brasil; na seção 2, damos destaque para a evolução da Educação Supe-
rior no Brasil; na seção 3, apresentamos uma discussão do marco regulatório segun-
do os eixos de análise que apresentamos anteriormente e a seguir, fi nalizamos este 
trabalho com nossas conclusões, nas quais apresentamos a indicação dos desafi os que 
devem ser vencidos.

1 Evolução da Educação a Distância no Brasil
A Educação a Distância no Brasil tem suas origens no início do século XX e 

acompanhou a evolução dos meios de comunicação, tais como o rádio, a televisão, 
os computadores em rede e a Internet. Apresentamos uma síntese dessa evolução na 
Figura 1, na qual damos destaque para alguns aspectos históricos do desenvolvimen-
to da EAD e os principais marcos regulatórios que serão discutidos neste trabalho. 

Para maior detalhamento sobre a evolução histórica da Educação a Distância no 
Brasil, ver Alves (2011). 

Nesse recorte da linha do tempo, iniciamos em 1904, com o Jornal do Brasil, 
periódico da Cidade do Rio de Janeiro, que apresenta os primeiros anúncios sobre 
cursos a distância em seus classifi cados, passando, em 1923, pela primeira constitui-
ção de uma rádio educativa, com cursos de língua. 

Um marco importante, em 1939 e em 1941, foi a criação do Instituto Monitor 
e do Instituto Universal Brasileiro, ambos com o objetivo de formação técnica via 
correspondência. Esses institutos tiveram milhões de alunos.

De 1976 a 1992, tivemos a criação do Sistema Nacional de Teleducação e a cria-
ção da Universidade Aberta de Brasília. Os desdobramentos gerados pela nova Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) (BRASIL, 1996) fi zeram surgir, em 1996, 
a Secretaria Especial de Educação a Distância (Seed), com o objetivo de promover, 
regular e supervisionar a EAD no Brasil.

No período de 2004 a 2009, foram lançadas as bases da regulação da Educação a 
Distância no Brasil, com as Portarias MEC n.º 4.059 (BRASIL, 2004), Decreto n.º 5.622 
(BRASIL, 2005); Decreto n.º 5.733 (BRASIL, 2006a); Decreto n.º 5.800 (BRASIL, 2006b); 
Decreto n.º 6.303 (BRASIL, 2007) e Portaria Normativa n.º 10 (BRASIL, 2009).

Em 2011, numa conjuntura especial de governo e de política, a Seed foi extinta 
e suas atribuições assumidas por uma coordenação na Secretaria de Regulação do 
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Ensino Superior (Seres). Um sistema regulado, mas com algumas lacunas relacio-
nadas ao conceito de Educação a Distância, polos, docente e tutores, que levou o 
Conselho Nacional de Educação (CNE) a propor um novo marco regulatório, mate-
rializado por meio da Resolução CNE/CES n.º 1 (BRASIL, 2016a). 

Figura 1 – Recorte da linha do tempo da evolução da Educação a Distância no Brasil.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Embora com bases remotas, a evolução da Educação a Distância se deu no En-
sino Superior, de forma efetiva, nos anos 1990, com os programas de formação de 
professores, e no início dos anos 2000, com os primeiros cursos na modalidade a 
distância, oferecidos por instituições privadas de Ensino Superior.

A realidade da operação da EAD por várias IES privadas, nos primeiros anos da déca-
da de 2000, de forma inadequada, levou a processos de regulação mais restritivos e lentos. 

No período de 2006 a 2009, várias IES passaram por processos de supervisão 
com o objetivo de melhorar a qualidade da oferta dos cursos e programas na moda-
lidade a distância.

2 Situação atual do Ensino Superior no Brasil
Nos últimos anos, o sistema educacional brasileiro passou por grandes transfor-

mações. No governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) houve expansão 
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do Ensino Superior privado e, paralelamente, a criação de mecanismos de regulação 
e supervisão que conduziram a avaliação das instituições, de cursos e de estudantes. 

No governo de Lula (2003-2011) e, mais recentemente, no governo de Dilma 
Rousseff  (2011-2016) tivemos, no âmbito das instituições privadas de ensino, um 
movimento de fusões e aquisições, resultados de conjunturas econômicas e do movi-
mento da globalização.

No âmbito do setor público, houve, também, um movimento de expansão do 
Ensino Superior por meio de instituições federais e por meio da Universidade Aberta 
do Brasil (UAB).

Com algumas poucas modifi cações, o sistema do Ensino Superior brasileiro ain-
da mantém o padrão, em linhas gerais, na composição da natureza das instituições. 
Temos cerca de 70% de instituições de ensino privadas e 30% de instituições de ensi-
no públicas (municipais, estaduais e federais). 

As IES privadas representam 75% das matrículas no Ensino Superior e as insti-
tuições públicas representam algo próximo a 25% das matrículas, segundo o Censo 
da Educação Superior (BRASIL, 2014a).

Nos anos 2000 a 2010, as IES brasileiras de natureza familiar, boa parte fundada 
na década de 1970, estavam em um ciclo de transição de gestão no qual os fundado-
res se viram na necessidade de organizar a empresa para os anos futuros, com o apoio 
da família e de profi ssionais de mercado, ou faziam parcerias com outros grupos e 
instituições com o objetivo de encontrar um novo sócio, majoritário ou minoritário, 
que permitiria novos investimentos e, principalmente, compartilhamento de gestão. 

Nesse período, o movimento de globalização de grupos educacionais estrangei-
ros enxergou a oportunidade de investir no Brasil, para diversifi car sua atuação e 
ampliação de receitas. Nesse contexto, surgiram as primeiras parcerias de instituições 
de Ensino Superior brasileiras: Laureate, DeVry e Apollo. 

Na Figura 2, apresentamos a evolução das matrículas no Ensino Superior brasi-
leiro, considerando o ensino de Graduação. 

Os dados apresentam a evolução das matrículas no período de 2003 a 2013, por 
dependência administrativa – pública ou privada (BRASIL, 2014a). Podemos notar 
um crescimento das matrículas nas IES públicas e privadas, sendo mais acentuado o 
crescimento nestas últimas. 

De acordo com os dados do Censo da Educação Superior, tínhamos, em 2013, 
7,3 milhões de estudantes no Ensino Superior brasileiro.
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Figura 2 – Evolução das matrículas da Graduação por dependência administrativa 
(pública/privada).

Fonte: Brasil (2014a).

Embora o número de matrículas seja bastante expressivo, as taxas de escolari-
zação bruta e líquida1 revelam ainda um sistema com grande desequilíbrio, mesmo 
quando comparado a outros países da América Latina ou a países europeus. 

Na Figura 3, apresentamos as taxas de escolarização bruta e líquida, no período 
de 2001 a 2013. As taxas de escolarização têm tido crescimento contínuo no período, 
como é demonstrado pelos indicadores. 

Em 2013, tivemos a indicação de uma taxa de escolarização bruta de 32,3% e 
uma taxa de escolarização líquida de 16,5%. Esses valores podem ser interpretados da 
seguinte forma: havia uma parte expressiva da população, de 18 a 24 anos, que estava 
fora do Ensino Universitário, já que a taxa de escolarização líquida era de 16,5%.

Figura 3 – Evolução das taxas de escolarização líquida e bruta.

Fonte: Brasil (2014a).

1 Considera-se taxa de escolarização bruta a relação entre todas as matrículas na Educação Superior 
(Graduação, Mestrado e Doutorado) e a população na faixa etária de 18 a 24 anos. A taxa de escolariza-
ção líquida é considerada a relação de todas as matrículas (Graduação e Pós-Graduação Stricto Sensu) 
de estudantes na faixa etária de 18 a 24 anos, com o total da população nessa mesma faixa etária.
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O Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei n.º 13.005, de 25 de 
junho de 2014, prevê crescimento da taxa bruta para 50% e da taxa líquida para 33%, 
em 2024, respectivamente. Trata-se de um planejamento ousado, considerando-se a 
média histórica de crescimento (BRASIL, 2014b).

Quadro 1 – Evolução no nível de educação – população de 25 a 64 anos de idade.
País 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Canada 40.1 45.9 46.9 48.2 48.8 49.5 50.6 51.3 52.6 53.2
Israel 43.0 42.9 43.6 44.0 44.9 45.6 46.4 46.4 47.4
Japan 33.6 39.9 40.5 41.0 42.8 43.8 44.8 46.4 46.6 47.3
Korea 23.9 31.6 32.9 34.6 36.5 38.7 39.7 40.4 41.7 43.1
United States 36.5 39.0 39.5 40.3 41.1 41.2 41.7 42.4 43.0 43.
United Kingdom 25.7 29.7 34.2 35.5 35.2 37.0 38.2 39.4 41.0 41.9
Spain 22.6 28.5 28.8 29.3 29.5 30.0 31.0 31.9 32.3 33.7
OECD - Average 22.0 26.9 27.5 28.0 28.9 29.9 30.7 31.2 32.6 33.3
France 21.6 25.4 26.2 26.6 27.2 28.6 29.0 29.8 30.9 32.1
Colombia 21.3
Portugal 8.8 12.8 13.5 13.7 14.3 14.7 15.4 17.3 18.5 19.3
Mexico 14.6 15.0 15.3 15.9 16.0 17.0 17.0 17.3 18.1 18.7
Italy 9.6 12.2 12.9 13.6 14.3 14.5 14.8 14.9 15.7 16.3
Turkey 8.3 10.2 10.9 11.3 12.0 12.7 13.1 14.0 15.3 15.9
Brazil 9.6 10.8 10.9 11.6 13.0 13.7
Chile 23.7 24.2 24.4 26.8 17.8
South Africa 6.3

Fonte: adaptado de OECD (2015).

O Quadro 1 apresenta uma ideia geral, considerando os países membros da 
OECD, do nível de escolarização terciária da população de 25 a 64 anos de idade e 
mostra a evolução desse indicador no período de 2003 a 2013. 

No ano de 2013, a média dos países da OECD foi de 33,3%. O Quadro foi or-
ganizado do maior para o menor valor, considerando-se como base o ano de 2013. 

Observamos que entre os países com resultados em 2013, o Brasil se encontra 
em última posição, com 13,7% no Quadro, que apresenta, ainda, oito países com 
indicadores de escolarização terciária menor que 20%: Eslovênia, Portugal, México, 
Itália, Turquia e Brasil (OECD, 2015).

3 Regulação e supervisão
No Brasil, a LDB, de 20 de dezembro de 1996, destaca, em seu Artigo 7 º (BRASIL, 

1996), que: “O ensino é livre à iniciativa privada [...]”, desde que, evidentemente, 
sejam resguardadas determinadas condições, como o “[...] cumprimento de normas 
gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino [...]”. 

No Artigo 19 da LDB (BRASIL, 1996), as IES são classifi cadas em duas cate-
gorias administrativas: públicas, mantidas e administradas pelo Poder Público; e 
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privadas, mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito 
privado. 

No Artigo 20, as instituições privadas são enquadradas como particulares, co-
munitárias, fi lantrópicas e confessionais.

A Educação Superior apresenta mecanismos de regulação e supervisão na maior 
parte dos países desenvolvidos. Como a educação é considerada um Direito Público, 
o Estado procura buscar meios para regular e supervisionar a qualidade da educação. 

No Brasil, a regulação e a supervisão do Ensino Superior são realizadas por um 
órgão do governo federal – o Ministério da Educação (MEC), mais especifi camente, 
pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres). 

No âmbito da regulação, a Seres busca promover e executar políticas e ações emana-
das da legislação educacional: autorização de cursos, reconhecimento de cursos, creden-
ciamento de instituições e credenciamento de polos, entre diversas outras ações. 

No campo da supervisão, a Seres busca supervisionar as IES do sistema federal 
(incluindo as instituições particulares de todo o Brasil) quando ocorrem indícios de 
não conformidade com a legislação, ou ainda, em uma ação sistemática de monitora-
ção e auditoria do sistema federal de Educação Superior.

Dentro da organização do sistema de Ensino Superior, as instituições podem ser 
organizadas como faculdades, centros universitários e universidades. As faculdades 
não têm autonomia para a criação de cursos e programas e os centros universitários 
e universidades possuem essa autonomia. 

Além disso, existem exigências relacionadas à regulações diferentes para cada 
uma dessas organizações quanto, por exemplo, à existência da pesquisa, à quantidade 
e à porcentagem de docentes qualifi cados (mestres e doutores) em tempo integral.

De acordo com o Censo da Educação Superior (BRASIL, 2014a), essa organiza-
ção é apresentada de forma sintética na Figura 4. 

Temos 2.391 IES no Brasil, sendo 2.090 privadas (particulares, comunitárias, fi -
lantrópicas e confessionais), representando 87% das IES, e 301 IES públicas (munici-
pais, estaduais e federais), representando 23% das IES brasileiras.

Figura 4 – Instituições de Ensino Superior públicas e privadas – conforme o Censo 2013.

Fonte: Brasil (2014a).
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Dentro do sistema de regulação brasileiro, os atos de regulação de cursos e ins-
tituições para atuar na Educação Superior na modalidade presencial ou a distância 
são distintos. 

Dessa forma, uma IES que atua no Ensino Superior na modalidade presencial, 
com dezenas de anos de experiência, precisará se credenciar para a oferta de cursos 
de Graduação e/ou Pós-Graduação na modalidade a Distância, seguindo critérios de 
avaliação próprios para a essa modalidade.

Assim, embora tenhamos tido uma expansão da Educação Superior na moda-
lidade presencial, em número de matrículas e instituições nos últimos dez anos, a 
expansão, no campo da modalidade a distância, ocorreu abaixo das necessidades de 
acesso ao Ensino Superior brasileiro. Consideramos que isso se deva às restrições da 
legislação/regulação.

Com a LDB (BRASIL, 1996), tivemos a possibilidade clara de implantar a EAD 
por meio do Artigo 80:

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 con-
tinuada. 

§ 1º A Educação a Distância, organizada com abertura e regime especiais, será ofe-
recida por instituições especifi camente credenciadas pela União.

§ 2º A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de 
diploma relativos a cursos de Educação a Distância.

§ 3º  As normas para produção, controle e avaliação de programas de Educação a 
Distância e a autorização para sua implementação, caberão aos respectivos sistemas 
de ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas.

Desse modo, o Artigo 80 da LDB de 1996 estabelece que o Estado irá incentivar a 
Educação a Distância em todos os níveis e de que se trata de uma modalidade (regime 
especial) que será credenciada e regulamentada pela União – parágrafos 1º, 2º e 3º.

O Estado demorou um pouco a promover um primeiro ato de regulação e o pe-
ríodo de 1996 a 2004 foi marcado por ausência de regulação específi ca mais ampla e 
que concebesse critérios mais gerais para o credenciamento institucional para EAD, 
credenciamento de polos e avaliação de cursos.

Somente em 2005 tivemos um Decreto mais amplo estabelecendo o detalha-
mento dos processos de regulação e supervisão: o de n.º 5.622, de 19 de dezembro 
de 2005.
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Quadro 2 – Síntese dos instrumentos de regulação do Ensino Superior e Educação 
a Distância no Brasil.

Documento vigente Início de vigência Descrição
Marco regulatório geral

Constituição Federal 5 de outubro de 1988 Artigos 6º, 205-213
Lei de Diretrizes de Bases 
da Educação (LDBEN) 
(Lei n.º 9.394)

20 de dezembro de 1996 Artigo 80 e demais artigos sobre 
Educação Superior

Lei do Sinaes (Lei n.º 
10.861) 14 de abril de 2004 Estabelece um modelo de avaliação 

do ensino superior brasileiro
Decreto n.º 5.773 – base 
da regulação e supervisão 9 de maio de 2006 Estabelece os princípios da 

regulação, supervisão e avaliação
Decreto n.º 6.303 – altera 
os Decretos n.º 5.622/2005 
e n.º 5.773/2006

12 de dezembro de 2007 Dá nova concepção aos polos de 
apoio presencial

Portaria Normativa MEC 
n.º 40 12 de dezembro de 2007

Estabelece normativas da 
regulação e supervisão no sistema 
e-MEC

Plano Nacional de 
Educação (PNE), 
Lei n.º 13.005

 Junho de 2014 Estabelece as metas para a 
educação até 2024

Marco regulatório específi co – Educação Superior

Decreto n.º 5.622 20 de dezembro de 2005 Regulamenta a modalidade de 
Educação a Distância

Decreto n.º 5.800 8 de junho de 2006
Regulamenta o sistema 
Universidade Aberta do Brasil 
(UAB)

Resolução CNE/CES n.º 1 11 de março de 2016 Estabelece novo marco regulatório 
para a Educação a Distância

Portaria n.º 386 10 de maio de 2016

Defi ne novos instrumentos 
de avaliação para autorização 
e reconhecimento de cursos 
de Graduação na modalidade 
presencial e a distância

Legislação específi ca – articulação entre as modalidades EAD e presencial

Portaria MEC n.º 4.059  13 de dezembro de 2004

Regulamenta a oferta de 20% da 
carga horária total dos cursos 
presenciais na modalidade a 
distância. Caracteriza essa oferta 
como “semipresencial”

Fonte: elaborado pelos autores.
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3.1 Conceito de Educação a Distância
O Decreto n.º 5.622, de 19 de dezembro de 2005, regulamenta o Artigo 80 da 

LDB e estabelece um conceito para caracterizar a EAD (BRASIL, 2005):
Art. 1o Para os fi ns deste Decreto, caracteriza-se a Educação a Distância como mo-
dalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de en-
sino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação 
e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas 
em lugares ou tempos diversos.

§ 1o A Educação a Distância organiza-se segundo metodologia, gestão e avaliação 
peculiares, para as quais deverá estar prevista a obrigatoriedade de momentos pre-
senciais [...].

Em 2015, tivemos a aprovação de um Parecer do Conselho Nacional de Educa-
ção (CNE) – Parecer CNE/CES n.º 564 –, que trouxe nova conceituação do curso de 
EAD (BRASIL, 2015):

Art. 2º Para os fi ns desta Resolução, a Educação a Distância é caracterizada como 
modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica, nos processos 
de ensino e aprendizagem, ocorre com a utilização de meios e tecnologias de infor-
mação e comunicação, com pessoal qualifi cado, políticas de acesso, acompanha-
mento e avaliação compatíveis, entre outros, de modo que se propicie, ainda, maior 
articulação e efetiva interação e complementaridade entre a presencialidade e a vir-
tualidade “real”, o local e o global, a subjetividade e a participação democrática nos 
processos ensino e aprendizagem em rede, envolvendo estudantes e profi ssionais 
da educação (professores, tutores e gestores), que desenvolvem atividades educati-
vas em lugares e/ou tempos diversos.

Como podemos observar, o Parecer CNE/CES n.º 564/2015 mantém o destaque 
para a especifi cidade da EAD, frisando a necessidade de pessoal qualifi cado, políticas 
de acesso, acompanhamento e avaliações compatíveis, entre outros aspectos que di-
ferenciam a modalidade com relação ao ensino tradicional presencial. O novo marco 
regulatório amplia ainda mais a visão de contexto, destacando local e global, e o en-
volvimento de todos os atores do processo.

Além do marco regulatório, que dá direcionamento sobre o conceito e o sig-
nifi cado da EAD para a instituição e para a sociedade, temos também a literatura 
científi ca. 

De acordo com Moore e colaboradores (2007, p. 2), podemos considerar que
[...] a Educação a Distância é o aprendizado planejado que ocorre normalmente 
em um local diferente do local de ensino, exigindo técnicas especiais de criação de 
curso e de instrução, comunicação por meio de várias tecnologias e disposições 
organizacionais e administrativas especiais.

Com essas indicações advindas dos instrumentos de regulação e da literatura, 
podemos destacar que todas, em geral, enfatizam, direta ou indiretamente, a espe-
cifi cidade da Educação a Distância. Essa especifi cidade é sempre considerada com 
relação à modalidade presencial. 
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Certamente, a EAD tem características peculiares com relação à Educação Pre-
sencial Tradicional Convencional. Essas características estão relacionadas aos recur-
sos humanos, aos métodos de ensino e aprendizagem, aos processos de avaliação e 
regulação, à produção de conteúdos e à coordenação de atividades presenciais nas 
instituições parceiras. 

Observamos, ainda, que essas peculiaridades necessitam ser institucionalizadas. 
Contudo, isso é condição necessária, e não sufi ciente, para a efi ciência e a efi cácia do 
modelo de Educação a Distância institucional.

A institucionalização deve ser um corolário da estratégia e deve se seguir de um 
design organizacional que possibilite a execução dessa estratégia.

Atualmente, temos 2391 IES no Brasil; destas, apenas 150 instituições são cre-
denciadas, o que corresponde a 6,2% do total de IES, dados do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais “Anísio Teixeira” (Inep), de 2013. Essas 150 IES são 
responsáveis, hoje, por 16% a 20% das matrículas no Ensino Superior brasileiro nessa 
modalidade. 

3.2 Conceito de polo 
O modelo de Educação Superior brasileiro, na modalidade a distância, necessita, 

para a sua implementação, de uma unidade de apoio presencial, representante da institui-
ção superior, na qual os estudantes realizam as atividades presenciais obrigatórias. 

A ideia e o conceito de polo de apoio presencial tem sido transformada nos últi-
mos anos com a evolução do sistema e com a representação na legislação. 

O Decreto n.º 5.622/2005 estabelece, em seu Parágrafo X, Inciso c, alterado pelo 
Decreto n.º 6.303/2007, o que é um polo de apoio presencial: “[...] é a unidade opera-
cional, no País ou no exterior, para o desenvolvimento descentralizado de atividades 
pedagógicas e administrativas relativas aos cursos e programas ofertados a distância 
(BRASIL, 2007).

A Resolução CNE/CES n.º 1, de 11 de março de 2016, amplia a concepção de 
polo e sua relação com a instituição de ensino credenciada. 

Nesse contexto, o polo é considerado prolongação da IES na localidade, de acor-
do com o Artigo 5º:

Polo de EAD é a unidade acadêmica e operacional descentralizada, instalada no 
território nacional ou no exterior para efetivar apoio político-pedagógico, tecno-
lógico 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 da instituição no âmbito 
local (BRASIL, 2016a).

Essa Resolução estabelece, ainda, maiores detalhamentos sobre a organização e a 
estrutura dos polos e sua vinculação ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 
ao Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e ao Projeto Pedagógico do Curso (PPC), no 
Artigo 5º, Parágrafo 1º:
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§ 1º Os polos de EAD, em território nacional e no exterior, devem dispor de re-
cursos humanos e infraestrutura física e tecnológica compatíveis com a missão 
institucional da IES, apoio pedagógico, tecnológico e administrativo às atividades 
educativas, observando o PDI, PPI, as diretrizes curriculares nacionais e o PPC, na 
modalidade EAD, em consonância com a legislação vigente.

Uma inovação da regulação é expressa no Artigo 5º, parágrafos 2º e 3º, que esta-
belecem a possibilidade de projetos de cursos diferentes, considerando-se a realidade 
dos polos de Educação a Distância.

Desse modo, permite-se que um polo de EAD, por exemplo, na região amazôni-
ca, tenha o desenvolvimento do curso de forma diferenciada, desde que assim esteja 
defi nido nos documentos institucionais:

§ 2º Os polos de EAD de instituições credenciadas, em território nacional e no 
exterior, observado o PPC dos cursos que ofertam, podem ter organização própria 
e diferenciada, de acordo com suas especifi cidades, desde que defi nida e justifi ca-
da nos documentos institucionais e acadêmicos, constantes do § 2º, do Art. 2º, de 
forma que se considere as condições regionais de infraestrutura em Informação 
e Conhecimento (IC) expressos em ambiente virtual multimídia interativo, com 
efetivo acompanhamento pedagógico.

 § 3º A distinção entre polos, de que trata o Parágrafo anterior, será especialmente 
considerada a partir dos modelos tecnológicos e digitais adotados pela IES, desti-
nados ao aprendizado e descritos no PDI e PPI, compreendendo níveis diferencia-
dos de atividades, virtual ou eletrônica, aplicados aos processos de ensino e apren-
dizagem, tipifi cação e natureza do acervo da biblioteca e dos equipamentos dos 
laboratórios, conteúdo pedagógico, materiais didático e de apoio e interatividade 
entre professores, tutores e discentes.

Outra inovação da Resolução n.º 1/2016, que está dentro do contexto do novo 
entendimento da Educação a Distância no Brasil, é que o polo poderá ter atividades 
de ensino, pesquisa e extensão:

“Art. 6º Os polos de EAD poderão abrigar atividades de ensino, pesquisa e exten-
são, de acordo com o PDI e PPI de cada IES, com os programas e agendas institucio-
nais de pesquisa e extensão e com o PPC de cada curso”.

No Artigo 7º, incisos 1 e 2, parágrafos de 1 a 7, estabelecem-se questões relacionadas 
aos regimes e critérios de convênio e parceria entre IES credenciadas e não credenciadas, 
entre IES credenciadas de forma pessoal e jurídica, além da caracterização da responsabi-
lidade funcional das IES credenciadas segundo o Parágrafo 3º do Inciso II:

“Art. 6º Os polos de EAD poderão abrigar atividades de ensino, pesquisa e exten-
são, de acordo com o PDI e PPI de cada IES, com os programas e agendas institucio-
nais de pesquisa e extensão e com o PPC de cada curso”.

3.3 Conceito de professor e tutor
Nos documentos ofi ciais, a caracterização do professor e do tutor que atuam na 

Educação a Distância não foi defi nida por meio de decretos ou portarias. 



53

Os instrumentos de avaliação, sejam de credenciamento institucional, sejam de 
reconhecimento de curso, apresentavam descrição da função do professor e do tutor 
(presencial e a distância), inclusive com critérios de avaliação específi cos para cada 
um desses atores do sistema de Educação a Distância.

A Resolução n.º 1/2016 estabeleceu mais claramente o perfi l docente, em seu 
Artigo 8º, Parágrafo 1º:

§ 1º Entende-se como corpo docente da instituição, na modalidade EAD, todo profi s-
sional, a ela vinculado, que atue como: autor de materiais didáticos, coordenador de 
curso, professor responsável por disciplina, e outras funções que envolvam o conheci-
mento de conteúdo, avaliação, estratégias didáticas, organização metodológica, intera-
ção e mediação pedagógica, junto aos estudantes, descritas no PDI, PPI e PPC.

No caso do tutor, a Resolução n.º 1 (BRASIL, 2016a) foi a primeira dos docu-
mentos legais para fi ns de regulação que conceitua o papel do tutor, no Artigo 8º, 
Parágrafo 2º:

§ 2º Entende-se por tutor da instituição, na modalidade EAD, todo profi ssional de 
nível superior, a ela vinculado, que atue na área de conhecimento de sua formação, 
como suporte às atividades dos docentes e mediação pedagógica, junto a estudan-
tes, na modalidade de EAD.

No Parágrafo 3º do Artigo 8º, a Resolução n.º 1/2016 atribui os descritores das 
funções docentes e de tutoria para regulamentação em cada IES, considerando-se 
aspectos relacionados à autonomia universitária e especifi cidades do sistema UAB, 
Decreto n.º 5.800 (BRASIL, 2006b).

Especifi camente sobre os tutores presenciais e a distância, há uma descrição de 
suas atividades nos documentos de reconhecimento e credenciamento de curso, que 
podem balizar o trabalho das IES. 

Para tutor a distância, o instrumento de avaliação de reconhecimento de curso 
apresenta, em seu glossário: 

O tutor a distância, no exercício da função não docente, participa ativamente da 
prática pedagógica. É um profi ssional graduado na área do curso, devidamen-
te capacitado para uso das TIC, que atua a partir da instituição e, por meio do 
ambiente virtual de aprendizagem, media o processo pedagógico com estudantes 
geografi camente distantes e referenciado aos polos de apoio presencial. São atribui-
ções do tutor a distância: esclarecer dúvidas pelos fóruns de discussão na internet, 
pelo telefone, pela participação em videoconferências; promover espaços de cons-
trução coletiva de conhecimento; selecionar material de apoio e sustentar teorica-
mente os conteúdos; assistir ou auxiliar o professor nos processos avaliativos de 
ensino-aprendizagem.

Analogamente, para o tutor presencial, o instrumento de avaliação de reconheci-
mento de curso destaca, em seu glossário, quais são suas atribuições gerais:

O tutor presencial, no exercício da função não docente, participa ativamente da 
prática pedagógica. É um profi ssional graduado na área do curso, devidamen-
te capacitado para uso das TIC, que atende aos alunos nos polos, em horários 
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preestabelecidos. São atribuições do tutor presencial: auxiliar os alunos no desenvol-
vimento de suas atividades individuais e em grupo, fomentando o hábito da pesquisa, 
esclarecendo dúvidas em relação ao âmbito de sua atividade, bem como ao uso das 
tecnologias disponíveis; participar de momentos presenciais obrigatórios, tais como 
aulas práticas em laboratórios e estágios supervisionados, quando se aplicam; auxiliar 
ou assistir o professor nos processos avaliativos de ensino-aprendizagem.

3.4 Articulação entre as modalidades presencial e a distância
A articulação legal entre as modalidades presencial e a distância foi inicialmente 

defi nida pela Portaria n.º 2.253, de 18 de outubro de 2001.
Nesse período, a Portaria não trouxe grandes desdobramentos, sendo que ainda 

havia dúvidas sobre a implementação da então chamada modalidade semipresencial. 
A Portaria n.º 2.253/2001 foi então alterada pela de n.º 4.059, de 13 dezembro de 

2004. No contexto desta nova Portaria, permite-se a oferta de cursos de Graduação 
presenciais com componentes não presenciais. 

Esses componentes, não especifi cados pelas portarias, poderiam ser disciplinas 
específi cas em todo ou em parte, assegurando-se que não ultrapassassem 20% da 
carga horária total dos cursos de Graduação Presencial e de que as avaliações fossem 
presenciais. Nos termos da Portaria n.º 4.059/2004, temos:

Art. 1º As instituições de Ensino Superior poderão introduzir, na organização pe-
dagógica e curricular de seus cursos Superiores reconhecidos, a oferta de discipli-
nas integrantes do currículo que utilizem modalidade semipresencial, com base no 
Art. 81 da Lei n.º 9.394, de 1996, e no disposto nesta Portaria. 

§ 1º Para fi ns desta Portaria, caracteriza-se a modalidade semipresencial como 
quaisquer atividades didáticas, módulos ou unidades de ensino-aprendizagem 
centrados na autoaprendizagem e com a mediação de recursos didáticos or-
ganizados em diferentes suportes de informação que utilizem tecnologias de 
comunicação remota. 

§ 2º Poderão ser ofertadas as disciplinas referidas no Caput, integral ou parcial-
mente, desde que esta oferta não ultrapasse 20% (vinte por cento) da carga horária 
total do curso. 

§ 3º As avaliações das disciplinas ofertadas na modalidade referida no Caput serão 
presenciais. 

§ 4º A introdução opcional de disciplinas previstas no Caput não desobriga a insti-
tuição de Ensino Superior do cumprimento do disposto no Art. 47 da Lei n.º 9.394, 
de 1996, em cada curso Superior reconhecido. As avaliações das disciplinas oferta-
das na modalidade referida no Caput serão presenciais. 

A Portaria n.º 4.059/2004 permitiu que algumas instituições constituíssem seus 
Núcleos de Educação a Distância (Nead) e iniciassem atividades de elaboração de 
conteúdos, capacitação de professores, tutores e experimentassem logísticas diferen-
ciadas de avaliação presencial. Essas iniciativas também foram importantes para a 
institucionalização da Educação a Distância e, em primeiro plano, a introdução dos 
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componentes não presenciais nos cursos presencias permitiram promover a inclusão 
digital entre os estudantes, a autonomia e a autoaprendizagem. 

Para conhecer um modelo de implantação de semipresencialidade nos cursos 
presenciais de Graduação, o leitor pode consultar Araujo Jr. e Marquesi (2009), além 
de Araujo Jr., Marquesi e Padovese (2012).

3.5 Qualidade do sistema de Educação Superior
Muito se fala da qualidade da Educação a Distância. No início das atividades da Edu-

cação a Distância no Brasil, nos anos 2000, observamos maior preconceito da população 
com essa modalidade. Porém, com o avanço das tecnologias digitais, a maturidade que as 
instituições de Educação a Distância foram obtendo, seja pelos processos de supervisão 
do MEC, seja pelos processos de regulação, a modalidade passou a ser vista pela socieda-
de como uma forma de acesso ao Ensino Superior de qualidade.

De fato, muitos estudos têm buscado identifi car se a Educação a Distância apre-
senta qualidade comparável à Educação Presencial Tradicional.

No fi nal, grande número de artigos buscou analisar a efetividade da Educação a 
Distância. Esses estudos levaram ao conhecido “fenômeno da não diferença” (no-dif-
ference phenomenon), ou seja, os estudos indicaram que não havia diferença signifi -
cativa de resultados de aprendizagem em comparações estatísticas de grupos de con-
trole que estudavam na modalidade presencial tradicional com grupos que estuda-
vam na modalidade a distância (RAMAGE, 2002; SHACHAR; NEUMANN, 2003).

Recentemente, o Departamento de Educação do governo norte-americano rea-
lizou um estudo de meta-análise, avaliando os trabalhos estatísticos que tratavam 
comparativamente a Educação a Distância, a Educação Presencial e a Educação Hí-
brida (conhecida como Blended Learning). O estudo identifi cou melhores resultados 
de aprendizagem para a Educação Híbrida, seguida da Educação a Distância e, por 
último, pela Educação Presencial Tradicional (MEANS, 2009).

O avanço das tecnologias digitais poderá, ainda, contribuir de forma fundamental 
para a melhoria de processos de interação e de ensino-aprendizagem nos cursos na 
modalidade a distância. O surgimento de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) 
adaptativos, que podem personalizar o percurso da aprendizagem dos estudantes, de 
acordo com suas necessidades, permitirá tratar a individualidade de cada aluno. 

Assim, a Educação a Distância, que foi considerada fenômeno de educação “for-
dista” de massa, poderá atuar de forma individualizada e personalizada. 

Paralelamente, o uso dos dados das interações de estudantes e professores nos 
AVA (Learning Analytics) permitirá identifi car estudantes em risco de reprovação e 
melhorar os processos de ensino-aprendizagem a partir de modelos que ofereçam 
recursos personalizados. 

O avanço das redes digitais de alta velocidade permite utilizar recursos de 
webconferência que, por sua vez, permitem aos estudantes interagirem entre si e com 
o professor e/ou tutor na sede e nos polos de apoio presencial. 
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Disciplinas e conteúdos de maior difi culdade de aprendizagem podem ser trata-
dos com metodologias diferenciadas para se atingir a aprendizagem.

Todos esses recursos das tecnologias digitais podem ser utilizados dentro do 
contexto da EAD nas instituições de ensino e da Educação Presencial Tradicional. 
Para que possamos utilizar esses recursos e seu potencial, precisamos mudar o design 
organizacional para sustentar essa nova onda de crescimento e inovação.

No Brasil, em termos regulatórios, a qualidade é medida pelo sistema de avalia-
ção, que conta com processos de credenciamento, autorização de cursos, reconheci-
mento de cursos, autoavaliação e avaliação dos estudantes.

Esse sistema de avaliação é fundamentado no Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (Sinaes) (BRASIL, 2004). Nele, nos diferentes instrumentos, há 
uma escala de conceitos que vai de 1 a 5. 

No Quadro 3, apresenta-se a ideia geral dos conceitos e suas métricas para ava-
liação de cursos (BRASIL, 2016b):

Quadro 3 – Conceitos e descrição de conceitos para avaliação de cursos.
Conceito Descrição

1 Quando os critérios de análise do indicador avaliado confi guram um 
conceito não atende

2 Quando os critérios de análise do indicador avaliado confi guram um 
conceito insufi ciente

3 Quando os critérios de análise do indicador avaliado confi guram um 
conceito sufi ciente

4 Quando os critérios de análise do indicador avaliado confi guram um 
conceito muito bom/muito bem

5 Quando os critérios de análise do indicador avaliado confi guram um 
conceito excelente

Fonte: Brasil (2016b).

Assim, de acordo com o Decreto n.º 5.622/2005, as instituições de Ensino Supe-
rior que objetivam ofertar cursos na modalidade a distância necessitam ser creden-
ciadas. O credenciamento é um processo de avaliação por pares (membros do banco 
de avaliadores do MEC), que gera conceito de 1 a 5, sendo o conceito mínimo para 
sequência regular do processo, o conceito 3. Analogamente, a instituição necessita 
autorizar pelo menos um curso na modalidade a distância. O curso a ser ofertado 
também é avaliado por um processo análogo ao credenciamento e que gera conceito 
de 1 a 5. 

Os locais de oferta (polos de Educação a Distância) também são avaliados com 
as mesmas métricas. Todos os processos de avaliação são realizados por comissão de 
especialistas ad hoc, designada pelo MEC, que realiza a avaliação in loco.
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Figura 5 – Síntese do sistema de regulação e suas respectivas avaliações da Educação 
Superior no Brasil.

Fonte: elaborada pelos autores.

Após os atos de credenciamento, autorização e credenciamento de polos, a IES 
pode ofertar seus cursos de Graduação de acordo com o estabelecido ou de acordo 
com a autonomia universitária (para o caso de instituições dessa natureza). 

O reconhecimento de cada curso de Graduação é avaliado por processo seme-
lhante aos anteriores. Cada IES solicita o reconhecimento quando o curso tem 50% a 
75% de sua primeira oferta concluída.

Considerações fi nais
O sistema de Educação Superior brasileiro é bastante complexo, regulado e com 

políticas públicas que não consideram a dinâmica do setor privado. O MEC é o gestor 
do sistema público de Ensino Superior e, ao mesmo tempo, o formulador da regula-
ção e supervisão do sistema privado.

Essa posição de gestão e de formulação de políticas para todo o sistema é ques-
tionável e não considera um modelo de governança adequada para o Ensino Superior 
brasileiro. O ideal seria termos, semelhante ao que existe em outros segmentos, como 
no campo de energia, por exemplo, agências regulatórias com alguma independência 
do Poder Público. 

Consideramos que a regulação e a supervisão têm cumprido papel importante 
no desenvolvimento da modalidade a distância no que diz respeito à qualidade da 
oferta. Contudo, esse resultado benéfi co tem como contrapartida um sistema de ava-
liação complexo e demorado.

A ausência de pessoal em número sufi ciente para dar conta dos processos de ava-
liação in loco faz com que os processos se arrastem por anos. Perde o Poder Público e 
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perde, principalmente, a população, que terá mais difi culdade ou menos opções de 
acesso ao Ensino Superior. 

A recente Resolução CNE/CES n.º 1 (BRASIL, 2016a) procurou esclarecer, em 
termos legais, a necessidade de a EAD ser uma modalidade institucionalizada, ou 
seja, que conste em detalhe nos documentos institucionais, tais como PDI, PPI e 
PPC, além de ter regulamentos específi cos.

Ademais, deixa clara a responsabilidade da IES frente aos polos de EAD e ao 
papel dos polos no sistema de Educação a Distância. Esses aspectos são de grande im-
portância para o amadurecimento da modalidade em diversas instituições de ensino 
nas quais a modalidade é tratada de forma, às vezes, até mesmo não legítima.

A Resolução CNE/CES n.º 1 (BRASIL, 2016a) também traz uma conceituação 
atribuída à Educação a Distância, aos polos de EAD, ao corpo docente e aos tutores 
que é mais robusta e com maior signifi cado do que os marcos regulatórios anteriores, 
favorecendo, assim, o desempenho do papel desses atores no âmbito institucional. 
Destacamos entre eles a seção dedicada aos polos de EAD. 

No entanto, consideramos que é preciso fl exibilizar a necessidade de polos para a 
operação da Educação a Distância e, principalmente, o credenciamento de cada uma 
dessas unidades para que elas possam operar.

Por fi m, consideramos, ainda, a necessidade de revisão da Portaria Normativa 
n.º 4.059/2004. Os avanços tecnológicos e da Educação a Distância permitem um 
grau de integração entre o sistema presencial e o EAD e, desse modo, poderíamos 
ter outras possibilidades de oferta de cursos presenciais com metodologias híbridas 
(blended learning), o que traria maior diversidade e fl exibilidade ao sistema de Edu-
cação Superior brasileiro, permitindo maior oportunidade de acesso e inclusão.
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Disciplinas online: construção de um campo
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Introdução
As teorias do sociólogo francês Pierre Bourdieu podem ser utilizadas de diversas 

formas e em diferentes situações, vez que apresentam possibilidades interpretativas 
extremamente abrangentes para a leitura de diversas situações. 

Em suas palavras:
Nada mais restava fazer do que pôr a funcionar o instrumento de pensamento as-
sim elaborado para descobrir, aplicando-o a domínios diferentes, não só as pro-
priedades específi cas de cada campo – alta costura, literatura, fi losofi a, política etc. 
– mas também as invariantes reveladas pela comparação dos diferentes universos 
tratados como “casos particulares do possível” (BOURDIEU, 1989 , p. 66).

A fundamentação teórica utilizada pelo autor baseia-se em três premissas bási-
cas, as quais permeiam toda a sua produção científi ca: o conhecimento praxiológico, 
a noção de habitus e o conceito de campo.

Para fi ns deste capítulo, trabalharemos, especifi camente, com a noção de habitus 
e o conceito de campo e, para tanto, ambos os conceitos serão amplamente discutidos 
e estudados no decorrer de nossa escrita. Mas antes de iniciarmos nossa imersão em 
ambos os conceitos, fazemos constar o que Bourdieu compreende como conheci-
mento praxiológico; afi nal, ele considera esse conhecimento o fundamento fundante 
do habitus (BOURDIEU, 1994).

A partir dos escritos de Bourdieu, podemos aferir que a praxiologia constitui-se 
uma metodologia fundada a partir do conceito de prática. Esse método, próprio de 
Bourdieu, surgiu a partir de análises epistemológicas do objetivismo e da fenome-
nologia. Seu objetivo, ao criar o método, foi o de fornecer explicações mais exatas e, 
portanto, mais científi cas para os complexos processos sociais (BOURDIEU, 1994).

Num primeiro momento, talvez nosso capítulo possa parecer polêmico ou até 
mesmo pretencioso, já que iniciaremos nossa discussão afi rmando que as disciplinas 
online, na Cruzeiro do Sul Educacional, podem ser consideradas um campo ou, no mí-
nimo, um subcampo dentro dos pressupostos apresentados por Bourdieu.

A pretensão e a polêmica talvez venham no bojo das características intrínsecas 
ao autor e às teorias escolhidas para serem trabalhadas neste capítulo. 

Pierre Bourdieu, ainda que visto como um dos grandes intelectuais modernos, 
é considerado, também, um pesquisador de produção muitas vezes polêmica e de 
escrita incompreensível.
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No campo com o habitus do jogo – dando início à partida 
O campo, para Bourdieu, é um microcosmo social dotado de autonomia, porém, 

com regras e leis próprias, no qual dominantes e dominados – num espaço estrutura-
do de posições – lutam pela manutenção e pela obtenção de determinadas posições. 
Enquanto espaços estruturados e hierarquizados, os campos confi guram-se como 
arenas nas quais são travadas lutas pela conquista de posições e de capital.

A tomada de posição, a luta, a tensão, o poder e o confronto são situações ineren-
tes aos campos, na medida em que, em seu interior, existem disputas por controle e 
legitimação dos bens produzidos, assim como, também, são estabelecidas diferentes 
relações e assumidas variadas posturas pelos agentes – indivíduos ou instituições – 
que os compõem. 

Para Bourdieu (2004, p. 22-23), todo campo “[...] é um campo de forças e um 
campo de lutas para conservar ou transformar esse campo de forças [...]”.

Ainda sobre campo, Roger Chartier (2002, p. 140) traz uma defi nição bastante 
elucidativa, que serve para ampliarmos ainda mais o conceito:

[...] os campos,  segundo Bourdieu,  têm suas próprias regras,  princípios e hie-
rarquias. São defi nidos a partir dos confl itos e das tensões no que diz respeito à 
sua própria delimitação e construídos por redes de relações ou de oposições entre 
os atores sociais que são seus membros.

A análise do conceito de campo nos permite afi rmar o pressuposto indicado an-
teriormente, ou seja, de que as disciplinas online, na Cruzeiro do Sul Educacional, 
podem ser consideradas um campo, ou no mínimo, um subcampo. 

Desde a implantação do modelo, em 2006, até os dias de hoje fi cam evidentes:
• A delimitação do espaço ocupado pelas disciplinas oferecidas na modalida-

de online;
• A autonomia, as regras e as leis inerentes a essas disciplinas;
• A luta e a tensão ocorridas desde a sua implantação; 
• As relações entre os atores etc.
A ideia de campo das disciplinas online está vinculada às relações sociais insti-

tuídas dentro do espaço pré-estabelecido para o “jogo” e o modo de pensar e agir dos 
agentes envolvidos no processo de criação e oferecimento dessas disciplinas, que de-
marca a posição de cada indivíduo diante das estratégias engendradas pelos diversos 
atores sociais envolvidos, constitui o habitus, ou seja, a disposição incorporada, quase 
estrutural, de cada jogador.

Para Bourdieu, o habitus confi gura o conjunto de propensões que permite aos in-
divíduos agir dentro de uma estrutura social determinada com vistas à manutenção 
de sua dinâmica organizacional. No livro A economia das trocas simbólicas, Bourdieu 
(2005, p. 191) apresenta o habitus como

[...] sistema das disposições socialmente constituídas que, enquanto estruturas es-
truturantes, constituem o princípio gerador e unifi cador do conjunto das práticas e 
das ideologias características de um grupo de agentes.
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Pensar o espaço ocupado pelas disciplinas online a partir dos estudos de campo 
e habitus de Bourdieu é bastante propício e justifi cável na medida em que um dos 
aspectos mais instigantes de sua teoria é a interessante crítica aos meios científi cos e 
à instituição universitária. 

Ao pesquisar os interesses e os valores que envolvem a produção científi ca, 
Bourdieu revela as relações de poder e de dominação existentes, também, no campo 
da Ciência, descaracterizando a possibilidade de uma Ciência neutra e interessada 
apenas no seu progresso. 

Segundo esse autor, há dentro dele (campo científi co) uma disputa constante pela 
conquista da legitimidade de se falar e agir: “Universo da mais pura Ciência é um 
campo como qualquer outro, com suas relações de força e monopólios, suas lutas, 
estratégias, interesses e lucros” (BOURDIEU, 1983, p. 123).

Ora, se para Bourdieu o campo científi co se confi gura como um espaço em que 
pesquisadores disputam o monopólio da competência científi ca, cujo funcionamento 
pode ser comparado a um jogo, no qual os princípios do funcionamento são domi-
nados por seus participantes, podemos afi rmar, então, que há de fato um campo pre-
visto para o funcionamento das disciplinas online na Cruzeiro do Sul Educacional. 

A partir desse ponto de nosso capítulo, apresentaremos o processo de criação 
das disciplinas online. Para isso, partiremos de uma defi nição formal e abrangente 
do que seja o campo das disciplinas online: um conjunto de disciplinas das diversas 
áreas do conhecimento, destinadas ao estudo e ao ensino de Nível Superior que visam à 
formação universitária. 

Colocando os times em campo 
Há pelo menos dezessete anos, Pierre Levy (1999) fez constar que o crescimento 

incontido do ciberespaço acolhe todas as opacidades do sentido e por isso desenha e 
redesenha várias vezes a fi gura de um labirinto móvel em expansão universal. Frente 
a isso, a cada segundo, mais e mais pessoas passam a ter acesso a essa imensa rede, fa-
zendo com que novas informações sejam inseridas e, consequentemente, socializadas 
para um número cada vez maior de usuários.

Foi com foco nessa realidade que, em 1997, a Cruzeiro do Sul Educacional, à 
época, apenas Universidade Cruzeiro do Sul (Unicsul), investiu em projetos, pesqui-
sas e usos das mais diferentes Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) em 
diferentes contextos da educação. 

Essa ação culminou com a criação, em 2000, do Campus Virtual. Este setor, 
atualmente denominando Cruzeiro do Sul Virtual, está ligado à Pró-Reitoria de Edu-
cação a Distância (criada em 2012), e se faz presente em todas as instituições da Cru-
zeiro do Sul Educacional, na gestão da Educação a Distância, em nível de Graduação 
e de Pós-Graduação. 

A Pró-Reitoria de Educação a Distância é responsável por:
• Ofertas de cursos de Graduação na modalidade a distância;
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• Ofertas de cursos de Pós-Graduação e de Extensão na modalidade a distância;
• Ofertas de disciplinas online para todas as Instituições do Grupo;
• Ações de uso da tecnologia na educação no âmbito do ensino, da pesquisa 

e da extensão;
• Capacitações discente e docente para o uso das TIC;
• Cursos e programas semipresenciais; e 
• Gestão dos laboratórios didáticos de informática e das linhas de comunica-

ção acadêmicas.
Nosso trabalho, como já explicitado, pretende tratar, especifi camente, do campo 

das disciplinas online, cuja concepção, de acordo com os objetivos do Grupo Cruzei-
ro do Sul, fundamenta-se em teorias de ensino e de aprendizagem que contemplam 
uma concepção dialógica e refl exiva, na medida em que o processo de conhecimento 
desenvolve-se de forma colaborativa a partir da interação aluno-professor-sociedade 
e visa a desenvolver atitudes, habilidades e competências necessárias a um profi ssio-
nal do século XXI (Manual do aluno). 

A possibilidade legal da oferta de disciplinas na modalidade online está ampa-
rada por dois documentos regulatórios. O primeiro, expedido em 18 de outubro de 
2001, ainda na gestão de Paulo Renato, no Ministério da Educação (MEC), autoriza 
a introdução de componentes não presenciais em disciplinas regulares dos cursos de 
Graduação Presencial, por meio da Portaria MEC n.º 2.253; o segundo, também, uma 
Portaria de n.º 4.059, expedida em dezembro de 2004, já na gestão de Tarso Genro, 
no Ministério da Educação (MEC), defi ne o conceito de modalidade semipresencial 
e regulamenta a oferta desses componentes “não” presenciais. 

Essa nova Portaria, além de apresentar o conceito do que seja o semipresencial 
na concepção do MEC, regulamentou, ainda, a introdução dos vinte por cento da 
carga horária dos cursos de Graduação presencial na modalidade online. 

Essa ação, segundo Araujo Jr., Marquesi e Padovese (2012, p. 4), impulsionou o 
desenvolvimento de projetos pilotos nas Instituições de Ensino Superior (IES) bra-
sileiras:

A introdução da semipresencialidade nas IES brasileiras marca o início da fl exibili-
zação do Ensino Superior, no que se refere a novas concepções dos cursos e currí-
culos. Nesta nova concepção, considera-se que há diversas atividades de formação 
que não são ou não precisam ser realizadas no espaço da sala de aula tradicional. 
Em especial, o avanço da Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) foi mais 
um elemento de promoção da mudança do paradigma da educação tradicional. 
Contudo, apenas em 2012, o MEC insere os aspectos relacionados à modalidade 
nos instrumentos de avaliação para efeito de reconhecimento de cursos de Gradu-
ação, Tecnológicos e de Licenciaturas.

Ainda que, como destacado no excerto retirado do artigo dos professores Araujo 
Jr., Marquesi e Padovese (2012), o MEC tenha considerado a modalidade em seus 
instrumentos de avaliação somente a partir de 2012, autores como Rovai e Jordan 
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(2004), Aretio (2004), Morgado (2005), Moran (2004) desde o início dos anos 2000, 
vinham discutindo os rumos do B-learning1 no Brasil. 

Segundo eles, o caminho da educação deveria passar pela convergência entre 
o presencial e o virtual, na combinação integrada de tempos e espaços, tornando o 
currículo fl exível:

O presencial se virtualiza e a distância se presencializa. Os encontros em um mes-
mo espaço físico se combinam com os encontros virtuais, a distância, através da 
Internet. E a Educação a Distância cada vez aproxima mais as pessoas, pelas cone-
xões on-line, em tempo real, que permite que professores e alunos falem entre si e 
possam formar pequenas comunidades de aprendizagem (MORAN, 2007, p. 89).

Como na maior parte das universidades, também na Universidade Cruzeiro do 
Sul, o disposto na Portaria n.º 4.059, confi gurou-se como mais uma etapa no de-
senvolvimento da cultura online na Instituição, na medida em que, mesmo antes da 
publicação da Portaria, ações, ainda que tímidas, já haviam sido implantadas. 

Entre o fi nal dos anos 1990 e início dos anos 2000, a Instituição já buscava sua 
“virtualização”, como podemos verifi car pelo excerto extraído de um artigo publica-
do por Araujo Jr., Amaral e Turine, em 2001 (p. 2):

Na Universidade Cruzeiro do Sul, situada em São Paulo (Brasil) com cerca de 
12.000 alunos, a construção de uma Universidade Virtual através da virtualização 
dos elementos e componentes da Universidade real tradicional foi precedida de um 
plano diretor, elaborado por uma comissão com membros especialistas em Educa-
ção a Distância, mídias interativas e informática, envolvendo ainda, representantes 
de cada uma das áreas do conhecimento representativas da Universidade.

As primeiras experiências com o que, atualmente, chamamos de disciplinas onli-
ne ocorreu a partir dessa “virtualização” da Universidade que, à época, orientada por 
esse “plano diretor”, aconteceu de modo gradual, em três etapas: 

• Utilização da tecnologia da informação e da comunicação nas atividades 
convencionais, de modo suplementar;

• Utilização da tecnologia da informação e da comunicação, de modo com-
plementar;

• Utilização das tecnologias de informação e da comunicação como Internet/
web, videoconferência.

Em função dessas etapas, várias ações foram implementadas – os cursos ganha-
ram sites específi cos para divulgação de suas especifi cidades e diferenciais; criou-se o 
Núcleo de Educação a Distância (Nead/Unicsul),2 ligado à Reitoria da Universida-
de, com gestão da Coordenadoria de Informática e com objetivos multidisciplinares; 
criou-se, também, o Programa de Capacitação Contínua em Novas Tecnologias de In-
formação e Comunicação, com objetivo de capacitar recursos humanos (professores e 
1 Derivado do E-learning, combina a Educação Presencial com a Online.
2 Esse núcleo pode ser considerado o antecessor da Pró-Reitoria de Educação a Distância (Pread). Inclu-
sive, o gestor do setor à época ocupa o cargo de Pró-Reitor atualmente (2016). 
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alunos) para o uso das novas tecnologias de informação e comunicação; e, fi nalmen-
te, como embrião das disciplinas online foi criado um programa de oferecimento de 
Dependência (DP) online, que consistia na oferta de disciplinas de dependência na 
modalidade semipresencial. Para a experiência inicial, foi escolhida uma disciplina 
de cada área do conhecimento: Exatas, Humanas, Biológicas e Tecnológicas. Preten-
dia-se com isso, de acordo com Araujo Jr., Amaral e Turine (2001), “[...] propiciar 
maior diversidade e um ambiente rico em experiências multidisciplinares [...]”. 

Na sequência dessa “virtualização”, no mesmo período, ou seja, início dos anos 
2000, começou-se a elaboração de conteúdos e material didático para algumas disci-
plinas da Graduação Presencial. Esses conteúdos tinham como foco a complementa-
ção de assuntos e atividades realizadas presencialmente. O ambiente virtual de apren-
dizagem adotado, à época, foi o Webct. 

A seguir, para visualizar o que estamos narrando, apresentamos a disciplina de 
Computação e Métodos Numéricos, que foi modelada e convertida para a web a par-
tir do ambiente Webct. 

Essa disciplina, à época, foi utilizada como complemento para o curso de Ciên-
cia da Computação (Figura 1). 

Na Figura 2, apresentamos uma unidade desse mesmo conteúdo, já modelada e 
convertida para web, usando o Webct.

Figura 1 – Disciplina de Computação e Métodos Numéricos, usando o ambiente Webct.

Fonte: Araujo Jr., Amaral e Turine (2001).
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Figura 2 – Uma unidade da disciplina de Computação e Métodos Numéricos.

Fonte: Araujo Jr., Amaral e Turine (2001).

A utilização do Webct foi descontinuada em 2003, quando a Universidade pas-
sou a utilizar o Blackboard como seu único ambiente virtual de aprendizagem. As 
áreas que aderiram mais rapidamente ao novo ambiente de ensino-aprendizagem 
foram a de Negócios e a de Exatas (UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL, [20--]). 

Entre 2003 e 2005, dando continuidade à virtualização da Universidade, várias 
ações foram implementadas. Destacamos: a sistematização das ofertas das DP online; 
a capacitação dos professores e do corpo técnico administrativo e o incentivo ao uso 
do ambiente Blackboard pelos docentes e discentes.

Em 2005, iniciaram-se os estudos para a implantação da Educação a Distância 
como um todo. O objetivo era oferecer Pós-Graduação e Graduação, usando a tele-
conferência via satélite e o Blackboard nas atividades online. 

Paralelamente a isso, valendo-se da Portaria n.º 4.059, em 2006, implantou-se a 
modalidade semipresencial nos cursos da área de Exatas, com o nome de Web Class. 
A modalidade Web Class consistia na introdução de 20% de atividades a distância em 
todas as disciplinas. 

Em 2007, o modelo foi implementado para todos os alunos ingressantes e para 
todos os cursos oferecidos:

De início houve alguma resistência por parte dos alunos antigos, mas já no segundo 
semestre de 2007 ocorreu uma mudança de cultura, tanto por parte dos professo-
res como dos alunos, pois se tornaram evidentes as vantagens da modalidade Web 
Class, dissipando toda e qualquer resistência (UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO 
SUL, [20--]). 

A orientação primeira foi que em todas as disciplinas fossem oferecidas 20% das 
aulas na modalidade a distância. Foi a partir, efetivamente, dessa ação que o campo 
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das disciplinas online começou a ser desenhado e os jogadores apresentados (profes-
sores, alunos, coordenadores, assessores etc.). 

Já nessa primeira ação, houve grandes embates e infi nitas discussões, que culmi-
naram com manifestações acirradas por parte dos alunos, que incluíram passeatas, 
paralisações de aulas, enfi m, movimentos de diversas orientações e objetivos.

Sabia-se desde o início que muitos desses movimentos eram orquestrados por 
professores contrários à modalidade. Muitos professores simplesmente combinavam 
com seus alunos e as aulas eram ministradas presencialmente, mesmo estando, ofi -
cialmente, pelo calendário, previstas para o oferecimento a partir da plataforma, ou 
seja, a distância; outros professores não apareciam para a aula presencial e, tampou-
co, sugeriam qualquer atividade ou discussão a partir da plataforma. 

Nesse processo, todos os agentes envolvidos (professores, alunos, assessores, pró
-reitores etc.) lutavam para garantir as posições que ocupavam a priori. 

Aqui podemos abrir um recorte para discutir a questão do habitus em Bourdieu, 
que o apresenta como uma ferramenta bastante efi caz para interpretar a realidade de 
um contexto, visando a compreender como as condições objetivas que caracterizam 
a posição do indivíduo dão origem a um sistema específi co de disposições e predis-
posições para a ação. 

O habitus age, portanto, na incorporação de disposições que levam a pessoa a 
agir de modo harmonioso com o histórico de sua classe ou grupo social, e essas dis-
posições incorporadas se refl etem nas práticas objetivadas do sujeito (ORTIZ, 1994; 
NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2002, 2004; SETTON, 2002; VASCONCELOS, 2002; 
ANDRADE, 2007):

Sem dúvida, os agentes constroem a realidade social; sem dúvida, entram em lutas 
e relações visando a impor sua visão, mas eles fazem sempre com pontos de vista, 
interesses e referenciais determinados pela posição que ocupam no mesmo mundo 
que pretendem transformar ou conservar (BOURDIEU, 1989 , p. 8). 

Em função dessa falta de controle e desorganização – o que contribuía para a 
controvérsia entre os alunos e professores – a partir de 2008, foi redesenhado o mo-
delo de oferta das disciplinas online. 

Em 2009, optou-se pela substituição da oferta dos 20% online em todas as disciplinas, 
pela oferta totalmente online de algumas disciplinas. Deu-se prioridade para disciplinas 
cujos conteúdos pudessem ser utilizados por diversas áreas do conhecimento. Ratifi can-
do nossas argumentações, Cabral e colaboradores (2009) fazem constar que:

A Universidade, durante o ano de 2007, iniciou o processo de utilização de 20% 
da carga horária com atividades on-line em todas as disciplinas de todos os cursos 
reconhecidos, processo que denominou semipresencialidade. No segundo semes-
tre de 2008, ao planejar o ano letivo de 2009, a Instituição optou por substituir a 
oferta em todas as disciplinas por disciplina totalmente on-line, cumprindo os 20%. 
Sendo assim, foram eleitas determinadas disciplinas em função dos objetivos espe-
cífi cos de cada curso, perfazendo um total de dezoito disciplinas, organizadas em 
cinco Núcleos, para o primeiro semestre do ano de 2009.
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Quadro 1– Portfólio das disciplinas online (2009).

Aspectos Humanos 
em Jogos

Análise das 
Demonstrações 
Contábeis

Didática Estudos 
Socioambientais

Educação Tecnologia 
e Sociedade Filosofi a Legislação da 

Educação Básica Língua Portuguesa

Metodologia da 
Pesquisa

Novas Tecnologias de 
Aprendizagem

Probabilidade e 
Estatística Psicologia

Psicologia da 
Educação Psicologia da Saúde Psicologia do 

Trabalho
Sociologia

Tecnologia da 
Informação e da 
Comunicação

Tópicos de 
Computação e 
Informática

A partir dessa nova orientação, as tensões no campo se intensifi caram. Nesse 
novo modelo, os coordenadores deixaram de ter controle “absoluto” dos conteúdos 
ministrados, que passaram a ser produzidos em escala e de modo mais abrangente, 
passando a especifi cidade de cada área para a tutoria que, na época, era efetivada 
pelos professores. Soma-se a isso, ainda, o fato de, nessa época, em função do novo 
modelo, ter havido diminuição considerável na quantidade de horas atribuídas aos 
professores dos diversos cursos, o que refl etiu na diminuição de professores com jor-
nadas parcial e integral. 

Outros agentes que também tensionaram, sobremaneira, os ânimos no campo 
foram os professores, na medida em que as dezoito disciplinas que passaram a ser 
oferecidas de modo online deixaram de ser ofertadas presencialmente; com isso hou-
ve considerável diminuição da carga horária de trabalho e, por consequência, dimi-
nuição do salário, ainda que, por outro lado, muitos desses professores pudessem se 
candidatar à produção dos conteúdos e à efetivação da tutoria. 

Em relação às tensões criadas nas relações com os alunos, precisam ser destacadas 
aquelas decorrentes de mudanças em horários de aulas (pois foram destinados horários 
que antes eram ocupados por disciplinas presenciais para as disciplinas online), a mu-
dança do processo de transmissão dos conteúdos (visto o modelo online exigir atua-
ção diferenciada do discente) e alterações nos processos avaliativos (que passaram a 
integrar atividades avaliadas no ambiente virtual e avaliações presenciais).

Considerando que o habitus é o princípio gerador de respostas mais ou menos 
adaptadas às exigências do campo, conclui-se, portanto, que à noção de campo asso-
cia-se à noção do habitus. 

Bourdieu nega a relação de escolhas e práticas culturais a aspectos biográfi cos ou 
pessoais dos agentes do campo. Para ele, a tomada de decisão dentro de um campo 
está condicionada ao habitus, ou seja, a um sistema de disposições inconsciente for-
mado pela interiorização das estruturas objetivas do campo. O habitus, nesse sentido, 
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tende a produzir práticas e, por isso, muitas vezes, pode provocar – tensões/cisão/
rupturas – às estruturas do campo. 

As rupturas e as tensões dentro do campo das disciplinas online na Cruzeiro do 
Sul Educacional ocorrem desde a sua concepção e permeiam todo o seu oferecimen-
to. A história apresentada desde a sua criação já está na sua quarta fase:

• Fase 1 (2007/2008) – oferecimento de 20% da carga horária das disciplinas 
presenciais de modo online: 

 » Responsáveis pelo conteúdo – próprio professor da disciplina;
 » Tutoria – próprio professor da disciplina; 
 » Regime de trabalho – home offi  ce;
 » Coordenação/orientação – Pró-Reitoria Acadêmica.

• Fase 2 (2009/2013) – oferecimento de 20% de determinadas disciplinas na 
modalidade a distância:

 » Responsáveis pelo conteúdo – professor indicado pela Coordenação do curso;
 » Tutoria – professor previamente capacitado para a atividade;
 » Regime de trabalho – home offi  ce;
 » Coordenação/orientação – Pró-Reitoria de Educação a Distância. 

• Fase 3 (2014/2016) – alteração no atendimento da tutoria:
 » Responsáveis pelo conteúdo – professor indicado pela Coordenação do curso; 
 » Tutoria – tutor, especialista, previamente capacitado para a atividade;
 » Regime de trabalho – presencial;
 » Coordenação/orientação – Pró-Reitoria de Educação a Distância. 

• Fase 4 (2016/atual) – adequação do portfólio das disciplinas online – substi-
tuição de disciplinas específi cas por disciplinas generalistas:

 » Responsáveis pelo conteúdo – professor indicado pela Coordenação do curso;
 » Tutoria – tutor, especialista, previamente capacitado para a atividade;
 » Regime de trabalho – presencial;
 » Coordenação/orientação – Pró-Reitoria de Educação a Distância. 

Considerações fi nais
A tentativa de visualizar as disciplinas online a partir da ótica de Pierre Bourdieu, 

fez-nos enxergá-las como campo de lutas e de forças, dotadas de organização interna 
própria, com clara categorização por áreas de conhecimento e escala hierárquica que, 
na maioria das vezes, direciona as relações existentes entre os diversos conhecimen-
tos e, por consequência, as especifi cidades de cada área.

Carecem ainda, evidentemente, de capital científi co/cultural para se legitimarem, 
tanto no que tange à aplicação de teorias de outros campos, quanto pela construção 
de teorias próprias. No entanto, o reconhecimento da importância dessa modalidade 
de ensino na sociedade brasileira é fato determinante para os rumos da educação. 
Afi nal, a Ciência evolui com a sociedade, e a sociedade com a Ciência.
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Muitas das disputas e das trocas que tivemos oportunidade de presenciar e nar-
rar aqui neste capítulo por ocasião da criação e das ofertas das disciplinas online 
visavam a acordos que integravam o desenho desse campo, construído a partir dos 
habitus de seus agentes, na medida em que esse habitus produziu e reproduziu práti-
cas orquestradas com esquemas concebidos pela história de cada um. 

Como qualquer outro, também o campo das disciplinas online deverá ser cons-
tituído a partir de uma construção histórica e com dinâmica própria; porém, com 
conexões com os outros campos de poder que orbitam no seu espaço.
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Cursos de Especialização Lato Sensu na modalidade a 

distância na área de Educação: favorecendo a prática 

profi ssional e a evolução funcional do egresso

Rosângela Maura Correia Bonici
Adriana Beatriz Botto Alves Vianna

Introdução
Os cursos de Especialização Lato Sensu na área de Educação (Gestão Esco-

lar, Educação Inclusiva, Ensino Lúdico, Psicopedagogia Institucional, Supervisão e 
Orientação Educacional, Educação Infantil e Alfabetização e Letramento), que são 
ofertados pela Cruzeiro do Sul desde outubro de 2014, na modalidade a distância, 
são o foco deste estudo. 

Esses cursos foram elaborados com o objetivo de oferecer aos egressos do curso 
de Licenciatura em Pedagogia a oportunidade de continuarem sua formação na área 
de Educação e aperfeiçoarem suas práticas educativas. 

Neste estudo, realizamos um levantamento estatístico junto aos alunos egressos 
que concluíram seus cursos no período compreendido entre maio de 2015 e fevereiro 
de 2016, identifi cando se a formação oferecida os ajudou na sua prática profi ssional 
e se conquistaram algum tipo de evolução funcional depois de obter o certifi cado da 
Pós-Graduação. Trabalhamos com a hipótese de que esses cursos vêm ajudando os 
egressos em suas práticas profi ssionais e, ainda, a terem evolução funcional em suas 
carreiras do magistério. 

Foi realizado levantamento na base de dados de nosso sistema acadêmico no pe-
ríodo supracitado, a fi m de identifi car os alunos que fariam parte de nossa amostra. 

Esse levantamento nos dará o real panorama da evolução de nossos cursos e as 
respostas dos egressos ao nosso instrumento de pesquisa poderão corroborar ou não 
nossa hipótese, mas, de qualquer forma, ele nos dará subsídios de como gerenciá-los 
ou reorganizá-los de modo a torná-los cada vez mais signifi cativos e interessantes 
para aqueles que os cursam.

Contextualização
Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação (Gestão Escolar, Educa-

ção Inclusiva, Ensino Lúdico, Psicopedagogia Institucional, Supervisão e Orientação 
Educacional, Educação Infantil e Alfabetização e Letramento) ofertados pela Cruzei-
ro do Sul têm perspectiva interdisciplinar que visa a suprir as necessidades do egresso 
do curso de Licenciatura em Pedagogia, que recebe formação inicial e generalista 
para o exercício da docência. O texto das diretrizes curriculares nacionais para o 
curso de Pedagogia, editado na Resolução CNE/CP n.º 1, de 15 de maio de 2006, 
confi rma essa posição em seu Artigo 2º, que diz: 
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As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-se à formação inicial 
para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, e em cursos 
de Educação Profi ssional na área de serviços e apoio escolar, bem como em outras 
áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos (BRASIL, 2006, p. 1, 
grifo nosso).

Percebe-se, portanto, que a formação desse profi ssional está pautada em um 
conjunto de competências mais genéricas. Nessa perspectiva, torna-se importante 
que o aluno egresso do curso de Licenciatura em Pedagogia tenha a possibilidade de 
participar de cursos de formação continuada, optando por em qual linha de forma-
ção aprofundará seus conhecimentos. 

Confi rmando esse postulado, o texto das diretrizes curriculares nacionais para a 
formação de professores da Educação Básica, em Nível Superior, curso de Licencia-
tura, de Graduação Plena editadas pela Resolução CNE/CP n.º 1, de 18 de fevereiro 
de 2002, que, em seu Artigo 14, § 2º, aponta:

Na defi nição da estrutura institucional e curricular do curso, caberá a concepção 
de um sistema de oferta de formação continuada, que propicie oportunidade de 
retorno planejado e sistemático dos professores às agências formadoras (BRASIL, 
2002, p. 6).

O organograma a seguir representa a concepção dos cursos ofertados pela Cru-
zeiro do Sul: 

Figura 1 – Organograma dos cursos de Pós-Graduação – Educação.

Fonte: elaborada pelas autoras.
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O perfi l do egresso desses cursos de Pós-Graduação foi pensado mapeando-se o 
contexto atual de nossa educação, bem como as necessidades de mercado que busca, 
hoje, um profi ssional atualizado, engajado nas questões da sua área de atuação, pro-
positor de soluções e sujeito ético.

Considerando-se que nossa proposta tem perfi l interdisciplinar, as competên-
cias delineadas para cada um dos cursos aproximam-se quando discutem sobre o 
contexto da educação, as políticas públicas e a legislação que norteiam as ações em 
cada uma das áreas, a questão da docência no Ensino Superior, o uso das diferentes 
tecnologias na educação e a importância do desenvolvimento de conhecimento no 
âmbito dos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu. 

Em suas particularidades, cada um dos cursos desenvolve competências específi cas 
quando discute e analisa propostas e intervenções considerando as diferentes áreas; na dis-
cussão da base epistemológica de cada uma das áreas de formação: alfabetização – gestão 
e suas diferentes faces – infância – aprendizagem – inclusão – brincar e, principalmente, a 
formação de profi ssionais que sejam protagonistas em seus contextos sociais e do trabalho.

Metodologia
Pensarmos produção de conhecimento nos remete a duas formas básicas de pes-

quisa: a quantitativa e a qualitativa. Para Demo (2013), essa dicotomia não existe, 
pois para “produzirmos” qualidade precisamos das bases quantitativas de dados. Se-
gundo o autor:

São consideradas metodologias qualitativas, por exemplo, pesquisa participante, 
pesquisa-ação, história oral, observação de cariz etnometodológico, hermenêuti-
ca, fenomenologia, levantamentos feitos com questionários abertos ou diretamente 
gravados, análises de grupo, que, como vemos, abrigam horizontes bastante hete-
rogêneos (DEMO, 2013, p. 117-118).

A pesquisa quantitativa, segundo Malhotra (2001, p. 155), “[...] procura quantifi -
car os dados e aplicar alguma forma de análise estatística [...]”. Na maioria das vezes, 
esse tipo de pesquisa deve suceder a pesquisa qualitativa, já que esta última ajuda a 
contextualizar e a entender o fenômeno estudado.

Dessa forma, nossa pesquisa se classifi ca como qualiquantitativa. A pesquisa 
qualiquantitativa, como o próprio nome sugere, representa a combinação das duas 
modalidades citadas, utilizando em parte do trabalho a visão positivista, e em outra 
parte a visão fenomenológica, aproveitando-se o que há de melhor em cada uma de-
las (ARAÚJO; OLIVEIRA, 1997). 

É importante compreender que os dados coletados foram importantes para pen-
sarmos as questões de qualidade que envolvem os cursos de Lato Sensu em Educação 
na Cruzeiro do Sul.

Nossa pesquisa constituiu-se por meio da coleta de dados realizada por intermé-
dio de um questionário composto por 2 questões abertas e 14 fechadas. As questões 
visavam a identifi car perfi l, vínculo empregatício, formação na Graduação, satisfação 
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com a formação oferecida pelo curso de Pós-Graduação, motivo da escolha do curso 
e motivo da escolha da Instituição.

Utilizou-se o aplicativo Google Forms para a confecção do formulário. O ques-
tionário foi enviado por e-mail a 208 alunos que terminaram o curso no período de 
maio de 2015 e fevereiro de 2016, dos diferentes cursos, e fi cou disponível na Internet 
pelo período de um mês para que fosse respondido. 

A escolha do instrumento questionário para a coleta de dados se deu, principal-
mente, pela questão de os cursos serem a distância e não ser possível a aplicação do 
instrumento presencialmente, por exemplo, por meio de entrevista. 

Sabe-se que todo instrumento tem suas vantagens e limitações. Gil (1999, p. 128-129), 
Marconi e Lakatos (2003, p. 201-202) apontam vantagens e limitações no uso de 
questionários:

a. Vantagens – atinge grande número de pessoas simultaneamente; abrange uma 
extensa área geográfi ca; economiza tempo e dinheiro; não exige o treinamen-
to de aplicadores; garante o anonimato dos entrevistados, com isso, maior li-
berdade e segurança nas respostas; permite que as pessoas o respondam no 
momento em que entenderem mais conveniente; não expõe o entrevistado à 
infl uência do pesquisador; obtém respostas mais rápidas e mais precisas; pos-
sibilita mais uniformidade na avaliação, em virtude da natureza impessoal do 
instrumento; obtém respostas que materialmente seriam inacessíveis.

b. Limitações – pequena quantidade de questionários respondidos; perguntas 
sem respostas; exclui pessoas analfabetas; impossibilita o auxílio quando não é 
entendida a questão; difi culdade de compreensão pode levar a uma uniformi-
dade aparente; o desconhecimento das circunstâncias em que foi respondido 
pode ser importante na avaliação da qualidade das respostas; durante a leitura 
de todas as questões, antes de respondê-las, uma questão pode infl uenciar a 
outra; proporciona resultados críticos em relação à objetividade, pois os itens 
podem ter signifi cados diferentes para cada sujeito.

A limitação apresentada pelas autoras se confi rmou em relação ao número de 
questionários respondidos, 35, representando 17% da amostra total e algumas per-
guntas respondidas de forma incompleta. 

A seguir, apresentamos os dados mais importantes obtidos das respostas dos 
questionários. 

Perfi l dos egressos e análise dos resultados dos cursos de Educação da 
Pós-Graduação EAD

Em relação ao perfi l, identifi camos que a maioria (88,2%) corresponde a mu-
lheres, com idades entre 30 e 39 anos (62%). Esse dado vai ao encontro de projeções 
nacionais de que as mulheres estão melhores qualifi cadas que os homens.

Segundo “Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad), de 2014, das mulheres 
ocupadas com 16 anos ou mais de idade, 18,8% possuíam Ensino Superior completo, en-
quanto para homens na mesma categoria, esse percentual é de 11%” (BRASIL, 2016). 
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Há uma surpresa interessante: cerca de 15% têm idades variando entre 20 e 24 
anos, corroborando nossa hipótese inicial de que os cursos de Pós-Graduação têm se 
constituído um percurso formativo para os egressos dos cursos Superiores. 

Cinquenta por cento dos participantes não têm fi lhos; 26,5% têm um fi lho e 
20,6% dois fi lhos. 

A maior parte é casada (64,7%); 26,5% são solteiros; uma pequena parte é sepa-
rada, divorciada ou desquitada ou, ainda, estão em uma união estável (9%). 

Esses dados também demonstram a tendência nacional na diminuição de núme-
ros de fi lhos entre os casais.1

 As pessoas de cor branca são dominantes (65%); seguidas das pardas (29%) e 
negras (6%). 

A maioria reside no Estado de São Paulo, representando 38%; na Cidade de São 
Paulo são 26%; no Distrito Federal são 15%; temos, ainda, 6% de egressos oriundos 
do Estado de Minas Gerais e 3% dos Estados de Alagoas, Bahia e Paraná, respectiva-
mente e, ainda, 6% não informaram o local de residência. 

Os cursos de Pós-Graduação realizados pelos egressos e que responderam ao 
questionário foram: Alfabetização e Letramento (38,2%), Gestão Escolar (26,5%), 
Educação Infantil (14,7%), Psicopedagogia Institucional (8,8%), Educação Inclusiva 
(6%) e Ensino Lúdico (6%). O Curso de Supervisão e Orientação Educacional não 
teve respondentes. 

Esses dados confi rmam a procura pelos cursos, sendo que, hoje, o curso de Al-
fabetização e Letramento tem o maior número de matrículas entre os sete cursos 
ofertados. 

A formação inicial na Graduação se distribuiu em 35% formados em Pedagogia, 
9% em Letras, 12% em licenciaturas diversas, 12% em áreas diversas não relacionadas 
à Educação e 32% não informaram. 

A totalidade dos respondentes exerce atividade remunerada, sendo que 59% têm 
emprego fi xo no âmbito federal/estadual/municipal, 32% na iniciativa privada e 9% 
são autônomos. Desses, 88% trabalham na área de formação e 12% não trabalham 
na área de formação, devido aos baixos salários, não conseguiram trabalhar na área 
e se readaptaram das funções ou estão aguardando nomeação de concurso público. 

Em relação aos cursos propriamente ditos, perguntamos aos egressos se a for-
mação oferecida pela Pós-Graduação da Cruzeiro do Sul ajudou em suas práticas 
profi ssionais: 83% dos participantes concordam ou concordam plenamente com essa 
afi rmação. Desses, 56% concordam que o curso os ajudou a evoluir na função e 32% 
discordam. Para 12%, a pergunta não se aplica. 

1 “Os domicílios tradicionais ocupados por um casal e fi lhos diminuíram 10 p.p. em dez anos, de 54,8% 
para 44,8%, cedendo espaço para os domicílios habitados por homens e mulheres sozinhos, casais sem 
fi lhos e lares chefi ados exclusivamente pela mulher (monoparentais)” (fonte: <http://repositorio.ipea.
gov.br/bitstream/11058/6777/1/Nota_n22_pnad_2014.pdf>).



77

Esses dados confi rmam nossa hipótese inicial de que os cursos de Pós-Graduação 
Lato Sensu colaboram para a evolução funcional de nossos alunos egressos. 

Por meio de dados levantados pela Secretaria de Registros Acadêmicos da 
Pós-Graduação EAD, verifi camos que no ano de 2015 foram emitidos 40 certifi cados 
dos cursos de Educação e em 2016 este número quase triplicou, passando para 111 
certifi cados emitidos. 

Para que o egresso possa pleitear evolução funcional – principalmente em escolas 
das redes públicas estaduais e municipais – é necessário que seja apresentado documento 
comprobatório que, nesse caso, é o certifi cado de conclusão de curso da Pós-Graduação.

Para as perguntas abertas, utilizaram-se categorias para a análise dos dados. Quando 
perguntamos: Qual o principal motivo que o levou a realizar uma Pós-Graduação na área 
de Educação?, as respostas foram categorizadas de acordo com os critérios a seguir:

Tabela 1.
Categoria Respondentes Porcentagem

Conhecimento 10 29%
Valorização profi ssional 9 26%
Aperfeiçoamento da prática profi ssional e qualifi cação 13 37%
Buscar formação para atuar na área de Educação 3 9%
Totais 35 100%

Fonte: elaborada pelas autoras.

Vemos, pelas respostas, que nossa hipótese inicial foi confi rmada. Os egressos de 
fato recorrem a cursos de Pós-Graduação Lato Sensu como forma de ascensão fun-
cional, mas não podemos desconsiderar que juntos os itens valorização profi ssional e 
aperfeiçoamento da prática profi ssional e qualifi cação representam 63%, entendendo 
que a evolução funcional passa, também, pela valorização profi ssional.

Quando perguntamos: Qual foi o principal motivo que o levou a escolher a Pós-Gra-
duação da Cruzeiro do Sul? (múltiplas respostas), as respostas foram categorizadas 
seguindo os critérios a seguir:

Tabela 2.
Categoria Respondentes Porcentagem

Proximidade do polo 7 18%
Valor 8 20%
Tradição da Universidade 8 20%
Modalidade EAD 11 28%
Indicação 4 10%
Oferta do curso 1 3%
Propaganda 1 3%
Totais 40 100

Fonte: elaborada pelas autoras.
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A categoria modalidade EAD foi predominante sobre as demais. A modalidade 
de cursos a distância tem crescido nos últimos anos. 

Primeiro, pela possibilidade de acesso à Internet. De acordo com a Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (Pnad), de 2013, 49,4% da população brasileira acessa a Internet:

Figura 2.

Fonte: <http://www.ebc.com.br/tecnologia/2015/04/acesso-internet-chega-494-da-
populacao-brasileira>.

Segundo, pela fl exibilidade que os cursos a distância têm. O aluno pode acessar 
o curso e os materiais a qualquer hora e de qualquer lugar, organizando seu tempo e 
o adequando às suas necessidades. 

Segundo o Censo Escolar de 2013 (BRASIL, 2013), mais de 15% das matrículas 
em Ensino Superior é em cursos de Educação a Distância (EAD).

Atualmente, o País oferece mais de 1,2 mil opções nessa modalidade. Há equilíbrio 
na oferta dos cursos a distância entre os diferentes graus acadêmicos, havendo predomí-
nio da participação das universidades privadas: 86,6% de participação. A Licenciatura é o 
grau acadêmico que mais registra concluintes nessa modalidade de ensino.

Considerações fi nais
Os egressos do curso de Licenciatura em Pedagogia recebem formação inicial 

e generalista para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental, além de poderem atuar na área de serviços e apoio escolar, 
bem como em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. 
Os profi ssionais da área de Educação, assim como das demais áreas, precisam estar 
atualizados, tendo em vista o avanço da tecnologia e o desenvolvimento humano. 

Os sete cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, na área de Educação, ofertados 
pela Cruzeiro do Sul, têm perspectiva interdisciplinar que visa a potencializar e refi -
nar a formação inicial e generalista do licenciado em Pedagogia ou outras áreas. 
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Eles foram organizados de modo a suprir as demandas do contexto atual de nos-
sa educação, bem como as necessidades de mercado que busca, hoje, um profi ssional 
atualizado, engajado nas questões da sua área de atuação, propositor de soluções e 
sujeito ético, formando profi ssionais que sejam protagonistas em seus contextos so-
ciais e de trabalho.

Nessa perspectiva, o objetivo de nosso estudo foi identifi car se a formação ofere-
cida pelos cursos de Pós-Graduação ofertados pela Cruzeiro do Sul ajudou os egres-
sos em sua prática profi ssional e a conquistarem algum tipo de evolução funcional 
depois de concluírem seus cursos. 

Para tanto, fi zemos um levantamento estatístico, por meio de questionários, no 
qual percebemos, por meio das respostas dos egressos, que nossa hipótese inicial foi 
corroborada, pois fi ca claro que os cursos estão ajudando em suas práticas profi ssio-
nais e, ainda, a terem evolução funcional em suas carreiras do magistério. 

Os dados nos fi zeram perceber que os cursos de Pós-Graduação da Cruzeiro do 
Sul têm se constituído em percurso formativo aos egressos dos cursos de Pedagogia e 
licenciaturas, ajudando em suas práticas profi ssionais, e 83% concordam ou concor-
dam plenamente com essa afi rmação. Mostra também que, desses, 56% tiveram algum 
tipo de evolução funcional. Importante esclarecer que para pleitear evolução funcional 
– principalmente em escolas das redes públicas estaduais e municipais – é necessário 
que seja apresentado o certifi cado de conclusão de curso da Pós-Graduação.

Os dados mostraram, ainda, que os principais motivos que levaram os egres-
sos a realizarem uma Pós-Graduação foram: adquirir mais conhecimentos, buscar 
valorização profi ssional, aperfeiçoar suas práticas profi ssionais por meio de melhor 
qualifi cação. 

Os principais motivos que os levaram a escolher a Pós-Graduação da Cruzeiro 
do Sul foram: a existência de polo de apoio presencial próximo à localidade onde 
residiam, o valor acessível da mensalidade, a tradição da Universidade e por ser ofer-
tado na modalidade EAD. 

Ficamos satisfeitos em perceber que os cursos Lato Sensu que ofertamos vem 
ajudando os profi ssionais da área de Educação em suas práticas profi ssionais e a evo-
luírem na função.

Além disso, este trabalho nos deu subsídios para gerenciar ou reorganizar os 
cursos de modo a torná-los cada vez mais signifi cativos e interessantes para aqueles 
que os fazem.

Esse movimento de avaliação institucional vem ao encontro dos referenciais de 
qualidade para a Educação Superior a Distância (BRASIL, 2007) que, em seu Item IV 
de avaliação, dispõe:

(b) A avaliação institucional

As instituições devem planejar e implementar sistemas de avaliação institucional, 
incluindo ouvidoria, que produzam efetivas melhorias de qualidade nas condições 
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de oferta dos cursos e no processo pedagógico. Esta avaliação deve confi gurar-se 
em um processo permanente e consequente, de forma a subsidiar o aperfeiçoa-
mento dos sistemas de gestão e pedagógico, produzindo efetivamente correções 
na direção da melhoria de qualidade do processo pedagógico coerentemente com 
o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). Para ter sucesso, 
essa avaliação precisa envolver os diversos atores: estudantes, professores, tutores, e 
quadro técnico-administrativo.

Este trabalho orientou-se sob a ótica pedagógica e da gestão na intenção de bus-
carmos subsídios para a melhoria de qualidade para oferta dos cursos.

Em estudos posteriores, pretendemos identifi car outros pontos importantes 
para o andamento de nossos cursos no que se refere ao atendimento que os setores 
administrativos e de tecnologia vem oferecendo aos nossos alunos. 
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Introdução
A Educação a Distância (EAD), no Brasil, é um assunto de grande relevância, e tem 

chamado atenção em função do grande avanço das tecnologias digitais de informação e 
comunicação que são fortemente utilizadas nos projetos pedagógicos e nas práticas educa-
tivas, especialmente após a disseminação da Tecnologia de Informação (TI), dos incentivos 
do governo federal e, particularmente, da iniciativa privada no início deste novo milênio. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) n.º 9.394/96 incentiva 
e regulamenta a modalidade no Artigo 80, ao afi rmar que: “O Poder Público incenti-
vará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos 
os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada”.

No intuito de contextualizarmos a EAD, devemos considerá-la uma modalidade 
em que professores e alunos desenvolvem atividades educativas em lugares ou tem-
pos diversos, com a utilização de tecnologias de informação e comunicação, median-
do os processos de ensino e de aprendizagem.

Para Kenski (2008) tradicionalmente vive-se a experiência de uma escola na qual 
há um momento “para ensinar”, só o professor fala e o aluno ouve; outro “para intera-
gir” com o conhecimento e aprender, no qual o aluno é convidado a ler, memorizar, 
discutir e se posicionar, e outro tempo “para o fazer”, muitas vezes confundido com 
expor a atividade, o exercício ou as provas. Nesse modelo, é importante utilizar o 
aprendido no tempo real da necessidade. 

Essa estrutura em que o professor fala e o aluno escuta pode ser alterada com a 
mediação das tecnologias digitais, já que, segundo essa autora:

O ensino mediado pelas tecnologias digitais pode alterar estas estruturas verticais 
(professor > aluno) e lineares de interação com as informações e com a construção 
individual e social do conhecimento. Os ambientes digitais oferecem novos espaços 
e tempos de interação com a informação e de comunicação entre os mestres e os 
aprendizes. Ambientes virtuais de ensino onde se situam formas desgrudadas da 
geometria aprisionada de tempo, espaço e relações hierarquizadas de saber existen-
tes nas estruturas escolares tradicionais (KENSKI, 2008, p. 11).

É a partir dessa breve contextualização que o presente texto dá origem a uma 
refl exão que discute o perfi l dos indivíduos que procuram e analisam os cursos 
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técnicos na modalidade a distância (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA 
E ESTATÍSTICA, 2007). Ao analisar esse cenário, busca-se compreender a formação 
profi ssional de nível técnico no Brasil.

Em uma instituição privada, o Colégio Cruzeiro do Sul, objeto deste estudo, a or-
ganização e a estrutura dos cursos ofertados, com atividades online e presenciais, pode, 
segundo a análise dos dados obtidos por meio de questionário, antever tendências dos 
cursos, segundo a percepção e a perspectiva dos alunos, que surgem das respostas ao 
instrumento de avaliação aplicado em um determinado momento do curso.

Participaram e responderam ao questionamento 161 alunos/estudantes dos cursos 
Técnicos de Nível Médio em Informática, Administração e Segurança do Trabalho. 

A análise dos resultados pode indicar potencialidades e pontos críticos a serem 
considerados no âmbito de gestão, dos processos de ensino e aprendizagem e do mo-
delo de matrizes curriculares dos cursos mencionados anteriormente.

Fundamentação teórica
A Educação a Distância pode ser defi nida como uma modalidade que considera 

as situações de aprendizagem caracterizadas basicamente pela separação física entre 
professor e alunos e a existência de recursos tecnológicos de mediatização para esta-
belecer a interação entre eles (BEHAR, 2009).

Embora professores e alunos não estejam fi sicamente juntos, na EAD, os proces-
sos de ensino e aprendizagem ocorrem mediados por tecnologias que possibilitam a 
interconexão entre todos os participantes do processo educativo.

Essa modalidade contribui com a propagação do ensino para estudantes que 
estão distantes dos grandes centros urbanos, das escolas de Nível Médio e daqueles 
que não têm disponibilidade de horário para estar presente sistematicamente às aulas 
presenciais. 

No caso dos cursos Técnicos Profi ssionalizantes, muitos estudantes são traba-
lhadores e têm difi culdade para estarem diária e presencialmente nas escolas, pois 
muitos já estão inseridos no mercado de trabalho e necessitam de formação formal.

A tecnologia de informação e comunicação favorece a construção de redes de 
aprendizagem e possibilita a disseminação de conhecimentos, revolucionando os 
modelos mais tradicionais de educação, ampliando o acesso ao conhecimento de 
maior número de indivíduos, promovendo a democratização do ensino e elegendo 
o conhecimento como essencial à educação e à formação do cidadão para atuar no 
mercado de trabalho.

O Decreto n.º 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que regulamenta o Artigo 80 da 
LDB n.º 9.394/96, caracteriza a Educação a Distância como modalidade educacional 
na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem 
ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com 
estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou em tem-
pos diversos.
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Assim, “[...] por muito tempo pensou-se que estudar a distância era estudar so-
zinho; hoje, esse modelo tem priorizado, a comunicação de diversas formas: um para 
um, um para muitos, muitos para muitos” (GUAREZI, 2009, p. 89).

Segundo Moore e Kearsley (2011, p .1): “A ideia básica de Educação a Distân-
cia é muito simples: alunos e professores estão em locais diferentes durante todo ou 
grande parte do tempo em que aprendem”. Diante desse fato, é necessário algum 
tipo de recurso tecnológico que permita estabelecer a interação entre o estudante e 
o professor.

Kenski (2008, p. 9) afi rma que “[...] falamos da mediação realizada pelas Tecno-
logias de Informação e Comunicação (TIC) para aproximar pessoas, possibilitar que 
interajam e se comuniquem, com o objetivo, no nosso caso, de ensinar e aprender”.

No Brasil, vêm se desenvolvendo programas para a inserção das TIC nos proces-
sos de ensino e aprendizagem como uma das estratégias para democratizar e elevar o 
padrão de qualidade da Educação brasileira. Existe um esforço para integrar as TIC 
e as técnicas de Educação a Distância aos métodos didático-pedagógicos convencio-
nais (BEHAR, 2009).

Para Moran (2015, p. 8): “As tecnologias nos permitem ampliar o conceito de 
aula, de espaço e de tempo, estabelecendo novas pontes entre o estar junto fi sicamen-
te e virtualmente”. 

Somente o uso dos recursos tecnológicos na escola não garante um aprendizado 
de qualidade, mas, também, as pessoas, o projeto pedagógico, as interações, a gestão 
é que defi nem a aprendizagem. E o fato de vivermos num mundo digital trouxe mu-
danças para os diferentes setores da sociedade e mudou as formas de produzir, de 
aprender, de se comunicar e de ensinar (MORAN, 2015).

Legislação e formação profi ssional de Nível Técnico no Brasil
A Educação Profi ssional de Nível Técnico é um tema muito importante na nossa 

realidade sócio-econômico-fi nanceira e cultural. A afi rmação anterior ganha maior 
sustentação, pois, atualmente, encontramos uma gama bastante diversifi cada de ins-
tituições públicas e particulares ofertando cursos de qualifi cação profi ssional e cursos 
Técnicos de Nível Médio com alta qualidade e aceitação no mercado tanto educacio-
nal quanto do trabalho.

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) do Insti-
tuto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE) (2007, p. 39), a Educação Profi ssional 
é o conjunto de atividades educativas para a formação ou o aperfeiçoamento profi ssio-
nal e podem acontecer em escolas, empresas ou em qualquer outra instituição, sendo 
exigido que, pelo menos, um instrutor ou um professor seja responsável pela formação 
dos alunos. A Educação Profi ssional está organizada em três segmentos: qualifi cação 
profi ssional; curso Técnico de Nível Médio e curso de Graduação Tecnológica.

No ano de 2000, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 
a Cultura (Unesco), em Dakar, com 164 países, assumiu o compromisso de perseguir 
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seis metas de educação para todos, até 2015, entre as quais apresentamos aquelas que 
se relacionam ao nosso tema:

c) Assegurar que as necessidades de aprendizagem de todos os jovens e adultos 
sejam atendidas pelo acesso equitativo à aprendizagem apropriada, a habilidades 
para a vida e a programas de formação para a cidadania;

d) Alcançar uma melhoria de 50% nos níveis de alfabetização de adultos até 2015 
(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA 
E A CULTURA, 2014, p. 6, grifos nossos). 

No Brasil, o Relatório educação para todos 2000-2015, a partir de junho de 2014, 
e conforme consta na página 36 desse documento, informa que a Educação Profi ssio-
nal, promovida por agentes públicos e privados, possui modalidades diferenciadas de 
oferta, podendo permear ou não a educação escolar. 

A Educação Profi ssional Técnica de Nível Médio é uma das três modalidades de 
Educação Profi ssional e Tecnológica previstas pela legislação educacional brasileira, 
de acordo com a Lei n.º 11.741/2008 e LDB, Artigo 39, § 2º, I, II e III, de 1996. Sua 
oferta pode ser “articulada” com o Ensino Médio ou “subsequente” para aqueles que 
já o tenham concluído (Art. 36-B, I-II).

Na forma articulada, poderá ser “integrada”, considerando a habilitação profi s-
sional técnica de Nível Médio na mesma instituição de ensino com matrícula única 
ou “concomitante” para quem ingresse ou já esteja cursando o Nível Médio, com 
matrícula distinta para cada curso. 

No caso da segunda alternativa, a realização do curso poderá ocorrer na mesma 
instituição ou em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades 
disponíveis; ou, ainda, em instituições distintas mediante convênios de intercomple-
mentaridade, de acordo com a Lei n.º 11.741/2008, Artigo 36-B.

O IBGE e os textos legais mostram que o curso Técnico de Nível Médio é regido 
por legislação própria e diretriz curricular específi ca, só podendo ser ministrado por 
escola devidamente credenciada pelo Poder Público. Confere diploma de técnico, 
sendo realizado de forma integrada ao Ensino Médio ou após a sua conclusão. Tra-
tam-se de cursos que atendem às demandas do mundo do trabalho e do desenvolvi-
mento técnico para determinada área profi ssional.

Há de se falar, também, no atendimento às pessoas com defi ciência que atuam na Edu-
cação Profi ssional, e ao considerar o que afi rma o Parecer CNE/CEB n.º 11/2012 (p. 21):

A Educação Profi ssional de pessoas com defi ciência, transtornos globais do desen-
volvimento e altas habilidades ou superdotação segue os princípios e orientações 
expressos nos atos normativos da Educação Especial [...] conforme expresso na 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Defi ciência e seu Protocolo Faculta-
tivo, promulgada no Brasil por meio do Decreto n.º 6.949, de 25 de agosto de 2009, 
a defi ciência é um conceito em evolução, resultante da interação entre pessoas com 
defi ciência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena 
e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades 
com as demais pessoas.
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Segundo o Parecer CNE/CEB n.º 11/2012, a decisão sobre a formação profi ssional 
deverá ser tomada pelo próprio estudante, com a orientação da família e da escola.

As instituições ofertantes de Educação Profi ssional e Tecnológica devem inte-
grar, em seu projeto pedagógico, a concepção de organização pedagógica inclusiva 
que promova respostas às necessidades educacionais de todos os estudantes.

No Brasil, segundo os dados da Pnad 2007, havia 159,4 milhões de pessoas com 10 
anos ou mais de idade, e 6,0 milhões, (3,8%) frequentavam algum curso de Educação 
Profi ssional, o que demonstra haver um campo de excepcional grandeza para o desenvol-
vimento dessa atividade e um espaço para a ampliação do campo educacional.

A mostra da Pnad 2009 apresenta 399.387 pessoas de todo o País, em relação à escola-
ridade dos trabalhadores e mostra que, nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, os percen-
tuais de pessoas ocupadas com pelo menos o Ensino Médio ultrapassaram 40% em 2009.

Na visão de Haddad, ministro da educação em 2009, a demanda por mão de 
obra qualifi cada aumentaria. Por isso, ainda segundo o ministro, a expansão da Edu-
cação Profi ssional e da Superior deve pautar as políticas públicas e considerar que a 
demanda da sociedade moderna é por mais formação, já que o Brasil almeja deixar 
de ter desenvolvimento mediano.

Uma experiência de cursos Técnicos – EAD
Retomamos a ideia de que a EAD se caracteriza pelo fato de professores e alunos 

não estarem juntos, no mesmo espaço e ao mesmo tempo, mas estarem conectados, 
interligados por tecnologias, principalmente, as telemáticas, como a Internet. Mas 
além dos recursos citados, é possível utilizar diferentes materiais e mídias no proces-
so de ensino e aprendizagem, tais como: materiais impressos, materiais audiovisuais, 
redes de computação, aqueles que podem ser veiculados pelo correio, por rádio, pela 
televisão, pelo vídeo, por CD-ROM, via telefone, fax, telefone celular, tablet, note-
book, todos com o objetivo de apresentar o conteúdo do curso.

O ensino a distância na Cruzeiro do Sul Educacional, Mantenedora do Colégio 
Cruzeiro do Sul, está ancorado no uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), 
implantado na plataforma Blackboard (Bb). 

Essa plataforma foi desenvolvida no meio acadêmico, em 1997, pela Cornell Univer-
sity como um Learning Management System (LMS). O Blackboard Learn também está 
acessível pelo Apple iPhone e pelo iPoud Touch. Esse serviço possibilita aos estudantes 
conectar-se ao curso por meio de dispositivos móveis – tablets e telefones celulares.

Essas possibilidades de acesso estão em consonância com a proposta didático-pe-
dagógica da Instituição para a EAD, no sentido de facilitar processos de estudo, atua-
lização das informações do AVA e participação no curso, na medida em que o estu-
dante pode estabelecer diferentes rotinas de estudo, contando com essa diversidade 
de acessibilidade ao AVA:1

1 Projeto pedagógico do curso Superior de Tecnologia em Secretariado – modalidade a distância, Uni-
versidade Cruzeiro do Sul, 2016.



86

Os AVA têm por objetivo principal fi gurar como um espaço de construção do co-
nhecimento, por meio do desenvolvimento de atividades educativas, mediadas pelo 
uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), valorizando a interação e 
o trabalho colaborativo (MARTINS, TIZIOTTO; CAZARINI, 2016, p. 115).

Os alunos ingressantes nos cursos Técnicos, ao acessarem o AVA, participam da 
disciplina de Ambientação, com o objetivo não só de se familiarizarem com a moda-
lidade de ensino a distância, mas também com o uso das ferramentas que o ambiente 
virtual de aprendizagem dispõe para o desenvolvimento das disciplinas do curso e 
para garantir a interação com a tutoria. Há alguns espaços específi cos de comunica-
ção em AVA, como fóruns de discussão e de dúvidas, além dos espaços de mensagens 
para o tutor, entre outros.

A oferta dos cursos Técnicos de Nível Médio em Informática, Administração e 
Segurança do Trabalho, na modalidade a distância, fundamenta-se em pesquisas de 
opinião e levantamento de dados junto a associações industriais e comerciais locais, 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e empresas das 
respectivas regiões nas quais os cursos estão sendo ofertados.

Ao se embasar nesses referenciais, o processo educativo deixa de ser concebido, 
apenas, como mera transferência de informações e passa a ser norteado pela contex-
tualização do mercado de trabalho e estabelece conhecimentos úteis ao aluno. Na 
EAD, o aluno é desafi ado a pesquisar e a entender o conteúdo, de forma a participar 
da construção de seu conhecimento.

Na dimensão pedagógica dos processos educativos a distância, cabe destacar a 
importância da ação e da presença do tutor no ambiente virtual de aprendizagem e 
nas atividades presenciais programadas, como determinantes não apenas para mo-
tivar a participação e o comprometimento dos estudantes, mas como também para 
reduzir a evasão do curso ou da disciplina.

Quanto mais a interação é frequente, menos distante será o elo que se estabelece 
entre os interlocutores. Ademais, a frequência na interação entre o aluno e o tutor 
virtual/presencial traz como consequência relações mais afetivas e participação mais 
assídua e colaborativa dos estudantes.

Além de exercer o papel de motivador da participação dos estudantes, o tutor é 
responsável por aprofundar a sua relação com o conhecimento. Cabe ao tutor am-
pliar informações, propor refl exões e discussões que explorem o material disponível, 
de modo a criar maior abrangência e profundidade dos temas e conceitos abordados. 
Conforme Balbé (2003), o tutor constitui uma referência para os processos de apren-
dizagem dos estudantes.

No modelo pedagógico dos cursos Técnicos de Nível Médio do Colégio Cruzeiro 
do Sul destaca-se, também, o desenvolvimento da Atividade Presencial Programada 
(APP), que visa a proporcionar ao estudante a prática da atuação profi ssional, além 
da interdisciplinaridade.

Nela, a cada módulo é proposta, ao estudante, uma atividade que ocorre por 
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meio da abordagem de temas complementares ao conteúdo tratado nas disciplinas 
que constituem os módulos, propondo interdisciplinaridade e aprofundamento do 
conhecimento.

Aos alunos são oferecidas, ainda, atividades por meio de palestras e de divul-
gação de eventos, diálogos com outras áreas do conhecimento, as quais favorecem o 
desenvolvimento de competências gerais e/ou específi cas à formação do aluno.

As situações virtuais de aprendizagem são desenvolvidas por meio de uma meto-
dologia que valoriza a autonomia do estudante e problematiza a prática profi ssional.

Há o apoio presencial nos polos de Educação a Distância, disponível ao discente pelo 
coordenador de polo ou pelo tutor presencial. Nesse caso, o discente conta com orienta-
ção tanto para realizar as atividades das disciplinas do curso quanto para sanar dúvidas 
gerais em relação aos processos em EAD. Além disso, conta com o apoio dessa equipe 
para a realização das atividades presenciais programadas e nos processos de avaliação 
presenciais; o aluno recebe, também, capacitação para a utilização do ambiente virtual de 
aprendizagem, em uma aula presencial, assim que ingressa no curso.

Procedimento metodológico da pesquisa
A pesquisa educacional traduz a realidade dos fenômenos investigados, propor-

cionando informações e fatos relevantes dos sujeitos envolvidos na pesquisa. 
Neste trabalho, utilizamos os métodos qualitativos e quantitativos visando a

[...] análise dos signifi cados que os indivíduos dão às suas ações, no meio ecológico 
em que constroem suas vidas e suas relações, à compreensão do sentido dos atos 
e das decisões dos atores sociais ou, então dos vínculos indissociáveis das ações 
particulares com o contexto social em que elas se dão (CHIZZOTTI, 1991, p. 78).

Segundo Minayo e Sanches (1993, p. 245), pode-se usar a abordagem qualitativa 
para a “[...] compreensão de fenômenos específi cos e delimitáveis mais pelo seu grau de 
complexidade interna do que pela sua expressão quantitativa [...]”, como nas pesquisas 
feitas na área da educação quando se estuda a confi guração de um fenômeno ou processo. 

Para os autores, a investigação qualitativa trabalha com valores, hábitos, crenças, 
atitudes e opiniões sendo

[...] extremamente importante para acompanhar e aprofundar algum problema le-
vantado por estudos quantitativos ou, por outro lado, para abrir perspectivas e va-
riáveis a serem posteriormente utilizadas em levantamentos estatísticos (MINAYO; 
SANCHES, 1993, p. 245-243).

Para coletar os dados, foi elaborado um questionário que fora utilizado como 
instrumento de um estudo acadêmico sobre a avaliação de diversos aspectos do curso 
Técnico de Nível Médio na modalidade a distância, ofertado pela Instituição.

A obtenção dos dados será de caráter explanatório, pois terá como objetivo co-
letar elementos para conhecermos o perfi l do estudante; e também descritiva, pois 
terá por objetivo buscar quais situações, atitudes ou opiniões são manifestadas pelos 
estudantes sobre os cursos Técnicos em questão.
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A pesquisa foi aplicada, aos alunos dos cursos Técnicos em Administração, In-
formática e Segurança do Trabalho, no período de 2 a 30 de abril de 2016, e obteve a 
participação de 161 estudantes que responderam ao questionário.

Dias (apud LÜDKE; ANDRÉ, 2013, p. 6) corrobora a pesquisa educacional e diz que:
Cada vez mais se entende o fenômeno educacional como situado dentro de um 
contexto social, por sua vez, inserido em uma realidade histórica, que sofre toda 
uma série de determinações. Um dos desafi os atualmente lançados à pesquisa edu-
cacional é exatamente o de tentar captar essa realidade dinâmica e complexa do seu 
objeto de estudo, em sua realização histórica.

As respostas das questões fechadas foram tabuladas para que houvesse condi-
ções de objetividade nas análises efetuadas.

Dados da pesquisa e análise
A pesquisa foi aplicada a alunos dos cursos Técnicos em Administração, Infor-

mática e Segurança do Trabalho, no ato da matrícula, e pretende, por meio de ques-
tionário eletrônico, num universo de 300 alunos, obter dados sobre:

1. Perfi l do aluno – sexo; faixa etária; renda familiar; situação atual de trabalho; 
possuir ou não curso Superior; se tem algum curso Técnico concluído; onde 
concluiu o Ensino Médio;

a. Razões de escolha – por que escolher um curso a distância? Por que escolher 
esse curso? Qual o tempo dedicado aos estudos?

2. Institucional – coordenador de polo; atendimento 0800; biblioteca;
3. Tecnologia – Ambiente Virtual de Aprendizagem Blackboard (AVA-BB) – a 

plataforma do ponto de vista tecnológico é simples de usar; o AVA facilita 
o acesso ao conteúdo; os recursos do AVA contribuem para o aprendizado; 
as atividades propostas estão de acordo com o conteúdo; o curso contempla 
conteúdos necessários para a formação profi ssional;

4. Encontros presenciais – é importante para auxiliar e orientar os estudos, além 
de facilitar a interação com os colegas.

No intuito de melhor apresentar os resultados, desenvolvemos alguns gráfi cos, a 
partir dos dados coletados durante a avaliação.



89

Figura 1 – Faixa etária dos estudantes.

Fonte: elaborada pelos autores.

A questão abordou a faixa etária da população pesquisada. Para essa pergun-
ta, estabelecemos seis faixas etárias e as respostas foram obtidas da seguinte forma: 
163 respostas no total, sendo que 18 alunos fi caram na faixa de 16 a 20 anos, o que 
equivale a 10,91%; 31 alunos se encontram na faixa de 21 a 26 anos, o que equivale a 
18,79%; 22 alunos estão na faixa de 27 a 32 anos, o que equivale a 13,33%; 58 alunos 
apresentam-se na faixa de 33 a 38 anos, o que equivale a 35,15%; e, por fi m, 12 alunos 
na faixa de 39 a 45 anos, o que equivale a 7,27%.

Com base nesses dados, podemos depreender que a maioria dos alunos nos cur-
sos Técnicos de Nível Médio a Distância desse grupo estudado está na faixa de 33 a 
38 anos, sugerindo um público afastado da educação e/ou mesmo de um processo de 
formação continuada e que encontrou nessa modalidade de ensino uma possibilida-
de de retorno à educação formal.

Figura 2 – Conclusão do Ensino Médio e/ou do 2º Grau.

Fonte: elaborada pelos autores.
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A Figura 2 apresenta o ano de conclusão do Ensino Médio e/ou do 2º Grau (esta 
última expressão ainda é usada por muitos dos alunos pesquisados). 

Para isso, foram estabelecidas no instrumento de avaliação sete datas. Os dados 
obtidos correspondem a um total de 334 alunos que responderam à questão; desses, 
12 alunos concluíram até 1990, o que equivale a 4%; 9 alunos concluíram até 1996, o 
que equivale a 3%; 46 alunos concluíram até 2000, o que equivale a 14%; 86 alunos 
concluíram até 2005, o que equivale a 26%; 80 alunos concluíram até 2010, o que 
equivale a 24%; 86 alunos concluíram até 2015, o que equivale a 26%; e 15 alunos 
concluíram no ano de 2016, o que equivale a 4%.

Com base nos resultados obtidos, identifi camos que a maior concentração de 
alunos matriculados nos cursos Técnicos Profi ssionalizantes, na modalidade a dis-
tância, do Colégio Cruzeiro do Sul, terminou seus estudos entre os anos de 2005 e 
2015. 

Diante disso, é possível observar uma diferença de geração entre os estudantes, 
pois alguns são recém-oriundos da Educação Básica, enquanto outros já possuem 
certo distanciamento do ambiente escolar, e escolheram a modalidade a distância 
para retomarem seus estudos e/ou uma qualifi cação profi ssional formal.

Figura 3 – Gênero dos estudantes dos cursos.

Fonte: elaborada pelos autores.

A partir dos dados obtidos no Figura 3, podemos identifi car a predominância de 
estudantes do gênero masculino matriculados nos cursos Técnicos Profi ssionalizan-
tes. Essa informação nos permite inferir que os cursos ofertados, como Informática e 
Segurança no Trabalho, estão mais voltados para profi ssionais do gênero masculino.

É preciso ressaltar que a partir da Figura 5 e também a Figura 1 tiveram suas in-
formações coletadas em um instrumento de pesquisa específi co e desenvolvido para 
o público-alvo dos cursos Técnicos Profi ssionalizantes, na modalidade a distância.
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Figura 4 – Horas semanais dedicadas ao estudo pelos alunos.

Fonte: elaborada pelos autores.

A Figura 4 mostra a quantidade de horas que os alunos dedicam aos seus estudos 
por semana. Dos 161 estudantes que responderam à pesquisa: 98 alunos estudam 
entre 1 e 3 horas semanais, o que equivale a 59,39% dos estudantes; 39 alunos estu-
dam entre 4 e 6 horas semanais, o que equivale a 23,64% dos estudantes; 16 alunos 
estudam entre 7 e 10 horas semanais, o que equivale a 9,7% dos estudantes; e 8 alunos 
estudam mais de 10 horas semanais, o que equivale a 4,85% dos estudantes.

É preciso considerar, que no material didático da disciplina, consta a orientação 
de que para um bom desempenho no curso, o estudante necessita dedicar-se aos es-
tudos 2 (duas) horas semanais.

Com base nos resultados, podemos observar que mais da metade dos estudantes 
se encontra dentro do parâmetro desejado.

Figura 5 – Avaliação dos encontras presenciais.

Fonte: elaborada pelos autores.
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A Figura 5 mostra a avaliação dos encontras presenciais e trouxe os seguintes 
resultados: 161 alunos responderam à pesquisa, sendo que 43 alunos consideram 
o curso ótimo, o que equivale a 26,06%; 71 alunos consideram o curso bom, o que 
equivale a 43,03%; 43 alunos consideram o curso regular, o que equivale a 26,06%; e 
16 alunos consideram o curso ruim, o que equivale a 20,0%.

Os encontros presenciais são referendados como bom e ótimo pela grande maio-
ria dos alunos (70%), o que signifi ca que essas atividades são essenciais para o desen-
volvimento e o aproveitamento dos estudantes nos cursos.

Figura 6 – Razão para a escolha do curso.

Fonte: elaborada pelos autores.

A Figura 6 mostra qual a principal razão que levou o estudante a escolher o cur-
so. A partir dos resultados obtidos, temos: 161 alunos que responderam à pesquisa, 
sendo que: 43 alunos escolheram como principal motivo a Valorização profi ssional, 
o que equivale a 26,06%; 28 alunos escolheram como principal motivo a Inserção no 
mercado de trabalho, o que equivale a 16,97%; 28 alunos escolheram como principal 
motivo a Mudança de foco na carreira, o que equivale a 16,97%; 28 alunos escolhe-
ram como principal motivo o Aumento da possibilidade de emprego, o que equivale a 
16,97%; 7 alunos escolheram como principal motivo a Infl uência familiar, o que equi-
vale a 4,24%; 6 alunos escolheram como principal motivo a Vocação, o que equivale 
a 3,64%; 10 alunos escolheram como principal motivo a Exigência da empresa onde 
trabalham, o que equivale a 6,06%; 12 alunos escolheram como principal motivo 
Outras, o que equivale a 7,27%; nenhum dos alunos respondeu Prestígio social, o que 
equivale a 0%.

É muito importante observar que a Valorização profi ssional juntamente com a 
Inserção no mercado de trabalho e consequente Aumento de possibilidade de emprego 
e Mudança no foco profi ssional constituem-se como meta dos alunos que participa-
ram da pesquisa e estão frequentando os cursos na modalidade a distância.
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Figura 7 – Usabilidade do ambiente Blackboard.

Fonte: elaborada pelos autores.

A Figura 7 refere-se à questão da usabilidade do ambiente virtual de aprendi-
zagem Blackboard. A partir do levantamento das informações obtidas, temos: 161 
alunos que responderam à pesquisa, sendo: 35 alunos concordam plenamente que o 
Blackboard apresenta facilidades no que se refere à sua usabilidade, o que equivale 
a 22,15% dos estudantes; 68 alunos concordam que o Blackboard apresenta facilida-
des no que se refere à sua usabilidade, o que equivale a 43,04% dos estudantes; 26 
alunos responderam tendo a concordar que o Blackboard apresenta facilidades no 
que se refere à sua usabilidade, o que equivale a 16,46% dos estudantes; 12 alunos 
responderam tendo a discordar que o Blackboard apresenta facilidades no que se re-
fere à sua usabilidade, o que equivale a 7,59%; 28 alunos responderam discordo que o 
Blackboard apresenta facilidades no que se refere à sua usabilidade, o que equivale a 
6,33%; 28 alunos responderam discordo totalmente que o Blackboard apresenta facili-
dades no que se refere à sua usabilidade, o que equivale a 3,80%.

A plataforma Blackboard é plenamente aceita pelos alunos, tendo sido dimen-
sionado que é facilmente utilizável para realização de estudos. Essa plataforma de 
trabalho e estudos é apresentada, bem como a utilização de suas ferramentas tanto 
pelo tutor online quanto pelo tutor presencial do polo de Educação a Distância em 
que o aluno está matriculado.
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Figura 8 – Recursos do AVA contribuem para o processo de aprendizagem.

Fonte: elaborada pelos autores.

A Figura 8 mostra se os recursos do AVA contribuem para o processo de apren-
dizagem dos estudantes. Tendo sido realizado o levantamento das informações, 
foram obtidos os seguintes dados: 161 alunos responderam à pesquisa, sendo: 32 
alunos responderam concordo plenamente que os recursos do AVA contribuem para 
o processo de aprendizagem, o que equivale a 20,78% dos estudantes; 69 alunos res-
ponderam concordo que os recursos do AVA contribuem para o processo de apren-
dizagem, o que equivale a 44,81% dos estudantes; 33 alunos responderam tendo a 
concordar que os recursos do AVA contribuem para o processo de aprendizagem, o 
que equivale a 21,43% dos estudantes; 9 alunos responderam, tendo a discordar que 
os recursos do AVA contribuem para o processo de aprendizagem, o que equivale a 
5,84% dos estudantes; 4 alunos responderam discordo que os recursos do AVA con-
tribuem para o processo de aprendizagem, o que equivale a 2,60% dos estudantes; 
4 alunos responderam discordo totalmente que os recursos do AVA contribuem para 
o processo de aprendizagem, o que equivale a 2,60% dos estudantes.

Com esse resultado, podemos afi rmar que o AVA Blackboard é uma ferramenta 
que proporciona alto aproveitamento pelos alunos e traz resultados positivos para o 
processo de aprendizagem, devendo ser cada vez mais utilizada.
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Figura 9 – Atividades propostas no AVA em consonância com os conteúdos.

Fonte: elaborada pelos autores.

A Figura 9 traz o resultado da percepção dos estudantes em relação às atividades 
propostas no AVA a partir dos conteúdos abordados nas unidades de conteúdo das 
disciplinas.

Ao realizar o levantamento das informações obtidas, temos 161 alunos que res-
ponderam à pesquisa, sendo que 34 alunos responderam concordar plenamente com 
a relação estabelecida entre as atividades propostas no AVA e as unidades de conteú-
do, o que equivale a 22,08% dos estudantes; 68 alunos responderam concordo com a 
relação estabelecida entre as atividades propostas no AVA e as unidades de conteúdo, 
o que equivale a 44,16% dos estudantes; 28 alunos responderam tendo a concordar 
com a relação estabelecida entre as atividades propostas no AVA e as unidades de 
conteúdo, o que equivale a 18,18% dos estudantes; 8 alunos responderam, tendo a 
discordar com a relação estabelecida entre as atividades propostas no AVA e as uni-
dades de conteúdo, o que equivale a 5,19% dos estudantes; 7 alunos responderam 
discordo com a relação estabelecida entre as atividades propostas no AVA e as uni-
dades de conteúdo, o que equivale a 4,55% dos estudantes; e 6 alunos responderam 
discordo totalmente com a relação estabelecida entre as atividades propostas no AVA 
e as unidades de conteúdo, o que equivale a 1,95% dos estudantes.

De acordo com o resultado obtido, o material disponível nas unidades de con-
teúdo possibilita de maneira bastante signifi cativa a aprendizagem dos estudantes. 
Há de se falar, também, na organização das disciplinas como um elemento do AVA 
que direciona o percurso de estudos e permite ao aluno um melhor aproveitamento 
de suas atividades acadêmicas.
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Figura 10 – Ação da tutoria para a realização das atividades.

Fonte: elaborada pelos autores.

A Figura 10 mostra de que maneira a ação da tutoria tem contribuído para a 
realização das atividades das unidades de conteúdo; e o levantamento das informa-
ções obtidas pode ser descrito da seguinte forma: 161 alunos responderam à pes-
quisa, sendo que 25 alunos responderam concordo plenamente com o papel do tutor 
ao contribuir para a efetiva realização das atividades da unidade de conteúdo, o que 
equivale a 16,03% dos alunos; 46 alunos responderam concordo com o papel do tutor 
ao contribuir para a efetiva realização das atividades da unidade de conteúdo, o que 
equivale a 29,49% dos estudantes; 34 alunos responderam tendo a concordar com o 
papel do tutor ao contribuir para a efetiva realização das atividades da unidade de 
conteúdo, o que equivale a 21,79% dos estudantes; 18 alunos responderam tendo a 
discordar com o papel do tutor ao contribuir para a efetiva realização das atividades 
da unidade de conteúdo, o que equivale a 11,54% dos estudantes; 5 alunos responde-
ram discordo com o papel do tutor ao contribuir para a efetiva realização das ativida-
des da unidade de conteúdo, o que equivale a 3,21% dos estudantes.

Considerações fi nais
A necessidade de uma formação continuada e/ou interrompida após um longo 

período de estudo pode ser concretizada a partir da realização de um curso na mo-
dalidade a distância. É esse o cenário que foi possível alcançar ao realizar a pesquisa 
com alunos dos cursos de Nível Técnico ofertados pelo Colégio Cruzeiro do Sul.

A condição de atingir as metas estabelecidas no plano nacional da educação, indepen-
dente do grau acadêmico e/ou escolar, só será possível de ser consolidada com a oferta de 
cursos EAD, dado o seu alcance em lugares tão distantes e diversos, como ocorre no Brasil.

Diante desse contexto, os processos de ensino e aprendizagem mediados pela 
tecnologia têm permitido a um grupo cada vez maior de estudantes atingir seus 



97

objetivos, sejam eles no que refere à formação continuada e/ou no processo de apri-
moramento profi ssional.

A pesquisa realizada com os estudantes, ao longo do curso, permitiu que iden-
tifi cássemos as reais necessidades dos alunos que buscam na Educação a Distância 
um espaço para sua formação técnica e que lhes permita inserir-se no mercado de 
trabalho e/ou mudar o rumo de sua atuação profi ssional, no momento em que fre-
quentam o curso.

De maneira geral, foi possível identifi carmos que mais de 60% dos estudantes se 
encontram satisfeitos com suas escolhas e com o formato do curso, seja no âmbito 
dos conteúdos, seja na dinâmica de composição das aulas e das atividades previstas.

Embora seja perceptível que muitos tenham inúmeras difi culdades, principal-
mente no que se refere ao uso da tecnologia e das ferramentas digitais de informação 
e de comunicação, podemos considerar que as expectativas dos estudantes estão sen-
do atendidas em relação à sua formação acadêmica.

E é diante deste contexto desafi ador que o grupo busca encontrar caminhos que 
levem a uma maior aceitação da Educação a Distância como modalidade capaz de 
atender o processo de formação em Nível Técnico, bem como aprofundar estratégias 
de ensino e aprendizagem que refl itam de maneira signifi cativa nos estudantes.
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Introdução
Conforme já afi rmavam Araújo Jr. e colaboradores (2002), a área de Computa-

ção e Informática, por estar diretamente envolvida com a pesquisa e o desenvolvi-
mento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), tem grande interesse 
no uso dessas tecnologias na educação, e seria de se esperar que o Ensino Superior 
nessa área utilizasse intensamente as TIC como recurso de aprendizagem. No âmbito 
da Universidade Cruzeiro do Sul, esse foi exatamente o cenário no qual se iniciaram 
as primeiras iniciativas relacionadas à utilização de tecnologias de Educação a Dis-
tância (EAD) nos processos de ensino-aprendizagem.

O objetivo inicial, ainda de acordo com Araújo Jr. e colaboradores (2002), coa-
dunava-se com um momento de popularização do uso das tecnologias e maior de-
mocratização do acesso à Internet. 

Visto que se confi gurava como realidade cada vez mais inserida no contexto social e 
do trabalho, não se podia deixar de estudar, aplicar e analisar o uso das tecnologias digitais 
no ambiente educacional e, progressivamente, a partir dos resultados obtidos por meio de 
pesquisa, avançar para uma utilização cada vez mais adequada das TIC na educação.

Além da evolução tecnológica dos últimos 15 anos, novos marcos legais possi-
bilitaram a expansão do uso das tecnologias nos contextos educacionais. Dois do-
cumentos regulatórios importantes nesse período são a Portaria MEC n.º 2.253, de 
2001, que previa a introdução de componentes não presenciais em disciplinas regu-
lares dos cursos de Graduação presenciais (BRASIL, 2001), e a Portaria n.º 4.059, 
de 2004, que introduziu o conceito de modalidade semipresencial e regulamentou a 
oferta desses componentes não presenciais, limitando-os a vinte por cento da carga 
horária dos cursos presenciais (BRASIL, 2004). 

Como indicado por Araújo, Marquesi e Padovese (2012), esse período foi mar-
cado por intensas pesquisas nacionais e internacionais sobre o tema, que contribuí-
ram para a produção e a difusão de conhecimentos sobre a modalidade para a comu-
nidade acadêmica e científi ca. Muito do desenvolvimento da pesquisa e da prática 
nesse período passa pela evolução tecnológica, em especial, dos Learning Manage-
ment Systems (LMS) – ou ambientes virtuais de aprendizagem.1 É sob a ótica desses 
1 Em português, comumente essa sigla se traduz para AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem), com 
algumas variações, como Avea (Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem) e ADA (Ambiente Digital 
de Aprendizagem). Neste capítulo, contudo, opta-se pela sigla original, em inglês.
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ambientes que este capítulo pretende reportar a trajetória da Cruzeiro do Sul Virtual 
nos últimos anos.

Ambientes virtuais de aprendizagem: conceitos
Os LMS são, de acordo com a defi nição de Almeida (2003, p. 331):
Sistemas computacionais disponíveis na internet, destinados ao suporte de ativi-

dades mediadas pelas tecnologias de informação e comunicação. Permitem integrar 
múltiplas mídias, linguagens e recursos, apresentar informações de maneira organi-
zada, desenvolver interações entre pessoas e objetos de conhecimento, elaborar e so-
cializar produções tendo em vista atingir determinados objetivos. 

Ponto central na implantação e na evolução de qualquer projeto de Educação a 
Distância, os LMS acompanharam as evoluções tecnológicas dos últimos anos, atual-
mente agregando recursos de integração e convergência, que incluem de dispositivos 
móveis a redes sociais. 

Nos dias de hoje, encontram-se disponíveis em variedade de opções, que incluem 
aqueles de código aberto – como Moodle e Sakai, por exemplo –, em contraposição aos 
que praticam licenças proprietárias – como Blackboard e D2L, entre outros –, bem como 
aqueles advindos de iniciativas isoladas de empresas, instituições de ensino ou gru-
pos de pesquisa – como eDX e Coursera, recentes ambientes de suporte à oferta de 
Massive Open Online Courses (Mooc), ou o TelEduc, iniciativa pioneira do Núcleo 
de Informática Aplicada à Educação (Nied) da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), em 1997.

Componentes de um LMS
Pereira (2007) menciona que os principais recursos tecnológicos que geralmente são 

disponibilizados em LMS podem ser agrupados em quatro eixos, como exibe a Figura 1:
Figura 1 – Eixos organizadores dos recursos tecnológicos de um LMS.

Fonte: Pereira (2007).
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Os eixos são detalhados a seguir:
• Eixo de documentação/informação – compreende os recursos tecnológicos 

que se relacionam ao compartilhamento de conteúdos (quer gerados por 
professores, designers instrucionais ou mesmo alunos), bem como demais 
materiais institucionais (tutoriais de suporte e avisos, entre outros);

• Eixo de comunicação – reúne os recursos que suportam comunicação síncro-
na (chat, videoconferência e ambientes colaborativos, entre outros) e assín-
crona (fórum e e-mail são as ferramentas mais comuns);

• Eixo de gerenciamento pedagógico e administrativo – responsável pelas fer-
ramentas avaliativas (tarefas, questionários, quizzes etc.), bem como ferra-
mentas administrativas (log, histórico, gerenciamento de usuários e cursos e 
gerenciamento fi nanceiro, entre outros);

• Eixo de produção – contém as ferramentas que permitem a edição online de 
conteúdos, atividades etc. 

Com a evolução das tecnologias relacionadas à EAD, os LMS se tornaram ele-
mentos essenciais para o desenvolvimento de qualquer projeto institucional relacio-
nado a TIC na educação. 

Os itens a seguir analisam o papel dos LMS em instituições em âmbito mundial 
e nacional, bem como discutem a diversidade de ofertas de LMS e seus níveis de in-
tegração nos processos de ensino e aprendizagem.

Os LMS no Brasil e no mundo
No Brasil, o papel dos LMS como principal veículo de compartilhamento de 

conteúdo, bem como para a comunicação institucional com os estudantes, pode ser 
comprovado pelo Censo EAD 2014 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO 
A DISTÂNCIA, 2015), como se pode ver a seguir, nas fi guras 2 e 3, que exibem o 
resultado da pesquisa envolvendo 271 instituições.

Figura 2 – Meios de compartilhamento de conteúdo.

Fonte: Associação Brasileira de Educação a Distância (2015).
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Figura 3 – Instrumentos de comunicação institucional com estudantes.

Fonte: Associação Brasileira de Educação a Distância (2015).

Pode-se notar que os LMS (AVA) são o principal mecanismo de compartilha-
mento de conteúdo como de comunicação institucional, sendo usados para esse fi m 
por 90% e 83%, respectivamente, das instituições no âmbito brasileiro.

O Quadro 1, a seguir, exibe os principais LMS atualmente utilizados pelas insti-
tuições de ensino em nível mundial. 

Quadro 1 – Descrição dos principais LMS.
LMS Descrição Distribuição

Blackboard

Empresa fundada em 1997, nos EUA. O 
LMS apresenta integração com sistemas 
acadêmicos e protocolos de autenticação. Pode 
ser hospedado em servidores locais ou na 
infraestrutura da própria Blackboard.

Proprietário

Moodle

Lançado em 2001, na Austrália, é o acrônimo 
de “Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment”. Principal LMS de 
código aberto, permite a criação de cursos “on-
line”, páginas de disciplinas, grupos de trabalho 
e comunidades de aprendizagem, estando 
disponível em 75 línguas diferentes. Conta 
com 25.000 websites registrados, em mais de 
175 países. Por se tratar de soft ware livre, não 
há um suporte ofi cial de uma organização, 
devendo ser provido pela própria instituição 
que o adote.

Aberto

D2L 
Brightspace

Fundada em 1999, no Canadá, a empresa D2L 
é conhecida pelo seu LMS, Brightspace, que 
recentemente passou a oferecer uma solução 
de aprendizagem adaptativa, o Leap.

Proprietário

(continua)
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(continuação)

Canvas

Fornecida pela Instructure, fundada em 
2008, nos Estados Unidos. Trata-se de um 
LMS que trabalha de forma nativa com 
arquitetura cloud. A empresa oferece ainda 
uma plataforma para oferta de Mooc, a Canvas 
Network.

Proprietário

Angel
LMS fornecido inicialmente pela Angel 
Learning, fundada em 2000, foi adquirida pela 
Blackboard em 2009.

Proprietário

Pearson 
eCollege

A eCollege é uma empresa fundada em 1996 
nos Estados Unidos, provedora de Soft ware as 
Service (SAS), foi comprada pela Pearson em 
2007.

Proprietário

Sakai

O projeto Sakai teve a primeira versão de seu 
LMS lançada em 2005. Trata-se de um projeto 
open source desenvolvido pela comunidade 
acadêmica e por organizações.

Aberto

Moodlerooms

Empresa com sede nos Estados Unidos 
que, desde 2005, oferece um serviço de 
hospedagem e gerenciamento da plataforma 
Moodle. A partir de 2012, passou a pertencer 
à Blackboard, integrando serviços das duas 
plataformas.

Prestador de serviços

Ambientes 
“homegrown”

São assim categorizados LMS desenvolvidos 
nos âmbitos de pesquisas acadêmicas, por 
empresas ou iniciativas individuais, geralmente 
com menos impacto comercial que os demais, 
como o caso das iniciativas brasileiras 
Teleduc – Unicamp –, Aulanet – Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro 
(PUC-RJ) – e e-Class –Cruzeiro do Sul.

Vários

Outros Demais LMS que não se encaixam nas 
categorias acima. Vários

Fonte: elaborado pelos autores

O Blackboard, ambiente adotado na Cruzeiro do Sul Virtual desde 2003, é um 
dos LMS mais utilizados no mundo, sendo líder de mercado em países importantes, 
como os Estados Unidos. 

A Figura 4 mostra o market share dos principais LMS no mercado estaduniden-
se, onde o Blackboard é o LMS utilizado por quase 35% das instituições de Ensino 
Superior.
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Figura 4 – Atual market share dos principais LMS nos Estados Unidos.

Deve-se ressaltar, entretanto, que o domínio de mercado atualmente exibido 
pelo LMS Blackboard foi construído ao longo dos anos, como pode ser visualizado na 
Figura 5, que mostra a evolução do market share dos principais LMS de 1997 a 2012.

Figura 5 – Evolução do market share dos principais LMS nos Estados Unidos.

Quanto à atual aceitação dos LMS por professores e alunos, em pesquisa realiza-
da no contexto dos Estados Unidos, com mais de 17.000 docentes de 151 instituições 
e mais de 75.000 alunos advindos de 213 instituições, Dahlstrom, Brooks e Bichsel 
(2014) revelam alguns fatos interessantes, a saber: quase todas as Instituições adotam 
algum LMS, que é utilizado por mais de 80% dos professores e alunos, com frequên-
cia bastante considerável, como pode ser visto no Quadro 2:
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Quadro 2 – Dados de instituições dos Estados Unidos sobre uso dos LMS.
Instituições com LMS Corpo docente que declara usar 

LMS

Corpo docente que declara usar 
o LMS diariamente

Estudantes que declaram usar o 
LMS

Estudantes que declaram usar o 
LMS na maioria dos cursos ou 

em todos eles
Legenda:

Fonte: adaptado de Dahlstrom, Brooks e Bichsel (2014).

Entretanto, ainda que quase a totalidade das instituições pesquisadas adote al-
gum LMS (99% nos Estados Unidos e 90% no Brasil), cada uma delas apresenta nível 
de maturidade diferente no que diz respeito à integração do LMS em seus processos 
acadêmicos. O item a seguir irá detalhar esses diferentes níveis e posicionar a Cruzei-
ro do Sul Virtual em relação a eles.

Níveis de integração dos LMS
Ferreira (2014) apresenta um modelo de cinco níveis no que diz respeito à inte-

gração de LMS nos processos educacionais.
As características de cada nível são:
• Nível introdutório – o LMS não é a única ferramenta tecnológica empregada pelo 

corpo docente. Sua principal fi nalidade resume-se a disponibilizar conteúdo;
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• Nível de adoção – o uso de LMS ainda é limitado, restrito a algumas áreas 
ou cursos, que começam a utilizá-los para outros fi ns, como promover cola-
boração (por meio de fóruns e chats, por exemplo) e avaliações eletrônicas;

• Nível de adaptação – cada vez mais os LMS passam a fazer parte dos proces-
sos de ensino e aprendizagem, integrando-se ao cotidiano dos alunos e se 
tornando ferramentas institucionalizadas;

• Nível de imersão – nesse nível, os LMS são parte essencial dos processos de 
ensino e aprendizagem, impactando fortemente as estruturas curriculares e 
as ofertas de curso;

• Nível de transformação – os LMS tornam-se vitais e indispensáveis aos pro-
cessos institucionais. Novas práticas pedagógicas tornam-se possíveis a par-
tir da exploração de novas possibilidades de interação por meio do LMS e 
suas ferramentas integradas. Em suma, os LMS são peças-chave nos proces-
sos de transformação das estruturas acadêmicas. Dados gerados pelo uso 
dos LMS podem ser analisados por meio de estratégias de Business Intelli-
gence (BI), Educational Data Mining (EDM) e Learning Analytics (LA).

• Na evolução histórica da Cruzeiro do Sul Virtual, as características de cada 
um dos cinco níveis são relacionadas a eventos ocorridos ao longo dos últi-
mos anos, brevemente descritos a seguir:

• Nível introdutório – inicialmente, alguns professores utilizavam websites 
pessoais, listas de e-mail ou mesmo compartilhamento físico de armazena-
mento secundário (como disquetes). O Webct começa a ser usado em duas 
disciplinas da área de Informática, enquanto outros são testados em iniciati-
vas isoladas (como o Aulanet e o Teleduc). A Figura 6 exibe uma imagem de 
uma das disciplinas de Informática – Tecnologia da Informação Aplicada à 
Internet (Tiai) ao usar o fórum do Webct.

Figura 6 – Tela do Webct com fórum da disciplina de Tiai.

Fonte: Castro, Araújo Jr. e Silveira (2006).



107

• Nível de adoção – outro LMS é desenvolvido, o e-Class, a partir de um proje-
to de pesquisa (Figura 7). Com menos recursos que o Webct, acabou sendo 
bem aceito em outras áreas para além dos cursos da área de Informática, 
pela facilidade de uso. Foi criada uma variação para uso em Astronomia, de-
nominada AstroClass (CASTRO; ARAÚJO JR; SILVEIRA, 2006). Aumenta 
o uso dos LMS para fóruns e avaliação eletrônica. O Blackboard começa a ser 
usado em 2003, na Pós-Graduação Presencial.

Figura 7 – Tela do e-Class, com as disciplinas e cursos organizados por professor.

Fonte: Castro, Araújo Jr. e Silveira (2006).

• Nível de adaptação – após testes com o Webct e o e-Class, adota-se o 
Blackboard como única ferramenta institucional. A Figura 8 exibe uma tela 
do mural de avisos da versão do Blackboard usada em 2005 na Cruzeiro do 
Sul. Amplia-se o alcance de seu uso com a implantação da Portaria n.º 4.059, 
que levou à adoção de atividades online incorporadas a todas as disciplinas 
presenciais, perfazendo 20% de sua carga horária. Essas atividades ganha-
ram a alcunha de webclasses.
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Figura 8 – Tela da versão do Blackboard usada em 2005 pela Universidade Cruzeiro do 
Sul – disciplina de Informática Educativa da Pós-Graduação.

Fonte: Castro, Araújo Jr. e Silveira (2006).

• Nível de imersão – nos cursos de Graduação, surgem as Disciplinas Online 
(DOL), 100% a distância (com avaliação presencial) em substituição às webclasses. 
A Universidade se credencia para a oferta de Graduação e Pós-Graduação a Dis-
tância, expandindo sua área de atuação geográfi ca por meio dos polos;

• Nível de transformação – aumenta o nível de qualidade dos conteúdos pro-
duzidos, com novas possibilidades midiáticas. A Universidade passa a fa-
zer parte de um Grupo Educacional, expandindo a capilaridade dos polos 
e se integrando com outras experiências de uso de LMS na Universidade 
de Franca (Unifran) e na Universidade Cidade de São Paulo (Unicid). To-
das elas passam a adotar o Blackboard. Como um grupo, algumas DOL as-
sumem caráter massivo e interinstitucional. Há otimização nas ofertas das 
DOL e maior diversifi cação nas ofertas de formação a distância, aumentan-
do a integração com as formações presenciais.

A evolução temporal da Cruzeiro do Sul Virtual pelos cinco níveis pode ser vista 
na Figura 9, a seguir, destacando os eventos-chave que contribuíram para essa evolução.
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Figura 9 – Níveis de evolução na adoção dos LMS e o desenvolvimento da Cruzeiro do 
Sul Virtual.

Fonte: elaborada pelos autores.

O cenário atual, no nível de transformação, aponta para novas tendências advin-
das de ferramentas incorporadas aos LMS, como:

• Mineração de dados educacionais e analítica da aprendizagem;
• Aprendizagem adaptativa;
• Novas mídias e formas de interação.
Essas novas tendências em LMS serão discutidas no próximo tópico. 

Ambientes virtuais de aprendizagem: tendências atuais e futuras

Mineração de dados educacionais e analítica da aprendizagem
Nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) tradicionais, como o Blackboard 

e o Moodle, e nos ambientes virtuais específi cos para Mooc, como os utilizados pela 
Coursera e eDX, grande quantidade de dados de navegação poderia ser coletada, pos-
sibilitando que diversas análises relacionadas ao comportamento do aluno no am-
biente fossem efetivadas. 

Como consequência dessa disponibilidade de dados para análise, os gestores po-
deriam, por meio de modelos e ferramentas computacionais, como Learning Analytics 
(LA), tentar prever quando um aluno ou grupo de alunos poderiam parar de fre-
quentar o curso, com base no seu comportamento passado. Além disso, é importante 
ressaltar que há grande difi culdade em coletar e analisar dados quando originados 
por cursos massivos, sem o apoio de ferramentas computacionais (XING et al., 2016).

A coleta de dados em um ambiente AVA, por exemplo, é efetuada por meio dos 
arquivos de log gerados pelo sistema, que são considerados o meio mais prático para 
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a obtenção de dados, sendo também relativamente fáceis de gerenciar, e contêm 
grandes quantidades de informação em relação à frequência, padrões e às últimas 
atividades de aprendizagem realizadas pelos alunos (YOU, 2016).

Com a enorme quantidade de dados disponíveis no segmento da Educação Su-
perior, a área de analítica de aprendizagem dos alunos tem crescido consideravel-
mente, com o objetivo de melhorar o processo de ensino-aprendizagem (YOU, 2016). 

Atualmente, vários termos e conceitos relacionados à analítica no campo da edu-
cação convivem na literatura científi ca, principalmente, mineração de dados educa-
cionais – educational data mining – e analítica da aprendizagem – learning analytics 
(SIEMENS; LONG, 2011; CHATTI et al., 2012).

O processo de mineração de dados educacionais converte os dados brutos de 
ambientes educacionais em informações úteis que podem impactar a prática e a pes-
quisa educacional (ROMERO; VENTURA, 2010). 

Por sua vez, o processo de LA é defi nido como a medida, a coleta, a análise e o 
relato dos dados de alunos e seus contextos, com o propósito de entender e melhorar 
a aprendizagem e o ambiente em que ele ocorre.

Aprendizagem adaptativa
Sistemas de suporte à aprendizagem adaptativa, geralmente, referem-se aqueles 

sistemas que organizam automaticamente os conteúdos baseados em preferências 
individuais de aprendizagem, informadas de alguma maneira pelos estudantes, de 
acordo com Sonwalkar (2013). 

Em geral, esses sistemas oferecem a possibilidade de organização de conteúdo 
de diversas formas e, por meio de avaliações diagnósticas, identifi cam a forma mais 
é adequada ao aluno. 

Assim, os sistemas podem ser capazes de fornecer feedback contínuo, indicando 
caminhos de aprendizagem ou recursos educacionais específi cos para suprir lacunas de 
aprendizagem identifi cadas ou melhorar algum aspecto do processo de aprendizagem.

No cenário da pesquisa mundial, avanços são encontrados no que diz respeito à im-
plementação de mecanismos de adaptabilidade aplicados a contextos de aprendizagem. 

Os modelos atuais de adaptabilidade, concretizados por ferramentas compu-
tacionais oriundas de empresas ou grupos de pesquisa, vêm mostrando resultados 
palpáveis majoritariamente em contextos controlados. Por exemplo, os LMS que im-
plementam modelos baseados em adaptabilidade de currículos apresentam soluções 
autocontidas e invariavelmente fechadas para alterações ou adaptações. 

Diferentes graus de adaptabilidade podem ser obtidos levando em conside-
ração variáveis distintas que, nesse caso, passam por currículo, habilidades a de-
senvolver ou modelo do aprendiz, entre outros (BLANCO, GARCÍA-PEÑALVO; 
SEIN-ECHALUCE, 2013). 

Silveira e colaboradores (2015) sistematizam quatro dimensões que devem ser 
levadas em consideração na aprendizagem adaptativa: 
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• Estruturação curricular defi nida pelas instituições; 
• Sistematização dos objetivos de aprendizagem, sejam os defi nidos nos 

currículos institucionais, sejam os que provêm dos anseios individuais dos 
estudantes; 

• Extração e representação de conhecimentos prévios e lacunas de aprendi-
zagem; 

• Aferição e consideração dos estilos de aprendizagem predominantes nos es-
tudantes.

A compreensão dessas quatro dimensões e as possibilidades de utilização de fer-
ramentas e técnicas computacionais que a elas deem suporte são atualmente desafi os 
de pesquisa. 

Espera-se que, com a adequada análise de conhecimentos prévios e estilos de 
aprendizagem, aliada à sistematização e objetivos de aprendizagem (institucionais 
e individuais), seja possível, por meio dos LMS, propor organizações de conteúdos 
e atividades, previamente avaliados por especialistas, de maneira a proporcionar se-
quências didáticas personalizadas, como ilustrado na Figura 10:

Figura 10 – Modelo ideal de aprendizagem adaptativa suportada por LMS.

Fonte: adaptada de Silveira e colaboradores (2015).

Há, atualmente, um grupo de pesquisa na Cruzeiro do Sul Virtual atuando, em 
conjunto com a Reitoria da Universidade Cruzeiro do Sul, no sentido de desenvolver 
projetos-piloto que verifi quem a pertinência e os desafi os da implantação de meca-
nismos de aprendizagem adaptativa em cursos presenciais e a distância.
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Mooc
Com o recente advento dos Massive Open Online Courses (Mooc), surge a dis-

cussão sobre a adequação dos LMS como ambientes apropriados para a oferta dessa 
modalidade de cursos. 

Kay e colaboradores (2013) ponderam que, à medida que os LMS surgiram 
com a intenção inicial de apoiar a sala de aula, os Mooc surgem com a intenção de 
substituí-la. 

Os mesmos autores apontam que a única vantagem inicial das plataformas de 
Mooc em relação ao LMS tradicionais eram os quizzes integrados aos vídeos, o que 
já é possível ser feito com LMS, com a evolução das tecnologias de distribuição de 
vídeo e dos browsers.

Dessa maneira, não haveria impedimento de cunho tecnológico para a evolução 
dos atuais LMS no sentido de suportarem a oferta de Mooc. O próprio Blackboard, 
LMS adotado pela Cruzeiro do Sul Virtual, possui uma solução para Mooc, que é o 
Blackboard Coursesites.

No âmbito da Cruzeiro do Sul Virtual, o ano de 2016 marca o lançamento do 
curso Planejamento de carreiras, projetado com as principais características de um 
Mooc – como vídeo integrado a quizzes e confi gurado para 50.000 alunos, com o 
LMS Blackboard. 

Como mencionado, técnicas de EDM e LA serão empregadas para análise dos 
dados gerados a partir das interações dos alunos com os materiais do curso.

Outras tendências
Com o potencial dos LMS, muitas possibilidades de pesquisa, desenvolvimento 

e inovação no ambiente acadêmico estão sendo avaliadas para futura implementação 
pela Cruzeiro do Sul Virtual. 

As principais são:
• Gamifi cação – o uso de elementos de jogos em situações que não são exa-

tamente classifi cáveis como jogos é o cenário ao qual se dá esse nome. Em-
prego de premiações, sistemas de pontuação, badges, rankings, conteúdo 
organizado em níveis de difi culdades, missões etc. são exemplos desses ele-
mentos. LMS tradicionais, como o Blackboard, ainda não possuem recursos 
nativos para gamifi cação, enquanto algumas iniciativas de LMS nativamente 
gamifi cados surgem, como o LMS Academy (fonte: <http://www.growthen-
gineering.co.uk>) ou o Accord (fonte: <http://www.accordlms.com>). No 
contexto brasileiro, um exemplo é o LMS MeuTutor (fonte: <http://meutu-
tor.com.br>), este também com suporte para aprendizagem adaptativa;

• Redes sociais – com a popularização das redes sociais, estas se tornaram 
mecanismos de comunicação e compartilhamento de conteúdo de grande 
alcance. Estudos, como o de Werhmuller e Silveira (2015) mostram que o 
grau de interação entre alunos que usam uma rede social para fi ns de apren-
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dizagem é consideravelmente maior do que o observado em LMS. O mesmo 
trabalho descreve a integração de uma rede social, no caso, o Facebook, com 
um LMS, no caso, o Moodle. LMS proprietários, como o Blackboard, neces-
sitam de iniciativas das próprias empresas nesse sentido, por se tratarem de 
sistemas com código fechado;

• Realidade mista e computação vestível – a recente evolução de tecnologias de 
suporte à wearable computing – computação vestível –, bem como à realida-
de mista – integrando realidade virtual e aumentada –, traz novos desafi os 
no tocante à elaboração de conteúdos educacionais apropriados a esses no-
vos dispositivos. Exemplos de recentes avanços em âmbito nacional nesse 
sentido podem ser vistos em Lima e colaboradores (2015), Silva e colabora-
dores (2015), Carvalho, Fernandes e Cardoso (2015).

Outras importantes tendências, tais como: autoria automatizada de cursos, au-
torregulação da aprendizagem e curadoria e design responsivo de conteúdos educa-
cionais para LMS, entre outras, vêm sendo estudadas pela comunidade acadêmica, 
incluindo a Cruzeiro do Sul Virtual.

Considerações fi nais 
Um longo caminho foi percorrido nos últimos anos pela Cruzeiro do Sul Virtual. 

Vários aspectos desse caminho estão relacionados às características e idiossincrasias 
dos LMS adotados ao longo desse período. 

Vale destacar o caráter pioneiro dos cursos da área de Computação e Informá-
tica, aliados de primeira hora das iniciativas da Cruzeiro do Sul Virtual, principal-
mente no que diz respeito às oportunidades de pesquisa, desenvolvimento e testes de 
soluções computacionais. 

Igualmente, esses cursos contribuíram e seguem contribuindo para a formação 
de recursos humanos altamente capacitados para os desafi os apresentados por um 
ambiente acadêmico dinâmico e em constante evolução. Além disso, vale destacar a 
sinergia entre as atividades da Cruzeiro do Sul Virtual e as novas linhas de pesquisa 
que surgiram nesse contexto, visto que os desafi os da EAD se convertem em um 
profícuo campo de atuação para pesquisas de Mestrado e Doutorado, em especial 
os programas de Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Cruzeiro do Sul, 
cuja linha de pesquisa Tecnologias Computacionais Aplicadas ao Ensino de Ciências e 
Matemática vem formando mestres e doutores com atuação destacada em EAD. 

Neste capítulo, observou-se que a evolução dos LMS anda, par e passo, junto à 
evolução geral das áreas relacionadas às tecnologias da informação e comunicação. 

Os recentes avanços tecnológicos vêm contribuindo para ampliar as possibilida-
des de interação entre alunos, professores, tutores e a própria Instituição, bem como 
trazem novos desafi os para a pesquisa e desenvolvimento de soluções inovadoras que 
contribuam com os processos de ensino-aprendizagem.
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Introdução
A oferta de cursos de Graduação na modalidade a distância caracteriza-se como 

um dos grandes marcos da Cruzeiro do Sul Virtual. Por meio de tal modalidade, a 
Cruzeiro do Sul Educacional tem oferecido oportunidade de aprendizagem e contri-
buído para a formação profi ssional de seus acadêmicos.

Não apenas o credenciamento da Universidade Cruzeiro do Sul, obtido no ano 
de 2013, mas também balizam a história dessa parte do desenvolvimento da mo-
dalidade de ensino a distância e da própria Pró-Reitoria de Educação a Distância a 
integração das Instituições de Ensino Universidade Cidade de São Paulo (Unicid) e 
a Universidade de Franca (Unifran) – ambas credenciadas para oferta de Graduação 
a Distância antes da incorporação à Cruzeiro do Sul Educacional.

Por compreender que a evolução da Cruzeiro do Sul Virtual pode ser dividida 
em antes da oferta da Graduação a Distância e a partir de tal oferta e que tal divisão 
marca não apenas a evolução da própria Cruzeiro do Sul Educacional, mas também 
o desenvolvimento de todos os profi ssionais envolvidos nos diversos projetos vincu-
lados a tal conquista, considera-se relevante destacar que o presente capítulo é cons-
truído não apenas por meio da pesquisa documental, mas também da pesquisa par-
ticipante. Por tal motivo, ao retomar a trajetória de integração e evolução de oferta de 
Graduação a Distância na Cruzeiro do Sul Virtual, considerou-se para a elaboração 
do presente capítulo professores oriundos de cada uma das Instituições envolvidas e 
que mantiveram a atuação na Educação a Distância após as incorporações, a fi m de 
contextualizar o credenciamento de cada uma das Instituições de ensino pertencen-
tes à Cruzeiro do Sul Virtual, bem como a integração delas.

O capítulo inicia-se com a descrição dos respectivos processos de credenciamen-
tos. Posteriormente, detém-se nos processos de integração da Universidade Cidade 
de São Paulo e da Universidade de Franca. 

Nas considerações fi nais, procura-se descrever aspectos relevantes dos processos 
de integração e desafi os futuros da oferta da Graduação a Distância na Cruzeiro do 
Sul Virtual.

Universidade Cruzeiro do Sul
A Educação a Distância na Universidade Cruzeiro do Sul iniciou-se a partir da 

elaboração do plano diretor de Educação a Distância e da implantação do Núcleo de 
Educação a Distância (Nead), no ano de 2001.

Tais ações culminaram no estabelecimento de políticas de EAD voltadas à 
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infraestrutura, à capacitação contínua de professores, funcionários e alunos para 
atuarem em ambientes virtuais de aprendizagem; além, é claro, da constante produ-
ção de pesquisa.

O ano de 2006 marca a aplicação da Portaria n.º 4.059, de 10 de dezembro de 
2004, a qual delibera acerca da oferta de até 20% das disciplinas, integrais ou parcial-
mente, na modalidade semipresencial (BRASIL, 2004). 

Estruturada em 2006 e implantada em 2007, a semipresencialidade em 20% da 
carga horária de todas as disciplinas dos cursos Superiores da modalidade presencial 
da Universidade Cruzeiro do Sul colabora não apenas com o avanço da Instituição 
rumo à oferta de cursos na modalidade a distância, mas no desenvolvimento de seu 
capital humano que, por meio de capacitações e da atuação, vai construindo, assim, 
a aprendizagem plena ou, de acordo com Kim (1993), a aquisição de habilidades, do 
operacional, ou do know-how, bem como a aquisição do know-why, ou aprendizagem 
conceitual, o conhecimento propriamente.

Avançando na modalidade a distância, a semipresencialidade, a partir de 2009, 
deixa de ser aplicada de forma parcial nas disciplinas dos cursos e passa a ser realiza-
da de modo integral até o limite de 20% da carga horária total, conforme estabelece 
a Portaria (BRASIL, 2004).

Com a publicação da Portaria, em agosto de 2008, que credenciava a Universi-
dade Cruzeiro do Sul à oferta de cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, a Instituição 
passa a oferecer, no ano seguinte, 15 cursos entre Especializações e Master Business 
Administration (UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL, 2004, 2008).

Os anos seguintes marcaram novas diretrizes institucionais, objetivos e metas, 
como mostram os planos de desenvolvimento institucional dos períodos de 2004 a 
2008 e de 2009 a 2013.

A expertise desenvolvida por meio da semipresencialidade e de cursos de Pós-
Graduação Lato Sensu a Distância favoreceram a consolidação e a oferta de cursos 
de Graduação a Distância. E, em 2008, o processo de credenciamento para oferta de 
cursos de Graduação na nova modalidade toma como diretriz a nova Portaria Nor-
mativa (n.º 2, de 10 de janeiro de 2007), que defi ne procedimentos de regulação e de 
avaliação da Educação Superior para oferta de cursos a distância (BRASIL, 2007).

Considerando-se os novos procedimentos estabelecidos pelo Ministério da Educa-
ção (MEC), a Instituição desenvolve o projeto pedagógico do curso Superior de Tecno-
logia em Marketing. Projeto pedagógico de curso que, apresentado à Comissão de Ava-
liadores do MEC, no ano de 2009, juntamente com a solicitação de credenciamento da 
Instituição e de polos de apoio presencial, foi aprovado e autorizado à oferta por meio 
do relatório emitido em abril de 2010, com conceito fi nal 5, assim como o relatório que 
autorizava à Instituição a oferta de cursos de Graduação em tal modalidade de ensino.

Publicada próximo do último ano do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 
do período de 2009 a 2013, a publicação da Portaria de credenciamento, em outubro de 
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2012, bem como a constituição da Pró-Reitoria de Educação a Distância principiaram es-
paço para que o PDI do período seguinte já incorporasse o novo momento da Educação a 
Distância na Instituição (UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL, 2015).

O período compreendido entre o desenvolvimento de projeto pedagógico do 
curso Superior de Tecnologia em Marketing e a publicação da Portaria que creden-
ciava a Instituição para oferta de cursos na modalidade de ensino a distância foi ab-
sorvido pelo desenvolvimento de processos que serviriam de suporte à oferta na nova 
modalidade e da relação da Instituição com os polos de apoio presencial. 

Tal período contribuiu não apenas para o aprimoramento das competências or-
ganizacionais da Instituição, mas também para o desenvolvimento do modelo pró-
prio de Educação a Distância. Ao mobilizar o corpo docente e técnico administrativo 
da Cruzeiro do Sul Virtual no desenvolvimento de processos próprios, a Instituição 
gerou envolvimento, comprometimento e comunicação nos mais diversos níveis de 
pessoas e funções, o que segundo Prahalad e Hamel (1990) são aspectos essenciais 
para desenvolver novas competências. 

Os autores advertem que é necessário investir no aprendizado coletivo na Orga-
nização, coordenando diversas habilidades de produção e integrando múltiplos fl u-
xos de tecnologia para atingir o desenvolvimento contínuo.

O conhecimento gerado e os processos desenhados na ocasião foram utilizados 
inicialmente na Unicid, que passou a fazer parte da Cruzeiro do Sul Educacional e, 
consequentemente, da Cruzeiro do Sul Virtual, em meados de 2012.

Universidade Cidade de São Paulo
Com o Núcleo de Educação a Distância constituído no ano de 2002 e formado 

por uma equipe multidisciplinar, a Unicid inicia sua trajetória na Educação a Distân-
cia, trajetória que culmina no credenciamento para oferta de cursos na modalidade a 
distância aprovado pelo MEC em outubro de 2006.

Desde o credenciamento pelo MEC, uma sucessão de acontecimentos divide a 
trajetória da Educação a Distância da Unicid em três períodos distintos: 2007 a 2010; 
2011 e 2012; e a partir de 2013.

O momento inicial de oferta de cursos na modalidade a distância pela Unicid se 
dá a partir da parceria com a Inteligência Educacional e o Sistema de Ensino (Iesde). 
Na ocasião, o credenciamento e a atuação inicial da Instituição toma como diretriz 
o Decreto n.º 5.622, publicado em 20 de dezembro de 2005, que regulamentava a Lei 
n.º 9.394, de 1996.

Sendo uma das pioneiras na oferta de ensino a distância no Brasil, a Institui-
ção, em sua primeira fase de oferta, foi submetida a processo administrativo a fi m 
de se adequar a Portaria Normativa n.º 2, de janeiro de 2007. A partir do termo de 
saneamento de defi ciências acordado com o MEC, no ano de 2009, a Instituição se 
adequou ao cumprimento dos novos procedimentos de regulação e de avaliação da 
modalidade.
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A Unicid inicia assim, a partir de abril de 2011, um novo período de oferta de 
cursos na modalidade a distância. Inicialmente, no primeiro ano dessa nova fase, 
houve abertura de processo seletivo apenas para a Licenciatura em Pedagogia. 

Somente a partir de janeiro de 2012, a Instituição passa a oferecer mais dois 
cursos de Licenciatura (Letras Português/Inglês e Ciências Sociais), além de diversos 
cursos na área de Negócios (Bacharelado em Administração e Ciências Contábeis e 
Cursos Superiores de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Logística, Ges-
tão Financeira, Processos Gerenciais e Marketing).

Ao ser incorporada à Cruzeiro do Sul Educacional, ainda em meados do ano de 
2012, a Unicid, representada por seu corpo docente, técnico administrativo e discen-
te, passa a ser capacitada quanto ao uso das novas tecnologias adotadas pela Cruzeiro 
do Sul Virtual ao longo de seus pouco mais de 10 anos de pesquisa e atuação na mo-
dalidade a distância. Inicia-se, no ano seguinte, em 2013, o novo período da Unicid, 
com a oferta do modelo Cruzeiro do Sul Virtual.

E, no momento de consolidação da Unicid à nova proposta de oferta de Educação a 
Distância, em meados de 2013, a Unifran é incorporada à Cruzeiro do Sul Educacional, pas-
sando a compor as instituições do Grupo com credenciamento para Educação a Distância.

Universidade de Franca
A Universidade de Franca contempla a Educação a Distância em seu PDI no 

item Políticas: política para o ensino, elaborado para o período de 2005 a 2009. 
A implantação de estratégias e iniciativas de Educação a Distância foi iniciada 

ainda no ano de 2005, ano da criação do Núcleo de Educação a Distância, em que 
uma equipe multidisciplinar formada para pensar o projeto político pedagógico que, 
posteriormente, seria oferecido na nova modalidade de ensino. 

Após a criação do Núcleo de Educação a Distância, foram refl etidas quais áreas 
e cursos seriam propostos; assim, a partir desse núcleo fundacional que atuava como 
Coordenação Geral, criaram-se outras quatro coordenações de áreas: Área de Ba-
charelado para cursos de Administração de Empresas e Ciências Contábeis; Área 
de Educação e Licenciatura para cursos de formação docente, sendo eles Pedagogia, 
História, Geografi a, Letras e Filosofi a; Área de Tecnologia, para apoio tecnológico às 
outras áreas; e Área de Pós-Graduação. Cada área possuía, além do coordenador de 
curso, um coordenador responsável. 

O coordenador responsável por cada área tinha como objetivo orientar e gerir os 
trabalhos da sua respectiva área, orientando os coordenadores de cada curso. O tra-
balho de orientação de tutores, conteudistas e revisores das disciplinas fi cava a cargo 
dos coordenadores de área e de curso.

Com credenciamento para oferta de cursos na modalidade a distância, aprovado 
em agosto de 2006, e após a implantação ofi cial das áreas, os docentes dessa Univer-
sidade foram convidados a conhecer o projeto pedagógico e seu processo interno de 
qualifi cação para atuar na modalidade a distância e dar início a esse trabalho.
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No segundo semestre de 2009, dá-se início a uma reformulação na organização 
das áreas e cursos e, em 2010, as grandes áreas são extintas. Os coordenadores de 
cada curso são mantidos como na formação específi ca, ou seja, o coordenador espe-
cífi co deve ser formado na área e com experiência comprovada. 

Esse novo perfi l da coordenação possibilitou outro olhar e didática para os cursos e 
para a formação dos discentes, com o objetivo de qualifi car cada vez mais as habilitações, 
quebrando preconceitos da Educação a Distância e superando paradigmas. 

Depois de instituído, esse processo permaneceu até julho de 2013. Do projeto 
pedagógico aplicado até a referida data, destaca-se, em especial, a metodologia apli-
cada ao relacionamento com o discente e, consequentemente, à formação de grupos 
colaborativos.

Nesses anos, os dados apresentados foram relacionados à sua implantação e áreas 
de oferta de cursos. Posteriormente, na versão que contempla os anos de 2010 a 2014, a 
menção feita no quesito EAD está mais relacionada a processos de maturidade da oferta 
da modalidade, bem como sua expansão, objetivos que coadunam com a proposta da 
Cruzeiro do Sul Virtual, que teve a Unifran incorporada em meados de 2013.

Processos de integração
Ao abordar os processos de integração, vale ressaltar como mais proeminente 

ação a constituição da Pró-Reitoria de Educação a Distância (Pread), tanto na Unicid 
como na Unifran, logo após a incorporação de ambas à Cruzeiro do Sul Educacional; 
em 2012 na primeira, e no ano seguinte na segunda. 

Tal ação, comum às três Instituições credenciadas para oferta de cursos na mo-
dalidade a distância, mostra-se relevante ao se reconhecer que essa é sim uma mo-
dalidade de ensino com características e demandas específi cas, que requer atuação 
de um órgão executivo acadêmico com conhecimento acerca de tais peculiaridades, 
bem como atuação focada no planejamento, implantação e avaliação das ações de 
Educação a Distância.

A introdução de novas tecnologias também é fator relevante nos processos de inte-
gração da Educação a Distância das Instituições que compõem a Cruzeiro do Sul Virtual. 

Além da introdução do ambiente virtual de aprendizagem Blackboard, uma das 
mais modernas plataformas educacionais do País, a Cruzeiro do Sul Virtual conta, 
também, com um sistema integrado de administração acadêmica próprio. Tal siste-
ma permite a inter-relação dos diversos setores envolvidos no processo educacional: 
do processo seletivo à conclusão do curso.

No entanto, apesar de considerar como irreversível a tecnologização da educa-
ção, é evidente que a introdução dela, por si só, não é sufi ciente para otimizar os 
processos educacionais.

A Instituição reconhece que o mais recente desafi o pedagógico que se coloca 
para a educação é a adequação das diversas tecnologias ao processo de ensino e de 
aprendizagem. 
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Ao concordar com Peters (2003) que os principais agentes ativos desse processo 
de mudança sejam o corpo discente, o corpo docente e os próprios gestores da Edu-
cação, acredita-se que a capacitação constante seja essencial para aqueles que encon-
tram na Educação a Distância um caminho para a formação profi ssional.

Com essa visão, a Cruzeiro do Sul Virtual investe em capacitações regulares de 
seu corpo docente e técnico administrativo, desenvolvendo competências importan-
tes para a atuação na Educação a Distância. 

Assim como Peters (2003, p. 190) é categórico em afi rmar que “[...] a nova reali-
dade pedagógica exige a formação de professores integrados ao novo panorama edu-
cacional tecnológico, político e cultural [...]”, o programa de capacitação da Cruzeiro 
do Sul Virtual não se restringe ao uso das novas tecnologias, que sem dúvida são 
fundamentais na atualidade, mas também na formação do profi ssional capaz de dis-
tinguir as particularidades da modalidade a distância e, de tal modo, obter êxito no 
processo de formação acadêmica.

Além da capacitação continuada do corpo docente e técnico administrativo das Ins-
tituições, ao ingressar no curso, o corpo discente também é submetido a capacitações. 
O foco de tais capacitações está não apenas na utilização do próprio ambiente virtual de 
aprendizagem ou do acesso às operações do Sistema Integrado de Administração Acadê-
mica (Siaa), disponíveis a eles por meio da área do aluno, mas também a questões com-
portamentais, relacionadas ao perfi l do estudante dessa modalidade de ensino, bem como 
dicas de planejamento e comprometimento com o momento de estudo.

No momento da integração da Unicid e da Unifran, os alunos veteranos, que 
em ambas utilizavam ambientes virtuais de aprendizagem distintos, submeteram-se 
a capacitações antes de iniciarem a utilização do Blackboard. 

Na Unicid, as primeiras capacitações discentes ocorreram em meados do 2º se-
mestre de 2012, e na Unifran no segundo semestre de 2013. Já os alunos ingressantes, 
desde a incorporação, são sempre submetidos à ambientação antes de iniciarem efe-
tivamente o curso.

A ampliação de grupos de pesquisas na área de Educação a Distância da Cruzei-
ro do Sul Virtual também é fator relevante do processo de integração. Agregaram-se 
aos pesquisadores que se dedicavam ao tema, pesquisadores da Unicid e da Unifran 
interessados nessa temática, gerando e divulgando conhecimento por meio da parti-
cipação em congressos nacionais e internacionais. As Instituições contam com maior 
número de professores pesquisadores titulados, além de um grupo de pesquisa de 
Pós-Doutoramento voltado à área.

Muito mais haveria a ser dito sobre o processo de integração que hoje, passados 
alguns anos, está consolidado. Contudo, vale destacar mais um aspecto e assim se 
ressalta que, a despeito da incorporação da Unicid e da Unifran pela Cruzeiro do Sul 
Educacional e da unifi cação delas ao modelo Cruzeiro do Sul Virtual, o crescimento 
e a aprendizagem ocorrem sempre em todos os níveis. 
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Cada uma das Instituições, já consolidadas e com suas próprias pesquisas e vi-
vências sobre Educação a Distância, enriqueceram e agregaram valor ao que é hoje a 
Cruzeiro do Sul Virtual, em especial na busca de novas pesquisas visando à qualidade 
do ensino e ao uso de recursos digitais consequentes.

Considerações fi nais
A Cruzeiro do Sul Virtual, ao longo dos anos, tem investido fortemente em tec-

nologia de ponta, vez que enxerga nas novas tecnologias de informação e comunica-
ção oportunidade de oferecer ao aluno aprendizagem consistente, fl exibilizada, cola-
borativa, participativa e dinâmica. 

No entanto, reconhece que a aprendizagem e o desenvolvimento organizacional 
ocorrem por meio das pessoas que a compõem. Nesse sentido, tanto investimentos 
em novas tecnologias, como programas de capacitação, são marcas importantes da 
Cruzeiro do Sul Virtual, vez que as organizações aprendem por meio da experiência 
e das ações dos indivíduos (KIM, 1993).

Com isso, a trajetória de transição tem buscado construir princípios e diretrizes 
coerentes e que contribuam no posicionamento crítico do educador e do estudante, 
as mudanças que a sociedade e o mercado de trabalho exigem, sempre dispostos a 
“aprender a aprender” na busca de novas tecnologias que contribuam com o protago-
nismo e a autonomia dos atores envolvidos.
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Introdução
A Educação a Distância tem crescido signifi cativamente na última década. A 

regulamentação e o estabelecimento de diretrizes e normas para a oferta de cursos 
em tal modalidade de ensino, o que tem ocorrido de forma expressiva em nosso país, 
especialmente nas duas últimas décadas (BRASIL, 1996, 2005, 2015) é, sem dúvida, 
fator que tem fortalecido a Educação a Distância e contribuído para seu crescimento. 
No entanto, tal desenvolvimento é também fruto do avanço tecnológico. 

Estudiosos da educação, de forma recorrente, confi rmam que a tecnologia tem 
se tornado importante instrumento de mediação pedagógica nos novos tempos 
(MASETTO, 2000; MATTAR, 2014; TORI, 2015). Avanços tecnológicos têm propor-
cionado, entre tantas facilidades, o acesso à educação por meio de diversas platafor-
mas de ensino e aprendizagem.

A evolução do ensino a distância observada no Brasil, nos diferentes níveis de 
oferta – cursos Técnicos, Graduação, Pós-Graduação, Extensão e Corporativo, entre 
outros – permite que o acesso à educação seja disseminado nas mais diferentes re-
giões do País. 

O crescimento físico de tal modalidade resulta, também, na ampliação do nú-
mero de polos de apoio presencial, estrutura de apoio que atua como extensão da 
instituição de ensino, contribuindo com a facilitação de acesso ao conhecimento.

A evolução da Educação a Distância também é notória na Cruzeiro do Sul Edu-
cacional. Na última década, seus cursos alcançaram várias regiões do País, nas quais, 
por meio da Cruzeiro do Sul Virtual, o Grupo Educacional se faz presente.

Nesse período, houve ampliação signifi cativa do número de cursos – Técnicos, 
Graduação, Pós-Graduação e Extensão – oferecidos, bem como da qualidade dos polos 
de apoio presencial, do corpo docente e técnico-administrativo envolvido na Educação 
a Distância (EAD) e, especialmente, do corpo discente atendido por essa modalidade.

O papel da coordenação de cursos superiores e a EAD
A fi m de acompanhar tal crescimento, a Cruzeiro do Sul Virtual conta, na gestão 

dos cursos, com o papel da gestão acadêmica do coordenador de curso. 
Por meio de práticas de gerenciamento que garantem a melhoria contínua de 

qualidade nos cursos, de forma a atender às exigências legais determinadas pelos 
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órgãos competentes e às demandas do mercado de trabalho, o coordenador de curso 
da Cruzeiro do Sul Virtual atua no planejamento, gerenciamento e acompanhamento 
de ações voltadas ao atendimento constante de tais exigências e demandas.

Considerando os novos desafi os da gestão acadêmica, tais como, por exemplo, a 
própria oferta de novas modalidades de ensino, ou mesmo o novo perfi l do estudan-
te, os “nativos digitais” (PRENSKY, 2001), faz-se cada vez mais necessária a postura 
do gestor acadêmico que atende às exigências deste atual momento da Educação.

Mas o que se espera do coordenador de cursos? 
De acordo com os instrumentos de avaliação de cursos presenciais e a distância 

de Graduação, ao se analisar a atuação do coordenador de curso, devem ser consi-
derados não apenas aspectos relacionados à sua formação ou experiência acadêmica 
e profi ssional, mas ressaltam-se, também, aspectos relacionados à gestão do curso. 

O instrumento estabelecido pelo Ministério da Educação pontua que a avaliação 
da coordenação deve considerar “[...] em uma análise sistêmica e global, os aspectos: 
gestão do curso, relação com os docentes e discentes e representatividade nos cole-
giados superiores [...]” (BRASIL, 2015, p. 18).

Franco (2002), em um estudo acerca dos requisitos para o coordenador de cur-
so, distribui as funções da coordenação em quatro áreas: funções políticas, funções 
gerenciais, funções acadêmicas e funções institucionais.

Para o autor, entre as funções políticas estão, por exemplo, ser um líder, um mo-
tivador, um representante do curso. 

Já em relação às funções gerenciais, o autor lista ações como aquisição de acervo 
de consulta para o curso, acompanhamento das condições de estudo, supervisão dos 
docentes e dos discentes e contratação, atribuição e orientação de docentes, entre 
algumas outras. 

Elaboração e manutenção do projeto pedagógico do curso, qualidade acadêmica 
das aulas, qualidade e regularidade das avaliações são algumas das funções acadê-
micas e, em relação às funções institucionais, Franco (2002) aponta a garantia da 
regionalidade do curso, por exemplo.

Silva (2006) aponta que o coordenador de curso deve ser um “[...] gestor de 
oportunidades, contrapondo-se ao gestor de recursos burocrata, cultor de status quo, 
com atitudes apenas reativas”.

Em artigo mais recente, Carvalho (2014) reitera a importância de este gestor 
acadêmico desempenhar sua atuação com liderança, dinamismo e proatividade. En-
fatiza, ainda, que tal gestor deve se desonerar de atividades “operacionais, burocráti-
cas e rotineiras”, valorizando e sendo valorizado pela instituição na atuação com foco 
estratégico, proativo e criativo, atuando numa gestão participativa.

É certo que todas essas características sejam importantes na plena atuação do ges-
tor acadêmico. No entanto, há de se buscar a garantia da qualidade acadêmica, por 
meio de gestão de cursos e de relações interpessoais, tal como descreve o instrumento 
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de avaliação (BRASIL, 2015), bem como exercer as funções comumente relacionadas 
à coordenação (FRANCO, 2002; SILVA, 2006; CARVALHO, 2014). 

Em cursos ofertados na modalidade a distância, o coordenador de curso deverá de-
senvolver competências específi cas para as características de tal modalidade de ensino.

Uma vez que, como apontam Ribeiro, Timm e Zaro (2007), a problemática cen-
tral da gestão acadêmica está relacionada à difi culdade de se elaborar, de forma cien-
tífi ca, plano de trabalho que realmente atenda às necessidades de todos os entes en-
volvidos, a implementação e a manutenção de um curso a distância requer cuidados 
adicionais, haja vista as características plural e heterogênica de seus alunos, conforme 
apontam tais autores.

Ao se considerarem as diversas características da Educação a Distância, consta-
ta-se que a interação entre coordenação e estudante de um curso em tal modalidade 
ocorre de forma bastante distinta das de cursos da modalidade presencial. 

O trabalho de conscientização e acompanhamento do estudante de Educação a 
Distância pode ser considerado um desafi o no âmbito da gestão acadêmica, vez que 
inúmeros são os fatores que devem ser levados em consideração para que se atendam 
de maneira satisfatória às necessidades de todos os agentes envolvidos, sejam eles 
alunos, professores ou dirigentes.

Nesse sentido, um sistema de gestão que possa oferecer dados precisos acerca 
de todo o desenvolvimento do acadêmico no curso, desde a inscrição no processo 
seletivo até a conclusão do curso, contribui para que o coordenador de curso, gestor 
deste, possa trabalhar com tais dados, transformando-os em informações úteis e, a 
partir destas, gerar conhecimento, que respaldará sua atuação, a fi m de garantir ao 
docente e ao discente apoio durante toda a trajetória acadêmica.

É consenso entre as mais diversas áreas do saber que, sem acesso a dados segu-
ros, não se pode gerar informação confi ável, e que essa é essencial para a geração de 
conhecimento (OLETO, 2006). 

Ciente da importância de ferramentas que permitam ao gestor acadêmico acesso 
rápido e preciso a informações gerais do curso que coordena, permitindo análises, 
ponderações e ações estratégicas, a Cruzeiro do Sul Virtual investe em tecnologia 
para manter o Sistema Integrado de Administração Acadêmica (Siaa).

Sistema integrado de administração acadêmica
O Siaa é um sistema desenvolvido por profi ssionais da área de tecnologia da Cru-

zeiro do Sul Educacional. Tal sistema assume papel importante em relação à rápida 
resposta aos diversos personagens1 envolvidos no processo educacional, podendo 

1 Ainda que o foco deste capítulo esteja nas ferramentas disponibilizadas ao coordenador na 
gestão do curso, vale destacar que Siaa é utilizado, também, pelas diversas áreas e profi ssionais 
da Instituição, incluindo polos de apoio presencial e docentes, além, dos próprios discentes. 
Ressalta-se, entretanto, que as ferramentas discutidas no capítulo são de uso da coordenação 
de curso e diferem das utilizadas por outros setores e/ou docentes e discentes.
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ser considerado um sistema de gestão vivo e dinâmico, pois está em constante evolu-
ção, acompanhando as mudanças tecnológicas, o crescimento dos setores, das coor-
denações de cursos e de sua demanda por informações.

Entre as aplicações do Siaa estão: acadêmico, administrativo, central de atendi-
mento ao aluno, fi nanceiro e processo seletivo.

Por meio da aplicação acadêmico, o coordenador realiza consultas acadêmicas 
que lhe permitem acesso a informações para contato direto com o aluno, além do 
acompanhamento do desempenho dele. Entre as informações do desempenho do 
aluno, o coordenador acessa, por exemplo, telefone e endereço eletrônico do acadê-
mico, notas obtidas por ele durante o curso a cada semestre, histórico escolar, reali-
zação de atividades complementares e estágios supervisionados.

Além do acompanhamento do desempenho dos estudantes, por meio do Siaa, 
o coordenador de curso acompanha, também, o trabalho do docente da Educação a 
Distância. O sistema permite acesso a dados relacionados ao plano de ensino, elabo-
ração de atividades avaliativas, correções de tais atividades, além de ser pelo próprio 
sistema que a seleção e a atribuição de disciplinas aos docentes são realizadas.

Na aplicação acadêmico é possível o acesso a diversos relatórios gerenciais. En-
tre os relatórios estão, por exemplo, dados de alunos matriculados por período e/ou 
polo e/ou disciplina; alunos que não efetivaram rematrícula; alunos com documentos 
pendentes; alunos matriculados por disciplina; candidatos inscritos para o processo 
seletivo e candidatos aprovados no processo seletivo, entre outros.

Ao permitir acesso a dados como, por exemplo, acompanhamento de registros 
acerca de inscritos no processo seletivo; bem como desempenho e solicitações dos 
atuais estudantes e performance de docentes, entre outros, o Siaa possibilita que o 
coordenador de curso, ao interpretar os dados obtidos, gerando, assim, informações, 
possa planejar ações estratégicas para o curso, quer visando à manutenção de resul-
tados favoráveis ou mesmo a reprodução das boas práticas, quer visando a extinção 
das práticas consideradas inadequadas.

Por meio de tais ferramentas, é possível atender muitas das funções que Franco 
(2002, p. 9-10) aponta pertencerem ao gestor acadêmico que seria tido como o Coor-
denador ideal, tais como, por exemplo, acompanhar o desempenho dos estudantes; 
“[...] sugerir a regularização de situações acadêmicas [... e o] acompanhamento das 
atividades do professor [...]”. 

A possibilidade de acompanhar a elaboração das atividades avaliativas e de suas 
correções contribui para o êxito do curso e a busca pela qualidade dele, vez que a pro-
cura pelo bom nível e pela regularidade dos processos avaliativos também é função 
do coordenador de curso.

Por meio do acesso à central de atendimento ao aluno no Siaa, o coordenador 
responde às solicitações dos estudantes, mantendo relacionamento direto com eles e, 
além de responder às solicitações vinculadas à gestão do curso, o coordenador tem 
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acesso direto aos processos e solicitações dos estudantes, vinculados a qualquer uma 
das áreas da Instituição, acompanhando, dessa forma, como o acadêmico tem sido 
atendido nas demais áreas da Instituição.

Entre tais solicitações da central de atendimento ao aluno está, por exemplo, 
a revisão de notas e/ou prova, vez que, por meio do Siaa, o estudante tem acesso à 
correção de sua prova, com as devidas justifi cativas de respostas. Caso não concorde 
com a nota ou com a elaboração da prova em si, recorre por meio de tal ferramenta 
ao coordenador, que intermediará o aluno junto ao professor responsável.

Assim, sempre com o acompanhamento e a ciência do coordenador, o aluno 
sabe cada setor a que o seu questionamento foi encaminhado e cada etapa da resolu-
ção do seu problema.

Em que pese o fato de o coordenador ter autonomia para gerenciar o processo 
de proximidade com o corpo discente, o Siaa, além de subsidiar o coordenador nas 
tomadas de decisões e na melhor gestão dos cursos Superiores de Graduação a dis-
tância, contribui para maior interação entre alunos, professores e gestores.

O acompanhamento de atividades extracurriculares também é papel do gestor 
acadêmico. Franco (2002) e Silva (2006) afi rmam que é tarefa do coordenador de 
curso garantir o bom desempenho dos alunos no mercado de trabalho, bem como a 
empregabilidade deles. 

Entre os aspectos a serem considerados quando se trata da empregabilidade es-
tão o estágio extracurricular e as atividades complementares, que complementam 
a formação acadêmica. Tais atividades, estágio extracurricular e atividades comple-
mentares, também são acompanhadas pelo coordenador de curso por meio do Siaa. 

A assinatura do contrato de estágio é acompanhada por processos gerados na 
central de atendimento ao aluno e o coordenador de curso avalia as atribuições que 
caberão ao futuro estagiário. 

A relação de atividades realizadas que complementarão a formação do estudante 
também é registrada na área do aluno e acompanhadas pelo coordenador, que faz a 
consulta por meio do Siaa.

Como o próprio nome sugere, a aplicação fi nanceiro permite ao coordenador 
acesso à situação fi nanceira do aluno junto à Instituição. Franco (2002) aponta que 
uma das funções do coordenador é responder pela “[...] adimplência dos alunos [...]” 
(FRANCO, 2002, p. 10), acompanhando tais questões, e ressalta que, embora haja 
“[...] imensas difi culdades de obtenção de emprego [...]” (FRANCO, 2002, p. 16),2 o 
coordenador, ainda que não necessariamente possa conseguir recolocação para os 
estudantes, poderá pensar em ações que visem a empregabilidade deles.

Por meio da aplicação administrativo, o coordenador tem contato direto com o 
polo de apoio presencial, importante elemento no processo de ensino e aprendiza-

2 Embora o artigo seja de 2002 e faça referência à difi culdade de obtenção de emprego da época, a frase 
se faz ainda mais atual, ao se considerar a presente situação do País.
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gem da modalidade a distância e que, muitas vezes, faz a intermediação entre coor-
denador/aluno. 

Ainda que nem mesmo o instrumento de avaliação de cursos de Graduação Pre-
sencial e a Distância faça menção ao vínculo coordenador de curso/polo, o polo ten-
de a ser elemento essencial para as boas práticas de gestão. Por tal motivo, o contato 
direto do coordenador por meio da aplicação administrativo se mostra importante.

Por meio de tal aplicação, o polo pode sanar dúvidas específi cas, até mesmo de 
questões voltadas à regionalidade, aspecto ressaltado por Franco (2002, p. 17) como 
de responsabilidade da coordenação: “O coordenador de curso deve ser responsável 
pelo vínculo da regionalidade do seu curso”. 

Ainda que o autor não estivesse fazendo menção aos cursos na modalidade a 
distância, é em tal modalidade que essa questão se mostra essencial.

Considerando-se a extensão territorial do País e o crescimento da Educação a 
Distância como um todo e, em particular, da Cruzeiro do Sul Virtual, o relaciona-
mento direto com o polo se mostra fundamental, para que o coordenador possa se 
apropriar de questões específi cas de cada região trazidas pelos polos.

Outra aplicação é denominada vestibular, que trata desta modalidade do processo 
seletivo. Por meio da aplicação, a coordenação tem acesso à relação nominal de can-
didatos inscritos por curso, por data e por polo, além da relação nominal dos alunos 
recém-matriculados, acompanhando, assim, o ingresso de novos alunos no curso.

Enfi m, dadas as características diferenciadas do ensino na modalidade a distân-
cia, sua gestão deve ser dinâmica e, para tanto, requer suporte tecnológico que per-
mita agilidade e transparência para o gerenciamento do curso, tendo como objetivo 
garantir efetivamente o pleno desenvolvimento das atividades do gestor acadêmico.

Considerações fi nais
Peça fundamental para o êxito de um curso, o coordenador de curso deve exer-

cer seu papel com competência e dedicação, fi cando atento aos mais diversos aspec-
tos e atores envolvidos na formação acadêmica. 

Se tal sentença é verdadeira quando se trata de cursos na modalidade presencial, 
na qual a proximidade dos atores envolvidos contribui para o desenvolvimento do 
curso, Garbin e Dainese (2010) enfatizam que, na modalidade de Educação a Distân-
cia, a gestão do curso tende a ser uma tarefa mais complexa, vez que, em tal modali-
dade, a dinâmica do processo de aprendizagem envolve atores – professores, tutores 
virtuais e presenciais, alunos, técnicos e coordenadores de polo, entre outros, que, 
embora compartilhem objetivos, atuam em diferentes espaços e tempo.

Por tal especifi cidade, os processos de gestão na modalidade a distância devem 
oferecer a possibilidade da relação entre os recursos tecnológicos e os recursos hu-
manos, para que o processo de aprendizagem possa ocorrer de forma facilitada.

Dadas às características da Educação a Distância, entende-se que a tecnologia deve 
oferecer suporte aos diferentes processos envolvidos na organização, planejamento
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e execução de todas as etapas do processo de ensino e aprendizagem, determinando 
a necessidade do desenvolvimento de métodos e técnicas. Por tal motivo, o Siaa se 
torna essencial na gestão dos cursos na modalidade a distância.

Ainda que o coordenador possa não estar presente no polo de apoio presencial 
ao qual o aluno pertence, a tecnologia permite acesso a minúcias do polo, do aluno 
e dos processos ocorridos no polo, o que contribui para a compreensão do contexto 
regional, as necessidades dele e o acompanhamento do aluno.

Ressalta-se, também, que a característica de dinamismo do Siaa também é fator 
relevante e que deve ser considerado positivamente. 

Por ser um sistema dinâmico e não estático, ou seja, que está sempre em evo-
lução, adequando-se às necessidades da gestão acadêmica, o sistema permite que o 
coordenador, ao se deparar com novas demandas de informações, junto ao setor de 
tecnologia, desenvolva aplicações que possam suprir tais demandas e gerar dados e 
informações que considerem as necessidades do curso.

Em um cenário de pleno desenvolvimento, o uso de ferramentas que contribuam 
para a gestão do conhecimento e o planejamento estratégico se torna fundamental 
em qualquer ambiente, especialmente na coordenação acadêmica.
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Introdução 
Na contemporaneidade, notamos que muitas transformações ocorreram nas so-

ciedades. A fadiga do Estado moderno se apresentou, pois os poderes fl uem para 
muito além de seu controle. As ideologias não são claras, o progresso está indivi-
dualizado, desregulado, privatizado, levando as pessoas a se preocuparem com suas 
vivências materiais e a se fi xarem muito mais no presente, pois os efeitos são ime-
diatos. As estratégias e os planos de vida só podem ser de curto prazo, pois o mun-
do se fl exibilizou e essa mudança trouxe muitas incertezas: culturais, econômicas, 
políticas, sociais, sentimentais etc. A imagem de um labirinto tornou-se o principal 
espelho de nossa civilização, isto é, o labirinto como alegoria da condição humana 
e da complexidade artifi cial na qual a velocidade do movimento se tornou um fator 
importante, talvez o principal, da estratifi cação social e da hierarquia da dominação. 
Nesse contexto, o acesso à informação se tornou o direito humano mais zelosamente 
defendido por todos (BAUMAN, 2001). 

A informação é importante, mas sabemos que informação é diferente de co-
nhecimento. Recebemos informações variadas o dia inteiro e por diferentes meios. 
A Tecnologia, nesse sentido, possui papel fundamental na medida em que aproxi-
ma todos os tipos de distâncias, mas há uma superestimação ingênua da capacidade 
da tecnologia de modifi car a sociedade (ROUANET, 1987), principalmente quando 
pensamos que, muitas vezes, quando mal utilizada, ela pode servir como ponto de 
apoio para exclusão, reforçando as estratégias de dominação.

Quando analisamos as propostas de avaliação, por mais criativas que possam 
parecer, temos de tomar cuidado para não legitimar o discurso dos donos do poder 
e esquecer pontos fundamentais do processo de construção do conhecimento, tais 
como a criatividade, a invenção, a experiência, a vivência e a razão como possuindo 
função subversiva e questionadora.

Precisamos pensar em ruptura nas concepções teóricas ultrapassadas e utilizar 
as tecnologias como aliadas na construção dos saberes. Não podemos, por causa de 
uma perspectiva pragmatista, renunciar à pesquisa teórica, pois sem teoria e prática 
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metodológica não há avanço dos conhecimentos e saberes. Os conhecimentos, os 
saberes podem ser utilizados como um instrumento na luta de classes, na criação 
e/ou na eliminação das contradições sociais. Portanto, precisamos pensar, ainda, em 
avaliações dos conhecimentos e dos saberes, que evitem reforçar os processos de ex-
clusão e de dominação. 

Com essas análises iniciais, muitas hipóteses e poucas certezas surgiram para o 
Setor de Avaliação EAD, que é parte integrante da Cruzeiro do Sul Virtual, uma uni-
dade acadêmico-administrativa que operacionaliza a oferta dos cursos e programas 
na modalidade a distância e que está vinculada à Pró-Reitoria de Educação a Dis-
tância. Trabalha organizando e implantando cursos a distância, de diferentes tipos 
e setores educacionais (Colégio Técnico, Graduação e Pós-Graduação, entre outros) 
para a Cruzeiro do Sul Educacional. 

O ensino a distância na Cruzeiro do Sul Educacional está fundamentado em 
diferentes teorias de ensino e de aprendizagem, com o objetivo de atingir uma con-
cepção dialógica e refl exiva. 

Todo o processo de construção do conhecimento se desenvolve de formas cola-
borativas e por meio da interação entre alunos, professores e sociedade, visando ao 
desenvolvimento de atitudes, competências e habilidades necessárias para a contem-
poraneidade. 

Para o atendimento do objetivo proposto, a Cruzeiro do Sul Educacional tem 
investido constantemente em recursos humanos e, também, em infraestrutura física 
e tecnológica, com o objetivo de promover uma proposta metodológica diferenciada 
de Educação a Distância. 

Nesse sentido, a Cruzeiro do Sul Virtual, em agosto de 2014, criou o Setor de Ava-
liação EAD para o gerenciamento e a logística das avaliações dos cursos EAD (disponível 
em: <http://www.cruzeirodosulvirtual.com.br/conheca-a-cruzeiro-virtual>). 

Breve histórico da avaliação EAD
O texto a seguir tem como principal objetivo apresentar, ainda que de maneira 

breve, um pouco da história do Setor de Avaliação EAD, que se apresenta como um 
dos setores fundamentais para o Grupo Cruzeiro do Sul Educacional.

Os dados apresentados são, em sua maioria, oriundos da perspectiva de atuação 
profi ssional dos integrantes que compõem a equipe do Setor de Avaliação EAD. Po-
demos dividir a constituição do Setor em fases, de acordo com o modelo de Educação 
a Distância utilizado, bem como os seus respectivos ambientes virtuais de aprendiza-
gem. Não é intuito deste texto aprofundar sobre cada um desses modelos de Educa-
ção a Distância, mas sim, com base neles, apresentar elementos que contribuam para 
a compreensão da constituição da identidade do Setor de Avaliação EAD.
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Concepções teóricas da avaliação na EAD: avaliar para quê?
A competitividade e as exigências de qualifi cação no âmbito profi ssional tam-

bém trouxeram signifi cativas mudanças para a educação e, em especial, no que diz 
respeito ao ensino na modalidade a distância (EAD).

Rocha (2009) afi rma que a sociedade do século XXI está diante de mudanças de 
paradigmas que interferem diretamente em todas as atividades humanas. A atenção 
está voltada agora para a criação de produtos que exigem uso maior da inteligência, 
com alterações na sociedade, no que diz respeito ao mundo do trabalho. 

Essas alterações ocorrem em função do acelerado desenvolvimento científi co 
e tecnológico, que tem mudado costumes, alterado comportamentos e modifi cado 
valores. Em consequência disso, surgem tecnologias que interferem no mercado de 
trabalho, ocasionando o aparecimento de novas profi ssões ou interferindo em outras, 
o que torna necessário um novo olhar para a formação e especialmente para a avalia-
ção de nossos alunos.

Falar em avaliação implica envolver-se com temas educativos condicionados a 
aspectos institucionais, sociais e culturais, entre outros. Além disso, incide-se sobre 
diferentes instâncias envolvidas no processo educativo, variáveis e dinâmicas.

Trata-se, portanto, de um tema que propõe novos e constantes desafi os, o que 
nos faz concordar com Cardinet (1998, p. 5), quando afi rma: “[...] quanto mais se 
penetra no domínio da avaliação da aprendizagem, mais se põem em voga nossas 
inquietações, ou seja, cada interrogação colocada leva a outra”. 

Vale ressaltar que avaliação é um termo muito antigo, mas ainda com muitos 
questionamentos e difi culdades em sua aplicação: logo nos lembramos de provas, 
testes, trabalhos ou “pesquisas” a que os professores atribuem notas e menções. 

Lembramos também do pânico, medo ou angústia que a situação provoca, pois 
poderemos ser aprovados, reprovados ou, ainda, carregar dependências o que, na 
realidade, não deveria acontecer dessa maneira. Na verdade, a avaliação deveria 
acompanhar todo o processo de aprendizagem do aluno, sendo ele do cursos de Gra-
duação, de Pós-Graduação etc.

A aprendizagem é um processo constante, que dura a vida inteira. É de funda-
mental importância que os professores aproveitem essa bagagem de conhecimentos 
para o crescimento do aluno. Diferentemente do que se imagina, na Educação a Dis-
tância, a avaliação começa no processo de seleção de seus atores, do professor, do 
aluno e dos profi ssionais envolvidos.

De acordo com as refl exões apresentadas, o Setor de Avaliação EAD tem tra-
balhado na perspectiva de pensar a avaliação como um instrumento de igualdade e 
equidade. Assim, apresentaremos a seguir a constituição do Setor de Avaliação EAD 
por meio de um histórico das modalidades que atendemos e sua organização.
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Disciplinas Online (DOL) em cursos presenciais
Em 2000, criou-se o Núcleo de Educação a Distância (Nead), na Universidade 

Cruzeiro do Sul. No período de 2001 a 2004, o Nead buscou sensibilizar a comuni-
dade acadêmica para o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no 
ensino presencial. 

Empenhou-se em oferecer disciplinas para alunos em dependência, na moda-
lidade semipresencial e, por fi m, promoveu capacitações contínuas de professores e 
alunos, para atuarem nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA).

Naquele período, no campus Liberdade da Universidade Cruzeiro do Sul, locali-
zava-se a unidade de planejamento e gestão de Educação a Distância, que posterior-
mente foi transformada em Pró-Reitoria de Educação a Distância (Pread), a partir da 
Resolução n.º 14/2012, de 3 de setembro de 2012.

Posteriormente, com autorização do Ministério da Educação (MEC), 20% da 
carga horária dos cursos presenciais começaram a ser ofertados na modalidade a dis-
tância. Portanto, a Cruzeiro do Sul Virtual, juntamente com uma equipe pedagógica, 
escolheu as disciplinas para que os conteúdos fossem disponibilizados online, por 
meio do AVA Blackboard.1

No que se refere às avaliações presenciais e online das disciplinas a distância, o 
modelo adotado pela Universidade Cruzeiro do Sul, baseado no Decreto n.º 5.622, 
de 19 de dezembro de 2005, é o seguinte: Prova Regimental (A1), Atividades Online 
(A2) e Avaliação Final (AF), que seguem os mesmos critérios estabelecidos para as 
disciplinas presenciais. 

Inicialmente, as provas presenciais das disciplinas online que ocorriam nas Insti-
tuições de Ensino (IE) do Grupo eram impressas, mas, atualmente, mesmo sendo rea-
lizadas no AVA Blackboard, ocorrem presencialmente nos laboratórios de informática.

Apesar das refl exões apresentadas anteriormente, as avaliações A1, A2 e AF ain-
da são somativas, disciplinares e realizadas ao fi nal de cada semestre dos cursos. Essa 
concepção está sendo revista pelo Setor de Avaliação EAD em conjunto com a Pró-Rei-
toria de Educação a Distância, que pretendem utilizar metodologias ativas em seus 
processos avaliativos.

Cursos de Graduação totalmente a distância
Em 2010, antes da integração da Universidade Cidade de São Paulo (Unicid) ao 

Grupo Cruzeiro do Sul Educacional, a empresa Inteligência Educacional e Sistemas 
de Ensino (Iesde) gerenciava as ofertas de cursos a distância dessa Instituição. 

Nesse momento, na Unicid ainda não havia um setor destinado para o acompa-
nhamento do processo de avaliação presencial. As atividades realizadas, quase que 
em sua totalidade, eram feitas pelos polos de apoio presencial sob a supervisão das 
coordenações de cursos presenciais, que também atuavam na Educação a Distância.

1 As disciplinas online estão amparadas pela Portaria Ministerial n.º 4.059/2004. 
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Apesar do sistema Iesde ainda fazer parte das atividades educacionais da IES, guar-
dadas as devidas proporções, entendemos que é a partir de 2010 que começa a ser cons-
tituído o Setor de Avaliação da Graduação EAD na Unicid, pois, a partir desse momen-
to, a IES passa a contratar profi ssionais que tem como atribuição principal acompanhar, 
monitorar e gerir o processo de avaliação da Graduação EAD como um todo. 

Em 2011, ainda considerando o contexto da Unicid, os alunos ingressantes pas-
saram a utilizar como ambiente virtual de aprendizagem a plataforma Modular Ob-
ject-Oriented Dynamic Learning Environment (Moodle). 

Na avaliação, o processo se dava por meio do acompanhamento e controle rea-
lizados pela equipe do Centro de Educação a Distância (Cead). No entanto, parte 
do processo avaliativo presencial era realizado de forma sistematizada entre a pla-
taforma Moodle e a utilização de e-mail, pois os polos tinham acesso ao caderno de 
questões da prova via e-mail. Após a realização das avaliações, o polo encaminhava o 
arquivo digitalizado da prova via plataforma Moodle, para que os professores/tutores 
realizassem a correção. A digitação das notas também era realizada no Moodle.

Cabe destacar que o Moodle foi utilizado no período de 2011 até o 2º semestre 
de 2012, momento em que se concretizou a integração da Unicid ao Grupo Cruzeiro 
do Sul Educacional.

No segundo semestre de 2012, com a integração da Unicid ao Grupo Cruzeiro 
do Sul Educacional, nova proposta curricular foi apresentada e, com ela, a necessida-
de de se pensar em um novo processo avaliativo. No entanto, a implementação desse 
processo se deu de maneira dinâmica. 

Com relação à avaliação presencial, o processo começou a ser organizado por 
meio da plataforma Sistema Integrado de Administração Acadêmica (Siaa), que já 
era utilizada pelo Grupo Cruzeiro do Sul, antes mesmo da integração com a Unicid. 

Foi desenvolvida uma aplicação no SIAA para gerenciamento do processo da 
avaliação presencial que, em sua primeira versão, denominada “Provas”, buscou agre-
gar em um único espaço virtual todas as informações e ferramentas necessárias para 
o efetivo acompanhamento do processo de avaliação presencial como um todo. 

Nessa primeira versão, foi possível gestão mais efi ciente, pois o sistema nos per-
mitiu a possibilidade de visualização do processo de avaliação presencial por meio de 
relatórios e ferramentas específi cas.

Com o passar do tempo e o crescimento expressivo do número de alunos na 
modalidade EAD, é natural se pensar constantemente na evolução do sistema. Dessa 
forma, hoje, o sistema de acompanhamento do processo avaliativo se encontra em 
sua segunda versão, denominada “Provas (V2)”, que possui características próprias, 
de acordo com a necessidade que o contexto exige. 

Discorrer sobre processos de avaliação é pensar em um processo dinâmico e que 
possa refl etir de maneira clara e objetiva o processo de ensino e aprendizagem adota-
do pela Instituição de Ensino Superior (IES).
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Cursos de Pós-Graduação a distância
A abrangência da concepção de avaliação amplia-se permanentemente, assu-

mindo dimensões diversas na área da Educação a Distância. Tratar desse tema im-
plica revisitar antigas questões que, com algumas modifi cações, permanecem con-
temporâneas pelas interfaces estabelecidas com novos questionamentos. Isso dá à 
avaliação caráter de atualidade e principalmente de dinamicidade.

Poderíamos dizer, por exemplo, que a avaliação para todos os alunos, incluin-
do os de cursos de Pós-Graduação EAD, é um momento especial, fugindo do lugar 
comum de premiar ou punir o aluno, reprová-lo ou aprová-lo, por meio de alguns 
testes, meras verifi cações do condicionamento produzido pelo processo pedagógico 
(... o aluno será capaz de...). 

A avaliação é contínua, constante, diagnóstica e visa, a cada momento, a detectar 
falhas (não compreensão de conceitos, aprofundamento insufi ciente do raciocínio 
dedutivo ou indutivo na discussão de problemas, falhas no interesse e participação 
em fóruns, chats etc.), de modo que sejam prontamente corrigidas – utilizando-se 
desde reforço imediato dos conteúdos teóricos insatisfatórios, ajustes na programa-
ção e na trajetória de liberação dos materiais que são ofertados para estudo em pla-
taformas virtuais, até chegar adequadamente no desenrolar do processo. As falhas 
não deveriam ser pesquisadas somente no fi nal de períodos, quando se encontram 
acumuladas, mas sim enquanto o processo estivesse em andamento. 

Nesse âmbito, avaliar na Educação a Distância é assumir critérios e instrumentos 
que valorizam a ação do estudante como protagonista da sua aprendizagem, colo-
cando-o no centro das atenções de modo que ele possa experimentar, por sua auto-
nomia, novas formas de aprender a aprender e de favorecer a sua aprendizagem em 
Ambientes Virtuais.

O uso de ferramentas tecnológicas aplicado à educação no ensino de Pós-Gra-
duação é institucionalizado, assim como na Graduação EAD e nas DOL, com o uso 
do Blackboard e, ainda, com o uso do ambiente virtual de aprendizagem, pela Uni-
versidade Cruzeiro do Sul.2

Com base nos pressupostos teóricos e nas contribuições apresentadas nos tópi-
cos anteriores, foi possível defi nir as etapas utilizadas para avaliação presencial ele-
trônica, que é disponibilizada aos alunos dos 42 cursos de Pós-Graduação EAD da 
Cruzeiro do Sul Virtual. 

Depois de defi nido o cronograma de eventos, ou seja, período em que será realiza-
da a avaliação presencial para alunos dos cursos de Pós-Graduação EAD, assim como 
nas outras modalidades, é encaminhado um comunicado por meio do ambiente virtual 

2 Em relação aos cursos de Pós-Graduação EAD, por exemplo, na Cruzeiro do Sul Virtual, ainda em 
2008, a Universidade obteve o credenciamento institucional para a oferta de cursos de Pós-Graduação 
na modalidade a distância (Portaria MEC n.º 938, de agosto de 2008), que foram implantados em 2009 
e na ocasião, de forma modesta, a oferta iniciou com 16 cursos, sendo que hoje há um rol com 42 cursos 
de Pós-Graduação EAD.
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tanto para os alunos, quanto para os polos, a fi m de orientá-los quanto aos procedi-
mentos que envolvem o agendamento para a realização do evento.

No comunicado, deixamos claro que se trata de avaliação eletrônica, objetiva e 
de múltipla escolha, realizada no ambiente virtual Blackboard e que deverá ser pre-
sencial, a qual só terá validade se realizada dentro do espaço do polo, de acordo com 
a Resolução CNE/CES n.° 1, de 8 de junho de 2007.

A avaliação presencial, assim como acontece em outras modalidades, é sem con-
sulta a qualquer tipo de material. Durante o encontro presencial, os alunos de cursos 
distintos se deparam com a realidade, ou seja, a avaliação presencial de seu curso, 
pois dentro da plataforma Blackboard haverá uma disciplina específi ca para a ava-
liação presencial dos cursos/turmas de Pós-Graduação EAD, em que todos estarão 
unidos, mesmo que separados física e geografi camente.

Sem pretender esgotar o assunto, o conjunto de questionamentos envolvendo 
avaliação e suas formas segue recolhido no constante contato com alunos e polos, 
no qual buscamos minimizar as inquietações e contribuir para a resolução que se 
faz necessária quando o tema abordado é avaliação da aprendizagem na Educação a 
Distância. 

Ressaltamos, aqui, a necessidade de destacar que o processo não é simples, pois 
envolve a colaboração de outros setores, os quais se unem por um objetivo comum, 
que será organizar as avaliações para alunos e disponibilizá-las ao mesmo tempo para 
diversas localidades que apresentam inclusive limitações no acesso à web.

Considerações fi nais
Para que as avaliações descritas anteriormente se realizem, são necessárias vá-

rias ações que envolvem o planejamento das provas. Essas ações são gerenciadas e 
organizadas pelo Setor de Avaliação EAD, que atende todas as IE da Cruzeiro do Sul 
Educacional. 

Resumidamente, as atividades que envolvem o processo avaliativo das provas 
presenciais são as seguintes: defi nição do calendário das avaliações; defi nição do ca-
lendário interno do Setor de Avaliação; período de indicação das disciplinas e pro-
fessores responsáveis pelos coordenadores; parametrização do sistema; contatos com 
os polos e campi com as informações das avaliações; contatos com os tutores com as 
informações das avaliações; contato com os professores responsáveis com as infor-
mações das avaliações; período para cadastro de questões; relatórios para os profes-
sores e coordenadores com o status da postagem de questões; período para revisão 
técnica; relatórios para os professores e coordenadores com o status da revisão técni-
ca; período para revisão ortográfi ca; relatórios para os professores e coordenadores 
com o status da revisão técnica; período para seleção de questões para a prova (mon-
tagem das provas); relatórios para os professores e coordenadores com o status da 
montagem das provas; período para geração das provas; contato com os polos com as 
informações de anexação das provas no sistema e outras informações sobre as provas; 
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impressão das provas pelos polos; provas presenciais; período para o polo anexar as 
provas no sistema; correção das provas; relatórios para os professores e coordenado-
res com o status da correção das provas; divulgação das notas; período de revisão de 
provas; respostas aos processos de revisão de notas.

Embora a EAD tenha evoluído de modo acelerado nos últimos cinco anos, no 
Brasil, questões como a avaliação ainda são difi culdades, e se percebe nessa evolu-
ção que os princípios da avaliação tradicional necessitam e estão sendo ajustados às 
particularidades do processo educacional a distância, em suas várias dimensões e 
formatos, tecendo nessa trajetória uma nova confi guração com novas modalidades, 
critérios e instrumentos mais coerentes com os seus pressupostos teóricos e as reali-
dades de ensinar e aprender a distância. 

Questões como a ausência física do professor em muitos dos modelos de ofertas 
de cursos a distância e os processos psicossociais de aprender fora da sala de aula, a 
necessidade de destreza tecnológico-digital para dar conta da aprendizagem media-
da e a distância etc. são realidades que enfrentamos no dia a dia da aprendizagem a 
distância.

Sem dúvida, a EAD possui suas especifi cidades; porém, não diverge do ensino 
presencial no que concerne ao produto fi nal, que é a avaliação e o resultado obtido 
pelo aluno.

Nesse tipo de ensino, adotam-se estratégias capazes de propiciar um ambiente 
de integração, além de intervenções que visam a mediar o processo da avaliação da 
aprendizagem. 
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Introdução
A sociedade contemporânea globalizada é marcada por intensas e contínuas 

transformações que se processam com velocidade e capilaridade jamais vivenciadas 
pela humanidade e amplamente suportadas pela Tecnologia.

Essa sociedade do conhecimento nos desafi a a buscar premissas teóricas que 
fundamentem a construção de práticas educativas inovadoras que sejam coerentes 
com o contexto e com o perfi l dos atores dos processos de ensino e de aprendizagem 
da sociedade da informação.

Segundo Castells (2005), a sociedade da informação tem como principal carac-
terística a informação e defi ne a sociedade pós-agrária e industrial. Para o sociólogo 
espanhol, a informação tem papel de fi o condutor da humanidade e se torna fonte de 
produtividade e poder, na medida em que é potencializada pelas tecnologias. 

Manuel Castells (2005) ainda ressalta que, diferentemente da Era Industrial, na 
qual a economia girava em torno da produção e do consumo de produtos, na socie-
dade contemporânea, o bem consumido passa a ser a informação.

Cabe destacar que ao discutir tecnologias, é mister salientar que além de poten-
cializarem o armazenamento, a transmissão e o compartilhamento de dados, como 
destaca Lèvy (1999), elas são o suporte digital do conhecimento e da comunicação 
e têm papel fundamental no cotidiano das pessoas e nas relações interpessoais, em 
todos os segmentos da sociedade atual.

Em relação à utilização das tecnologias na educação, não há mais o que questio-
nar sobre suas potencialidades; portanto, o foco da discussão passa a ser o contexto 
no qual elas serão utilizadas e como exatamente farão parte dos processos educativos, 
vez que as tecnologias por si só não desencadeiem a intencionalidade pedagógica da 
ação educativa.

Werthein (2000) considera importante que para o uso de tecnologias educacio-
nais, os professores identifi quem qual o papel que assumem e podem desempenhar 
nas situações educativas, especialmente no âmbito da virtualidade. 

Ao se planejar e desenvolver situações educativas, é necessário reconhecer os 
riscos, os desafi os e as possibilidades que as Tecnologias Digitais de Informação e 
Comunicação (Tdic) apresentam para a educação, no caso, mais especifi camente, 
para a Educação a Distância.
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Em consonância, Valente (2014) salienta que a implantação das Tdic na Edu-
cação vai muito além do prover acesso à informação. Elas têm de estar inseridas 
e integradas aos processos educacionais, agregando valor ao processo de ensino e 
aprendizagem, como acontece com a integração das Tdic em outras áreas.

A discussão nos orienta que não se trata apenas de incluir tecnologias em uma 
rotina pedagógica já existente, mas é fundamental redimensionar a prática pedagógi-
ca considerando o potencial pedagógico dos recursos tecnológicos.

Assim sendo, a utilização das Tdic deve acontecer de forma planejada e sustenta-
da por referenciais teóricos centrados nas novas abordagens pedagógicas que orien-
tam os processos de ensino e aprendizagem, considerando os novos espaços virtuais 
nos quais a aprendizagem pode ocorrer, especialmente nos Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem (AVA) utilizados na Educação a Distância (EAD).

De acordo com Moore e Kearley (2013), a EAD se caracteriza pela separação 
espacial e temporal entre tutores, professores e estudantes, sendo compensada, con-
tudo, pelo uso de instrumentos, materiais e tecnologia especializados para realizar a 
mediação e assim viabilizar o processo ensino-aprendizagem. E do ponto de vista da 
construção do conhecimento, para Valente (2014) a cooperação que pode acontecer 
entre pessoas de um determinado grupo é uma das maneiras mais interessantes de 
uso das facilidades de comunicação das Tdic, sobretudo no âmbito da EAD. 

Para o Ministério da Educação (MEC) (BRASIL, 2007) a atividade do tutor é a de 
mediar o processo pedagógico junto a estudantes geografi camente distantes, sendo 
sua principal atribuição o esclarecimento de dúvidas, a fi m de auxiliá-los no desen-
volvimento de suas atividades individuais e em grupo, bem como promover espaços 
de construção coletiva de conhecimento, selecionar material de apoio e sustentação 
teórica para os conteúdos. 

O MEC alerta para o fato de que a falta de comunicação e de diálogo entre do-
centes, alunos e tutores possibilita a sensação de isolamento, sendo apontado como 
uma das causas de perda de qualidade e de evasão nos Cursos a Distância.

Andrade (2007) aponta as competências necessárias para a prática de tutoria e, 
entre elas: a de comunicação (atividades de feedback, voltadas para informação); a de 
mediação (voltadas para intervenção no processo de aprendizagem); a interpessoal 
(ouvir o outro, empatia) a tecnológica (fl uência no manejo e aplicação das tecnologias).

Na concepção de Schneider, Silva e Behar (2013), a ação do tutor, nos cursos a 
distância, é promover qualidade na educação por meio do suporte ao aluno, ocupan-
do, dessa forma, espaço indispensável nessa modalidade. 

Essas autoras destacam que a tutoria não signifi ca apenas dar atenção, mas, sim, 
realizar orientação acerca da aprendizagem do aluno, de forma organizada e plane-
jada. Além disso, o tutor deve ser um agente motivador, orientador e saber acompa-
nhar, avaliar e ter conhecimento sobre os conteúdos. 

No contexto da EAD, o referencial teórico da Comunidade de Inquirição (COI), 
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evidenciado por Garrison, Anderson e Archer (2000), avança signifi cativamente na 
questão pedagógica, vez que, diferentemente de outras práticas educativas que mi-
gram e são adaptadas do ensino presencial para o modelo a distância, a COI se defi ne 
dentro da virtualidade trazendo um novo paradigma para a prática educativa da mo-
dalidade a distância e, consequentemente, para a prática dos tutores.

Comunidade de Inquirição (COI)
No modelo de COI defi nido por Garrison, Anderson e Archer (2000), a apren-

dizagem online ocorre por meio da inter-relação entre três elementos que se infl uen-
ciam, são as denominadas: presença social, presença de ensino e presença cognitiva.

A presença social é defi nida como a capacidade que os participantes têm de se 
projetarem social e emocionalmente como pessoas, apresentando suas características 
pessoais na comunidade, expondo seus pensamentos e ideias de forma espontânea e 
colaborativa. 

Para Garrison, Cleveland-Innes e Fung (2010) o conceito de presença social é 
considerado um mediador entre a presença de ensino e a presença cognitiva. A fun-
ção dessa presença é a de apoiar os aspectos cognitivos e afetivos da aprendizagem. 
Ela é formada pelas categorias: expressão emocional, comunicação aberta e coesão 
do grupo. Tal presença está ligada à interação que se estabelece dos estudantes entre 
si e dos estudantes com o tutor, o que é essencial para a criação de uma comunidade 
em que se faz necessário diálogo com objetivo educativo comum.

A presença de ensino se estabelece a partir da conexão entre estruturas, proces-
sos e ferramentas, a fi m de possibilitar a aprendizagem e diz respeito à facilitação e 
ao direcionamento de processos cognitivos e sociais (ANDERSON et al., 2001). É 
construída a partir do design e da organização do curso, pelo discurso facilitador e 
pelas instruções diretas que são fornecidas ao estudante.

Para Garrison, Anderson e Archer (2000) a presença cognitiva é entendida como 
a capacidade de os estudantes construírem conhecimentos por meio da refl exão e da 
comunicação entre os demais participantes na comunidade online. 

Essa presença é observada por meio da criação de processos estruturados em que 
o interesse dos estudantes é estimulado e contribui para a refl exão e a construção do 
conhecimento divide-se em eixos que se complementam e se inter-relacionam: evento 
desencadeador que instiga a sensação e a curiosidade, a exploração e a integração, que 
instiga a troca e o compartilhamento de ideias, e a resolução, que é responsável pelas 
aplicações das novas ideias. Para os autores, a presença cognitiva auxilia o estudante a 
desenvolver o pensamento crítico sobre determinado assunto abordado.

As presenças social, de ensino e cognitiva se infl uenciam mutuamente e no mo-
delo de tutoria adotado pela Instituição de Ensino Superior (IES), com base na qual 
a experiência deste relato foi construída e se confi guram como a sustentação teórica 
da prática educativa realizada pelos tutores. Nesse modelo, o tutor exerce papel efeti-
vamente ativo na condução de Cursos e das Disciplinas online.
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Para tanto, é importante que ele, além de dominar o conteúdo específi co da área 
em que atua, promova situações de refl exão e aprofundamento (presença cognitiva). 

Além disso, o tutor deve ser dinâmico, gerenciar relações interpessoais e promo-
ver a inclusão dos estudantes na turma (presença social), além de fornecer subsídios e 
orientações para que a interação entre estudantes e material didático seja fomentada 
(presença de ensino).

Desenvolvimento da experiência
O relato de experiência apresentando neste Capítulo é defi nido a partir do con-

texto da sociedade da informação, da teoria da Comunidade de Inquirição (COI) e 
da experiência de EAD construída na Cruzeiro do Sul Virtual. 

A Instituição utiliza o AVA Blackboard para desenvolver o seu modelo educativo 
e faz uso de diferentes recursos tecnológicos contidos no AVA para a sustentação do 
processo de aprendizagem dos estudantes.

As disciplinas que compõem os cursos de Graduação e Pós-Graduação EAD da 
IES são desenhadas a partir de um protótipo pedagógico que, conforme Cabral e co-
laboradores (2009), diz respeito a estruturas modulares, constituídas por ferramen-
tas/funcionalidades de um AVA, que apresentam certa regularidade e desempenham 
papel pedagógico na aprendizagem mediada por Tecnologia.

No protótipo pedagógico, desenvolvido pela Coordenação Pedagógica da Pró-Rei-
toria de EAD (Pread), são defi nidos saberes e conhecimentos produzidos por profes-
sores autores, atividades que motivam e induzem o desenvolvimento de processos cog-
nitivos, além de recursos midiáticos que são produzidos por diferentes profi ssionais e 
segmentos vinculados aos processos educativos a Distância.

A Cruzeiro do Sul Virtual instituiu o chamado “modelo mensal” de oferta, no 
qual a matrícula e o ingresso dos estudantes podem ser efetivados mensalmente, as-
sim como a oferta e a temporalidade das Disciplinas.

O setor de tutoria se constitui por meio de tutores que são profi ssionais de dife-
rentes áreas do conhecimento, com experiência acadêmica e/ou do mercado profi s-
sional, com formação em Pós-Graduação Lato e/ou Stricto Sensu.

Os tutores são organizados e atendem disciplinas e estudantes por área de co-
nhecimento e aderência à sua formação. Possuem jornadas presenciais que variam 
de 20h a 40h semanais, atendem aos estudantes e acompanham o desempenho deles 
nas Disciplinas, exclusivamente por meio do AVA Blackboard.

O modelo de tutoria da IES considera o papel do tutor, conforme Alves e Nova 
(2003), como o de orientador do processo da construção do conhecimento que mo-
tiva o estudante a desenvolver atitude crítica em relação ao mundo de informações 
ao qual é submetido. 

O tutor é orientado a promover relação de parceria, fundamentada no diálogo. Con-
forme Tarcia e Cabral (2011), o desafi o do tutor está vinculado à sua prática e diz respeito 
a: como fazer, como agir, como ser agente e permitir que os estudantes também o sejam.
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Sendo assim, para exercer a tutoria na IES, o profi ssional deve ter competência 
interpessoal, conhecimento tecnológico e comunicacional (ANDRADE, 2007) e no 
que tange ao conhecimento tecnológico, é válido ressaltar a importância da forma-
ção continuada e complementar, pois, como aponta Marek (2009), o profi ssional que 
leciona na modalidade a Distância deve receber treinamento específi co com o intuito 
de se desenvolver habilidades pedagógicas coerentes com o enfoque.

Em relação à prática de tutoria e às presenças da COI, destacam-se algumas pre-
missas para a atuação do tutor na IES: dominar o conteúdo específi co da área em 
que atua, orientar e otimizar a interação do estudante com os recursos disponíveis 
na trajetória dele pelo protótipo pedagógico caracterizando a presença de ensino; ser 
dinâmico, gerenciar relações interpessoais e promover a inclusão dos estudantes na 
turma, o que potencializa a presença social; auxiliar o estudante a estabelecer cone-
xões, instigando-o a realizar indagações e refl exões, aprofundar a relação do estudan-
te com o conhecimento favorecendo, portanto, a presença cognitiva.

Sendo assim, a prática de tutoria tem sustentação em um conjunto de ações ba-
seadas no modelo de oferta mensal, no modelo de tecnologia do AVA e suas funciona-
lidades, nos protótipos que estabelecem a trajetória pedagógica a ser vivenciada pelo 
estudante e nos pressupostos teóricos da Comunidade de Inquirição (COI). Para tanto, 
a supervisão de tutoria implementou o chamado “ciclo de vida da tutoria” que possibi-
lita relacionar as ações e práticas educativas com as presenças defi nidas pela COI.

Discussão da experiência
O “ciclo de vida da tutoria” se constitui por dois momentos distintos: um mensal, 

que envolve a atribuição das disciplinas ao tutor (recepção, orientação, acompanha-
mento e fi nalização da disciplina), e um diário que envolve ações pontuais que devem 
ser realizadas diariamente, conforme ilustra a Figura 1, a seguir:
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Figura 1 – Ciclo de vida da tutoria. 

Fonte: elaborada pelos autores.

Cada uma das etapas apresentadas no “ciclo de vida da tutoria” tem relação di-
reta com as presenças de ensino, social e cognitiva, de acordo com o contexto, a de-
manda e a tarefa a ser realizada no processo de trabalho do tutor.

Dessa forma, o ciclo mensal tem início quando o tutor recebe sua atribuição por 
meio da relação de disciplinas que estarão sob sua responsabilidade. Em seguida, 
ele deverá preencher o seu perfi l e gravar o seu vídeo de apresentação explicitando a 
presença social. Posteriormente, fomentando ainda a presença social, ele publica um 
“aviso de boas-vindas” para os estudantes.

O checklist inicial se refere à conferência das datas das atividades, além da verifi -
cação do conteúdo postado, como apostila, vídeos, PPT narrado e demais ferramen-
tas de aprendizagem que constituem aquela Disciplina. Essa ação caracteriza a pre-
sença de ensino, pois com o conhecimento que o tutor possui, ele é capaz de verifi car 
se todos os itens descritos acima correspondem à disciplina sob sua responsabilidade 
e se estão de acordo com o protótipo pedagógico. Esse procedimento evita, ainda, 
futuros problemas em relação à publicação equivocada de conteúdos.

Em algumas ações educativas, realizadas pelo tutor, identifi ca-se a concomitân-
cia das presenças de ensino e social. Isso ocorre em relação, por exemplo, à publicação 
do aviso sobre as datas das atividades propostas, destacando-se os prazos, orientação 
em relação à unidade de estudo e orientação acerca dos recursos disponíveis. Nesse 
caso, há comunicação e diálogo com objetivo em comum: apoiar o estudante nos 



146

aspectos cognitivos e de ensino (presença de ensino) e estabelecer diálogo para a cons-
trução do vínculo entre tutor e estudantes (presença social).

Quando o tutor realiza a ação de apresentar material complementar acerca do 
conteúdo estudado, apresentar a correção da atividade refl exiva, estabelecer discus-
são em relação às atividades realizadas pela turma ou, ainda, liberar os gabaritos de 
autocorreção, evidencia-se a presença de ensino. 

Cabe destacar, porém, a presença cognitiva nessas ações educativas, vez que criam 
situações com o objetivo de que os estudantes possam construir o conhecimento por 
meio da refl exão e da comunicação com os demais sujeitos da turma, estabelecendo, 
assim, o pensamento crítico sobre os assuntos discutidos.

O segundo momento do “ciclo de vida da tutoria” defi ne o ciclo diário no qual o 
tutor responde dúvidas dos estudantes por meio de mensagens que podem contemplar 
desde esclarecimentos de “passos para realizar uma postagem no fórum” até mensagens 
mais específi cas em relação às unidades de estudo e/ou temas relacionados a saberes e a 
conhecimentos específi cos, tais como cálculos, conceitos e interpretação. 

O tutor também atua no fórum de dúvidas, que é visitado diariamente por ele. 
O estudante é orientado a postar, nesse fórum, dúvidas que possam ser comuns aos 
demais estudantes da turma e nessa ação destacam-se as três presenças: o tutor deve 
fomentar a discussão e a colaboração entre os estudantes (presença social) para escla-
recimentos (presença de ensino) e refl exões (presença cognitiva).

Nos fóruns temáticos, a discussão se dá em torno de um tema específi co con-
templado na unidade de estudo. Nesse espaço, não só o tutor acompanha, incentiva 
e destaca as boas participações, como também orienta as postagens que saíram do 
contexto proposto inicialmente. Nessa ação do tutor, mais uma vez, identifi ca-se a 
potencialidade das três presenças e se destaca a necessidade da interação entre tutor 
e estudante e entre os estudantes.

O tutor também monitora os estudantes ausentes e não participativos, enviando 
mensagens nas quais busca aproximação, a fi m de identifi car os motivos da sua au-
sência no ambiente e se coloca à disposição para auxiliá-lo em um eventual problema 
de acesso, motivando-o a entrar, ou retornar, no AVA. 

É por meio dessa ação que o tutor auxilia e minimiza a evasão dos estudantes. 
Quando o tutor se depara com essa situação, ele incentiva-os e/ou reorganiza os pra-
zos das atividades, para que possam concluir a Disciplina, o que caracteriza a presen-
ça social e de ensino.

No ciclo diário, destacamos também o trabalho do tutor em responder deman-
das da supervisão de tutoria no que diz respeito ao acompanhamento da prática e de 
atendimento de situações especiais; entre elas, rever notas e reavaliar atividades, aten-
der demandas de estudantes contempladas pelo regimento da IES como: problemas 
de saúde e licenças médicas, o que implica reorganizar prazos e atividades de acordo 
com a orientação da supervisão de tutoria.
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 Podemos inferir que nas ações descritas e realizadas pelo tutor (mensal e diárias) 
no ciclo de vida da tutoria, é possível verifi car as presenças social, de ensino e cognitiva. 

Considerações fi nais 
Diante do exposto e considerando a concepção institucional de tutoria, as pre-

senças da COI podem orientar as práticas de tutoria, gerando uma intencionalidade 
pedagógica que qualifi ca a ação do tutor e potencializa as situações de aprendizagem 
vivenciadas pelos estudantes no AVA, propiciando gerar qualidade.

A qualidade, para Imbernón (2004), tem sido analisada a partir da consciência 
do aluno, de como ele a percebe e é vista como trajetória, como processo de constru-
ção contínua. 

Imbernón ainda aponta que a qualidade não está unicamente no conteúdo, mas 
sim na interatividade do processo, na dinâmica do grupo e no uso das atividades. 
Nesse sentido, o termo qualidade em EAD, conforme defi ne Demo (2001), resulta da 
preocupação e do comprometimento com a qualifi cação do sujeito.

Além disso, a defi nição dos ciclos de vida e suas relações com as presenças da COI 
tendem a potencializar mudanças no comportamento e na prática dos tutores na medi-
da em que esses passam a ter não só mais consciência do seu papel e de como exercê-lo, 
mas também maior clareza do potencial pedagógico e dos recursos e funcionalidades 
do AVA, possibilitando o avanço na qualidade das mediações e das interações com os 
estudantes e potencializando as situações de aprendizagem no ambiente virtual.

Acreditamos que o modelo de tutoria adotado na Cruzeiro do Sul Virtual e des-
crito no presente Capítulo pode ser uma forma de contribuir para a qualidade dos 
processos educativos a distância, vez que orienta uma prática de tutoria comprome-
tida com a qualifi cação dos estudantes. 
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Introdução
O acelerado crescimento da EAD no Brasil, registrado nos últimos anos, e a 

reabertura, a partir de 2013, de processos de aditamento ao ato de credenciamento 
das Instituições de Ensino Superior (IES) pelo Ministério da Educação (MEC), possi-
bilitando o cadastro de novos polos de apoio presencial para a Educação a Distância, 
torna premente para as IES que oferecem cursos a distância, a necessidade de estabe-
lecerem um Sistema Integrado de Gestão (SIG), a fi m de garantir a reprodutibilidade 
de suas metodologias de ensino previstas em seus Projetos Pedagógicos de Cursos 
(PPC) e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e a repetitividade de seus 
processos acadêmicos e administrativos, no que tange à atuação dos polos EAD, com 
qualidade, precisão, efi ciência e segurança, possibilitando, assim, maior aprendizado 
para o aluno e o atendimento à Legislação vigente.

O sistema de comunicação empresarial adotado para a integração dos diversos 
stakeholders (partes interessadas) e a capacitação contínua dos recursos humanos 
também são fatores signifi cativos para que se alcancem os objetivos estratégicos es-
tabelecidos.

Um SIG pode ser construído considerando-se a cultura organizacional da empre-
sa, o contexto concorrencial do segmento em que atua e a aplicação de ferramentas e 
estratégias gerenciais de administração voltadas para a melhoria contínua que, a partir 
de um conjunto de indicadores de desempenho, permita periodicamente implementar, 
rever e atualizar os seus processos de trabalho para que a IES alcance maior credibilida-
de no cenário educacional e amplie sua competitividade empresarial.

Por entender que o polo é um dos componentes indispensáveis na efetivação da 
aprendizagem do aluno, foi criada uma área específi ca na estrutura organizacional 
da Cruzeiro do Sul Virtual, a Coordenação Geral de Polos EAD, para gerir todos os 
processos relacionados aos polos EAD.

O presente estudo se realiza na Cruzeiro do Sul Educacional, Grupo Educacional 
que possui três universidades credenciadas para oferta de cursos EAD, com cerca de 
80 polos autorizados e mais aproximadamente 270 outros cadastrados que estão em 
processo de avaliação para possível aprovação pelo MEC para funcionamento.

A oferta dos cursos de Graduação e Pós-Graduação na modalidade a distância nas 
IES credenciadas do Grupo ocorre por meio de parcerias com organizações educacionais, 
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em diversas localidades distribuídas pelo território nacional, constituídas como polos 
de apoio presencial, devidamente autorizadas pelo MEC, que devem atender aos requi-
sitos legais previstos para a Educação a Distância e outros defi nidos pelas IES.

Inicialmente, havia 10 polos pertencentes à primeira IES do Grupo em funcio-
namento, autorizados pelo MEC, para oferta de cursos de Graduação a Distância.

A comunicação para orientação a essas unidades de apoio presencial, as visitas in loco 
e o monitoramento dos resultados eram feitos com frequência maior. Havia proximidade 
com os gestores e demais funcionários dos polos, o que permitia identifi car mais facilmente 
as fragilidades a serem corrigidas. Os registros eram mais simples e rápidos. 

Contudo, no intervalo de 18 meses, a partir de 2012, foram adquiridas mais duas 
IES, que também atuavam com Graduação EAD, com políticas educacionais e mer-
cadológicas diferenciadas em termos de gestão acadêmica, administrativa e fi nancei-
ra, além da cultura organizacional própria de cada uma delas.

Nas integrações de cada nova IES adquirida, a primeira medida foi a adoção 
dos sistemas de gestão já utilizados pelas demais instituições do Grupo, gerando a 
mudança do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e dos sistemas de secretaria, 
acadêmico e fi nanceiro. Essas alterações ocorreram num espaço curto de tempo e 
precisaram considerar os calendários acadêmicos previstos.

Os polos recém-incorporados apresentavam difi culdades em assimilar e ope-
racionalizar os processos de trabalho do novo controlador nos prazos previstos em 
função do curto espaço de tempo que tiveram para a adaptação. 

A fi m de minimizar possíveis falhas, a Coordenação de Cursos de Programas, o 
suporte técnico do AVA e os analistas do Setor de Sistemas de Informação atuavam 
intensivamente nos ajustes para inclusão dos cursos e alunos veteranos das IES e 
encaminhavam frequentemente informações e orientações às áreas envolvidas, aos 
polos e aos discentes.

No transcorrer de todo o processo, observou-se que o atendimento pessoal e 
personalizado dos clientes internos e externos se tornou impraticável frente ao volu-
me elevado de consultas e, com isso, a aplicação das normas e procedimentos estabe-
lecidos poderia comprometer a qualidade da operacionalização da oferta dos cursos. 

A partir desse cenário, optou por desenvolver e implementar um Sistema de 
Gestão Integrado de Gestão de Polos de Apoio Presencial para Educação a Distância 
(Sigespo EAD), a fi m de sistematizar os diversos processos de trabalho, estabelecen-
do a padronização de procedimentos e a adoção de sistemas de acompanhamento do 
desempenho dos polos, tornando-o público, por canais efi cientes de comunicação, a 
fi m de reduzir as falhas.

1 Sistema Integrado de Gestão de Polos de Apoio Presencial para 
Educação a Distância (Sigespo EAD)

O desenvolvimento do Sigespo EAD se baseou preliminarmente nas ferramentas ge-
renciais de gestão por processos, sistemas da qualidade e de indicadores de desempenho.
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Inicialmente, cabe conceituar suscintamente cada uma dessas técnicas de gestão 
escolhidas de forma a elucidar o modelo que está sendo construído, que passará por 
avaliações periódicas e terá incrementos com alterações que possibilitem seu aprimo-
ramento constante. 

Um processo é um grupo de atividades realizadas numa sequência lógica com o 
objetivo de produzir um bem ou um serviço que tem valor para um grupo específi co 
de clientes (HAMMER; CHAMPY, 1994).

Não existe um produto ou um serviço oferecido por uma empresa sem um pro-
cesso empresarial assim como não faz sentido existir um processo empresarial que 
não ofereça um produto ou um serviço (GONÇALVES, 2000).

A gestão por processos implica que os colaboradores organizem suas atividades 
nas diversas áreas funcionais em que atuam de forma a contribuir para o cumprimento 
da fi nalidade empresarial que a empresa se propõe. Uma atuação departamentalizada 
prioriza metas por departamentos e impede que todos tenham uma visão do todo. 

Para assegurar que os processos sejam operacionalizados dentro dos padrões es-
tabelecidos pela empresa, é recomendável adotar um sistema de gestão da qualidade 
em que os procedimentos sejam padronizados e registrados. Todas essas informações 
podem ser reunidas em um compêndio denominado Manual da qualidade.

Um sistema de gestão da qualidade faz referência a tudo o que uma organização 
realiza para gerenciar seus processos ou atividades (MELLO et al., 2002 ). O conjunto 
de normas ISO 9000 é o sistema mais utilizado pelo mundo para se implementar e 
gerenciar um sistema da qualidade. Sua versão no Brasil é designada como NBR ISO 
9001:2015 – sistemas da qualidade- requisitos, conforme a Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) (2015).

Além da normalização dos métodos, é preciso também adotar mecanismos de 
medição e controle que permitam acompanhar o desempenho do sistema como um 
todo. Para este fi m, há diversas técnicas de acompanhamento da efi ciência dos pro-
cessos empresariais, por meio de dados que associados se transformam em índices 
que permitem análises de desempenho. Um dos métodos mais conhecidos para este 
fi m é o Balanced Score Card (BSC), desenvolvido por Robert Kaplan e David Norton, 
que considera quatros perspectivas fi nanceira, clientes, processos internos, aprendi-
zado e crescimento para avaliação da performance empresarial.

A defi nição dos requisitos a serem solicitados para compor o dossiê documental 
dos polos parceiros baseou-se em documentos ofi ciais do MEC, que defi nem diversas 
diretrizes para a oferta de cursos de Graduação e Pós-Graduação EAD, bem como 
referenciais de qualidade para Educação Superior a Distância que, apesar de não ser 
lei, é sempre considerado nos processos avaliativos. 

Reunindo esse arcabouço conceitual, regimental e também a experiência de ges-
tão de dez anos na área de Educação a Distância da Cruzeiro do Sul Virtual, na qual 
se desenvolve esta proposta de modelo de gestão, estabeleceram-se alguns quesitos 
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básicos para iniciar a construção do modelo de gestão proposto, que são apresenta-
dos a seguir.

1.1 Documentação 
Nos processos de avaliação de cursos Graduação EAD e, especialmente, de ava-

liação in loco de polos, previstos pelo MEC, há um elevado grau de rigor por parte 
dos avaliadores na verifi cação e conferência da documentação da organização parcei-
ra, especialmente em relação à disponibilidade inequívoca do imóvel em que aconte-
cerá a realização das atividades presenciais obrigatórias.

Alguns documentos ou declarações emitidas por órgãos públicos muitas vezes 
demoram a serem emitidos e não podem ser obtidos rapidamente quando se detecta 
sua falta ou prazo de validade vencido e se há um processo de avaliação para ocorrer 
em breve.

Em função dessas restrições, que não estão sob o controle da IES, decidiu-se soli-
citar previamente aos polos autorizados e àqueles em processo de aditamento, antes e 
independentemente de processos de avaliação do MEC, os documentos necessários, 
que compuseram um dossiê documental de cada polo, que viessem a assegurar a dis-
ponibilidade e a comprovação legal dos seguintes requisitos:

• Devida constituição e regularidade jurídica da organização parceira;
• Disponibilidade inequívoca do endereço do imóvel, por meio de certidões 

ou outros documentos públicos que comprovem a propriedade dele; 
• Formalização do termo de parceria entre a IES e a organização parceira, 

que regulamenta e institui deveres e direitos das duas partes e a respectiva 
remuneração;

• Outros documentos complementares, se necessários, que possam compro-
var a regularidade de funcionamento e o atendimento aos dispositivos legais 
previstos para Educação a Distância e às autoridades locais dos municípios 
em questão.

1.2 Sistema de comunicação
Difi culdade constante é a comunicação como os polos de apoio presencial. Com 

frequência semanal e até diária, a IES necessita transmitir informações, comunicados 
e normas de orientação aos polos parceiros.

O sistema de comunicação por e-mail se mostra pouco confi ável, consideran-
do-se as restrições de operacionalidade que cada polo e mesmo a IES podem ter em 
função dos seus provedores de Internet.

Optou-se, então, por se utilizar dois canais que pudessem oferecer o nível de 
confi abilidade maior para registros de dados e pesquisa de informações acadêmicas e 
administrativo-fi nanceiras, em função de seu maior índice de disponibilidade:

• Sistema Integrado de Administração Acadêmica (Siaa) – sistema informa-
tizado no qual estão cadastrados alunos e seus dados acadêmicos, cursos 
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com suas matrizes curriculares, valores e polos, entre outras informações, 
disponibilizadas para consultas em formato individualizado ou por meio 
de relatórios. Alguns colaboradores do polo são previamente cadastrados e 
passam a ter acesso a essas informações para poderem orientar os alunos em 
seu atendimento;

• Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) – o Grupo Educacional utili-
za-se do AVA Blackboard para disponibilização de seus cursos EAD, uma 
ferramenta tecnológica muito utilizada atualmente em instituições de en-
sino renomadas do mundo todo. Foi criada nesse ambiente uma disciplina 
denominada Polos EAD, na qual estão matriculados como usuários alguns 
colaboradores de todos os polos, com os quais as áreas gestoras do Campus 
Virtual e outras áreas administrativas da IES se relacionam. Nessa disciplina 
foram criadas pastas para diversas áreas, como Secretaria, Setor Financeiro, 
Coordenação Geral de Cursos e Programas, Coordenação de Polos, Suporte 
Técnico etc. Cada área disponibiliza para os polos alguma informação ou 
documento que precise ser publicado. A grande vantagem desse canal é que 
as mensagens e arquivos são mantidos permanentemente e podem ser con-
sultados periodicamente quando alguma das partes precisa esclarecer suas 
dúvidas. Cabe a cada gestor interno manter sua pasta atualizada. 

1.3 Capacitação dos recursos humanos
Esse quesito requer especial atenção dos gestores de polos da IES. Há alguns 

fatores que comprometem signifi cativamente o desenvolvimento do trabalho perti-
nente aos polos de apoio presencial:

• A organização parceira tem muitas vezes na EAD uma atividade secundária 
que complementa sua receita e o gestor responsável compartilha seus fun-
cionários nas atividades que exerce, como, por exemplo, atua como colégio 
e polo EAD;

• Elevada rotatividade de funcionários no polo em função de baixos salários;
• Mão de obra pouco qualifi cada com conhecimentos limitados de procedi-

mentos administrativos e acadêmicos;
• Habilidades técnicas limitadas no uso de ferramentas de tecnologia da in-

formação;
• Falta de maior acompanhamento e gerenciamento do mantenedor do polo 

em relação aos processos EAD.
Esses fatores elencados foram considerados, preliminarmente, como os mais limita-

dores para o desenvolvimento efi ciente das tarefas e atividades referentes aos processos 
administrativos e acadêmicos cuja responsabilidade de execução cabe ao polo.

 Optou-se por promover capacitações de integração com os polos de cada IES 
adquirida, periódicas e em todas, para treinamentos sobre novos procedimentos ou 
reciclagem sobre processos EAD, de ordem acadêmico-administrativa.
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As capacitações são feitas por meio de webconferências, em datas e horários 
previamente informados por meio de aviso encaminhado via disciplina Polos EAD, 
disponível no AVA Blackboard e ministradas por especialistas da área que identifi cam 
a necessidade sobre determinado tema ou por solicitação da Coordenação dos polos 
em função de uma demanda específi ca. 

Os eventos são gravados e disponibilizados posteriormente, no AVA, na mesma 
disciplina Polos EAD, em pasta específi ca da área gestora do tema, para que possa ser 
consultada posteriormente pelos polos, para esclarecimento de dúvidas.

São realizados, também, encontros presenciais com apresentação de profi ssio-
nais das diversas áreas que prestam serviços aos polos ou atuam na gestão da EAD 
no Grupo Educacional.

1.4 Gestão de processos acadêmicos e administrativos
Foi desenvolvido um aplicativo dentro do Siaa, denominado Central de Rela-

cionamento Polos (CRP), para registro e acompanhamento de consultas feitas pelo 
polo à área de atendimento da Coordenação Geral de Polos, com uma estrutura de 
workfl ow, com emissão de protocolo e prazos defi nidos para providências e respostas 
de cada área integrante do processo de trabalho. 

As consultoras acadêmicas, ao receber um processo, fazem a triagem se o pedi-
do do polo é pertinente e, em caso positivo, encaminham para a área que tratará da 
questão. Em caso negativo, devolvem ao polo com as devidas orientações. Semanal-
mente, verifi cam-se, também, os atrasos na tramitação de processos, tanto das áreas 
internas do Campus Virtual, como dos polos, emitindo avisos de alerta para solução 
e resposta das pendências.

Paralelamente, o atendimento monitora também os processos abertos no Siaa 
pelos alunos, se há alguma etapa que tramita pelo polo, verifi cando se o polo está 
respondendo e atendendo os prazos previstos. Se há atrasos, o polo é acionado para 
que possa proceder à regularização.

Esse atendimento diário, muitas vezes, indica falhas ou limitações que exigem 
análise e redesenho dos processos. Quando isso ocorre, a Coordenação Geral de Po-
los EAD aciona as respectivas áreas para discussão e efetivação da revisão do respec-
tivo processo de trabalho.

 1.5 Indicadores de desempenho
A partir de 2016, foi iniciado o desenvolvimento de um sistema de indicadores 

de desempenho por polo, que registra índices de conformidade em relação à opera-
cionalização dos processos de trabalho estabelecidos, como, atendimento aos prazos, 
remessa de avaliações e documentos e resposta à processos acadêmicos, entre outros, 
baseado na metodologia BSC.

O BSC foi apresentado pela primeira vez por Robert Kaplan e David Norton, 
em 1992, como um conjunto de indicadores fi nanceiros e não fi nanceiros que estão 
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relacionados com a satisfação do cliente, os processos internos e a aprendizagem 
e desenvolvimento, fatores considerados fundamentais para a competitividade das 
empresas: 

O balanced scorecard deve traduzir a missão e estratégia de uma unidade de ne-
gócios em objetivos e medidas tangíveis. As medidas representam o equilíbrio 
entre indicadores externos voltados para os acionistas e clientes, e as medidas 
internas dos processos críticos de negócios, inovação, aprendizado e cresci-
mento. Há um equilíbrio entre as medidas de resultado – as consequências dos 
esforços passados – e as medidas que determinam o desempenho futuro. E o 
scorecard se equilibra entre medidas objetivas, de resultado, facilmente quan-
tifi cáveis, e vetores subjetivos até certo ponto discricionários das medidas de 
resultado (KAPLAN; NORTON, 1997, p. 9).

Os objetivos e as medidas do scorecard derivam da visão e da estratégia da em-
presa e focalizam o desempenho organizacional sob quatro tipos de perspectivas bá-
sicas da organização: a perspectiva do cliente, dos processos internos, do aprendiza-
do e crescimento e do fi nanceiro (KAPLAN; NORTON, 1997). 

Iniciou-se com a aplicação de três indicadores de desempenho que atenderão 
às perspectivas dos processos internos e do aprendizado e crescimento previstos no 
BSC, com base nas atividades que mais exigem participação dos polos, proporcio-
nando maior controle sobre o cumprimento dos prazos e desempenho dos polos 
nessas atividades para um adequado atendimento dos alunos.

Segundo Laszlo (1998), a gestão da qualidade está relacionada a ações de pla-
nejamento, controle e aprimoramento, a partir do estabelecimento de políticas ins-
titucionais e objetivos defi nidos pela direção da organização. Requer organização e 
fl exibilidade para o aprimoramento contínuo dos processos e serviços envolvidos.

A perspectiva de processos internos, conforme Prado (2002), identifi ca para os 
gestores os processos críticos em que devem buscar a excelência, com o intuito de 
atender aos objetivos dos acionistas e de segmentos específi cos de clientes.

Já para Corrêa (2005), o mapeamento adequado dos processos críticos que re-
presentam a cadeia de valor da organização é um aspecto importante para a cons-
trução da estratégia sob a perspectiva dos processos internos do ponto de vista da 
efi cácia, da efetividade e da efi ciência operacional.

Em relação à perspectiva do aprendizado e crescimento, para Prado (2002), de-
vem desenvolver objetivos e métodos para orientar o aprendizado e o crescimento 
organizacional, enquanto para Lima (2003), o aprendizado contínuo e multiplicado 
permite à organização sustentar suas ações e iniciativas, resultando em um possível 
crescimento, ao invés dos antigos modelos nos quais as lideranças, por insegurança, 
sonegam informações aos subordinados como forma de se manterem em degraus 
superiores. 

O primeiro indicador de desempenho implantado foi o de pontualidade nos tra-
mites dos processos na Central de Atendimento ao Aluno (CAA), que está relacionada 
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à perspectiva os processos internos, registra quais polos responderam o processo no 
prazo determinado pelo fl uxo, sem atrasar, e quais polos atrasam essas respostas, ge-
rando maior morosidade no tempo estimado para a conclusão do processo ao aluno. 

Quando esse indicador de desempenho foi apresentado aos polos, percebeu-se 
melhoria em relação aos atrasos por parte deles, pois apenas 18% dos polos respon-
diam às solicitações no prazo. 

A atuação das consultoras acadêmicas da Coordenação Geral de Polos, nessa 
fase de implantação, também foi essencial. Atualmente, 45% dos processos são res-
pondidos no prazo pelos polos e os polos que ainda não atingiram esse indicador 
estão sendo registrados no dossiê do polo para análise. 

O segundo indicador de desempenho instaurado foi o de pontualidade na pos-
tagem das avaliações dos alunos. Esse indicador também corresponde à perspectiva 
de processos internos e foi desenvolvido devido à quantidade de alunos matricula-
dos nos polos e insufi cientes recursos tecnológicos para essa demanda, ocasionando 
atraso da postagem das provas, o que acarretava atraso na publicação fi nal das notas 
aos alunos. 

Com a meta estabelecida pela Coordenação de Polos, que os prazos para posta-
gem das avaliações deveriam ser cumpridos, muitos polos se organizaram adminis-
trativa e tecnologicamente, contratando mais funcionários técnico-administrativos 
para essas funções operacionais e reforçaram seus recursos tecnológicos, adquirindo 
mais impressoras e scanners, para o cumprimento do prazo. 

Esse indicador promoveu um índice muito positivo em relação à pontualidade 
na postagem das avaliações. Nas últimas edições das avaliações, 97% dos polos posta-
ram as provas no prazo. Nos 3% que tiveram difi culdades para cumprir o prazo, isso 
ocorreu por problemas pontuais e os atrasos desses polos também são registrados em 
seu dossiê. 

O terceiro indicador de desempenho criado para os polos foi o de participação 
nas webconferências realizadas pela Coordenação Geral de Polos e setores da Cruzei-
ro do Sul Virtual. Esse indicador de desempenho atende à perspectiva de aprendiza-
do e crescimento e foi desenvolvido com o intuito de controlar a presença dos polos 
nessas reuniões/capacitações e treinamentos, para que os polos sejam atualizados 
das informações e procedimentos, utilizando esse momento para esclarecimento de 
dúvidas e os auxiliando para um atendimento com maior qualidade e presteza aos 
alunos do polo.

As reuniões são realizadas quinzenalmente, às segundas-feiras, e a participação 
dos polos é em torno de 80% de presença. Observou-se que, dependendo do assunto 
da pauta, esse índice aumenta. É realizado o registro dos polos que se ausentam nes-
sas reuniões no dossiê do polo e as consultoras acadêmicas entram em contato com 
esses polos ausentes, convidando-os a participar do próximo encontro, enfatizando a 
importância da participação.
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Ao trabalhar com o registro desses indicadores de desempenho dos polos, perce-
be-se que a interação, a participação, o cumprimento dos prazos e o atendimento dos 
polos estão melhorando gradativamente. O monitoramento das consultoras acadê-
micas da Coordenação Geral de Polos é essencial para que o polo trabalhe de forma 
conjunta com a Instituição. Percebe-se que os polos se sentem mais confi antes e au-
tônomos para a realização das atividades necessárias, tendo em vista os treinamentos 
realizados e as informações enviadas diariamente. 

A Coordenação Geral de Polos pretende, cada vez mais, possibilitar serviços de qua-
lidade aos alunos matriculados nos polos das IES do grupo e, numa próxima etapa, de-
senvolver outros indicadores de desempenho, como conformidade dos documentos do 
polo exigidos nos processos de avaliação do MEC e nos requisitos contratuais da IES e 
satisfação dos alunos em relação ao atendimento do polo. Estão previstas também:

• Elaboração do Manual dos polos EAD, baseado nas normas ABNT para a 
gestão de sistemas da qualidade, que descreva todos os processos de traba-
lho que tenham atividades que envolvam o polo de apoio presencial;

• Composição de Comissão Permanente de Gestores e Coordenadores de Po-
los para discussão de ações de aprimoramento dos processos EAD;

• Criação da Biblioteca Digital de Documentação dos Polos;
• Capacitações voltadas à gestão administrativa e gerencial de polos.

Considerações fi nais 
A observação permanente dos cenários locais e globais, as alterações dos perfi s 

dos discentes e suas necessidades, as tendências das Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC), o conhecimento de todo o contexto acadêmico e administrativo 
da IES por parte dos colaboradores das organizações parceiras e da IES podem for-
necer elementos que contribuem para a revisão e o redesenho de processos de forma 
a capacitar devidamente e transmitir as informações necessárias para que os polos de 
apoio presencial possam atuar com qualidade e efi ciência.

A adoção de um sistema integrado de gestão de polos de apoio presencial para 
a Educação a Distância colabora também para agilizar a integração de novos polos 
que venham a ser incluídos, já que os procedimentos acadêmicos e administrativos 
em que é necessária atuação já estarão defi nidos, padronizados e documentados, fa-
cilitando, assim, a comunicação e a capacitação dessas unidades parceiras que ve-
nham a se integrar nos polos de aquisição de outras Instituições pela Cruzeiro do Sul 
Educacional ou pela autorização pelos processos de aditamento ao credenciamento 
institucional das IES já operantes.
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Análise da proposta de condução do estágio curricular 

supervisionado no curso de Licenciatura em Matemática 

(EAD) do Grupo Cruzeiro do Sul Educacional

Douglas da Silva Tinti

Introdução
No cenário mundial, a formação de professores converteu-se numa área de cres-

cente preocupação e interesse, tanto para pesquisadores quanto para os propositores 
de políticas públicas (GARCIA, 1999). 

No Brasil, tem se tornado cada vez mais complexa em função de diferentes fato-
res, tais como o desprestígio e a desvalorização da profi ssão docente, que acarretam 
a diminuição da procura pela carreira e, consequentemente, a extinção gradativa de 
cursos de Licenciatura. 

Além disso, não podemos desconsiderar que ensinar a ser professor tem sido, 
também, um grande desafi o para os cursos de formação inicial. Inclui-se nesse cená-
rio o aumento signifi cativo da procura de cursos na modalidade à Distância (EAD). 
Entre um dos desafi os enfrentados pelas instituições que ofertam cursos EAD está a 
condução e o acompanhamento dos estágios curriculares supervisionados. 

Nesse direcionamento, desde 1997, no Brasil, o Conselho Nacional de Educação 
(CNE), instituição ligada ao Ministério da Educação (MEC), começou a elaborar 
vários documentos – diretrizes e pareceres – que focalizam tanto a formação inicial 
quanto a formação continuada de professores da Educação Básica, dando destaque à 
necessária ligação entre a escola de formação e o sistema dos segmentos da Educação 
Básica, buscando proporcionar, assim, a articulação dos elementos gerais da docên-
cia com as demais dimensões da atuação profi ssional do professor.

Os referidos pareceres e diretrizes evidenciam a necessidade de proporcionar 
aos futuros professores espaços formativos, em que a inserção no contexto escolar 
seja considerada de forma plena, com o intuito de contextualizar a teoria vivenciada 
na Graduação, bem como a aproximação com o futuro ambiente de trabalho. É tam-
bém possível observar, nesses documentos, a necessária ligação entre os cursos de 
formação e as escolas da Educação Básica a fi m de contemplar uma formação inicial 
mais ampla e contextualizada.

Imbernón (2000) afi rma que a formação inicial deve possibilitar aos professores 
o domínio de uma bagagem sólida nos âmbitos científi co, cultural, contextual, psico-
pedagógico e pessoal. Entretanto, observa-se que muitos cursos de formação inicial 
de professores caminham na contramão dessa perspectiva por estarem estruturados 
segundo o modelo da racionalidade técnica (CONTRERAS, 2002). 

Desse modo, entendemos que é preciso repensar a formação de professores, bus-
cando encontrar caminhos para o enfrentamento de tal complexidade. 
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Em 2003, a Sociedade Brasileira de Educação Matemática (Sbem) elaborou um 
documento que versa sobre os estudos da prática de ensino e o estágio supervisiona-
do de Licenciaturas em Matemática. Desse documento, convém destacar que:

É preciso organizar um projeto de estágio planejado e avaliado conjuntamente pela 
escola de formação e as escolas campos de estágio, com objetivos e tarefas claras, 
para que as duas instituições assumam responsabilidades e se auxiliem mutuamen-
te, o que pressupõe relações formais entre instituições de ensino e unidades dos 
sistemas de ensino. Esses “tempos na escola” serão diferentes segundo os objetivos 
de cada momento da formação. Sendo assim, o estágio não pode fi car sob a res-
ponsabilidade de um único professor da escola de formação, mas envolve necessa-
riamente uma atuação coletiva dos formadores (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 2003, p. 21-25).

Ao consideramos o estágio supervisionado como possível inserção do futuro 
professor de Matemática nesse ambiente escolar, podemos encontrar alguns dilemas 
e fragilidades. 

O estudo realizado por Tinti (2010) buscou evidenciar alguns desses dilemas e 
mapear alguns pontos positivos e/ou negativos dessa inserção. Nesse estudo fi cou 
evidente: (i) a falta de receptividade dos funcionários e gestores; (ii) a difi culdade de 
os estagiários adentrarem a escola; e (iii) a insatisfação dos alunos/estagiários de se 
colocarem como meros observadores da futura prática.

Sendo, assim, como os cursos de Licenciatura em Matemática, na modalidade 
EAD, têm conduzido os estágios curriculares supervisionados? Quais alternativas 
têm utilizado para superar os desafi os apontados pelas pesquisas que se voltam para 
esse componente curricular?

O curso de Licenciatura em Matemática (EAD) 
do Grupo Cruzeiro do Sul Educacional

No cenário nacional, é sabido que a diminuição na procura por cursos de Licen-
ciatura ocasiona um crescente défi cit desses profi ssionais para suprir as necessidades 
da educação, sendo esse défi cit mais expressivo na área das Ciências Exatas. O refl exo 
desse movimento é percebido nas redes de ensino.

Em função disso, o curso de Licenciatura em Matemática (EAD) do Grupo Cru-
zeiro do Sul Educacional objetiva contribuir com a formação de professores de Mate-
mática para a Educação Básica e, também, propõe-se ao atendimento das demandas 
impostas, hoje, à Educação Básica brasileira, que trazem novos e grandes desafi os 
à formação de professores, cujo papel tem sido questionado e redefi nido de várias 
maneiras.

O referido curso foi criado no ano de 2013 e implementado no ano de 2014 na 
Universidade Cruzeiro do Sul e na Universidade de Franca. 

Seguindo as orientações da Resolução CNE/CP n.º 2/2002, a matriz curricular 
contempla as 1.800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos curriculares 
de natureza científi co-cultural. Ainda em consonância com a referida resolução, a 



161

matriz curricular contempla, ao longo do Curso, 400 (quatrocentas) horas de prática 
de ensino, 400 (quatrocentas) horas de estágio supervisionado e 200 (duzentas) horas 
de atividades acadêmico-científi co-culturais. Sendo assim, o curso possui carga horá-
ria de 2.800 horas-relógio, distribuídas em 6 (seis) semestres letivos (3 anos).

Analisando a matriz curricular desse curso, observamos que o cumprimento das 
horas dedicadas ao estágio curricular supervisionado está concentrado no último 
ano do curso (5º e 6º semestres), segmentadas em duas disciplinas de duzentas horas 
cada. Conjuntamente, os licenciandos devem cumprir, no 5º e 6º semestre, uma disci-
plina denominada Prática de ensino e orientação de estágio curricular supervisionado 
em Matemática, de 40 horas.

No primeiro semestre de 2016, o curso ofertou, pela primeira vez, as disciplinas 
Estágio curricular supervisionado e Prática de ensino e orientação de estágio curricular 
supervisionado, fato que nos impulsionou a investigar as alternativas utilizadas para 
conduzir esse momento tão importante na formação de professores.

Percurso metodológico
Como já apontado, o presente trabalho apresenta um estudo de caso que objetiva 

analisar as diferentes estratégias utilizadas na condução do estágio curricular super-
visionado de um curso de Licenciatura em Matemática, na modalidade EAD.

Para contemplar esse objetivo, optamos por realizar uma análise dos materiais 
didáticos utilizados na disciplina Prática de ensino e orientação de estágio curricular 
supervisionado em Matemática I. 

A referida disciplina possui carga horária de 40h e dispõe de material didático 
segmentado em 4 unidades de estudo. A Tabela a seguir apresenta o título e o objetivo 
de cada uma das unidades de estudo.

Tabela 1– Disciplina de orientação I – foco e objetivos.
Foco Objetivo

Unidade I – A inserção do 
futuro professor de Matemática 
no contexto escolar. 

Refl etir sobre o contexto escolar e sobre a 
inserção no futuro lócus profi ssional com vistas a 
desencadear aprendizagens da docência.

Unidade II – O ensino de 
Matemática nos anos fi nais do 
Ensino Fundamental.

Refl etir sobre a infl uência do currículo prescrito na 
prática docente bem como os desafi os vivenciados 
por professores que ensinam Matemática nesse 
nível escolar.

Unidade III – Planejamento, 
implementação e avaliação de 
processos de ensino-aprendizagem.

Refl etir sobre a prática docente e sobre a 
importância dos diferentes indicadores 
educacionais como instrumentos para um 
(re)direcionar do planejamento e da ação docente.

Unidade IV – Refl exões sobre a 
utilização de materiais manipuláveis 
no ensino da Matemática.

Refl etir sobre a utilização de materiais manipuláveis 
nas aulas de Matemática e promover uma 
consciência sustentável.

Fonte: Plano de ensino da disciplina (arquivos do pesquisador).
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Para o presente estudo, entre essas quatro Unidades, centraremos nossa análise 
na Unidade I. A análise realizada permitiu evidenciar que são exploradas as seguintes 
estratégias: i) utilização de narrativas de situações do contexto escolar (cases); ii) pro-
posição de refl exões; iii) projeções na futura prática docente; iv) indicação de orienta-
ções quanto à postura e a realização do estágio; v) proposições de situações pautadas 
na indissociabilidade entre teoria e prática; vi) valorização da Escola enquanto lócus 
de aprendizagem da docência.

A seguir, buscaremos refl etir sobre as diferentes estratégias utilizadas, bem como 
compreender a importância delas para o processo de aprendizagem da docência.

Apresentação e análise de dados
Analisando a primeira Unidade de estudo do material teórico da disciplina em 

questão, identifi camos que, logo no início do material (contextualização), é apresen-
tada uma narrativa de uma situação do contexto escolar. 

A estrutura dessa narrativa remete à de cases de ensino. Nela, é relatado um episódio 
em que um licenciando inicia seu estágio em uma escola da Educação Básica e evidencia 
os dilemas por ele enfrentados, bem como as ações que foram desencadeadas.

Além disso, esse case provoca o licenciando a explorar o contexto escolar em que 
está estagiando. Entendemos que esta ação de conhecer o contexto escolar, identifi car 
os níveis de gestão, conhecer o contexto histórico, o público alvo, a comunidade em 
torno da escola, sua estrutura física, torna-se necessária, vez que:

É preciso reconhecer a existência de lugares, sujeitos e conhecimentos específi cos 
que, articulados entre si, são decisivos na formação teórico-prática do professor, 
qualifi cando-o para uma ação mais autônoma diante dos problemas vividos pela 
profi ssão, no interior e mesmo fora de um estabelecimento escolar (FOERSTE, 
2005, p. 119).

Nesse sentido, parece pertinente distinguir a aquisição de conhecimentos e ha-
bilidades para ensinar a se tornar professor, ou seja, para se tornar professor não 
basta, apenas, cursar uma Licenciatura. Na Licenciatura, são apresentados os conhe-
cimentos e habilidades necessárias para o exercício da docência; entretanto, tornar-
se professor é mais amplo. Envolve outros fatores, como, por exemplo, a identidade 
profi ssional. 

Em relação a “tornar-se professor”, apoiamos nossa refl exão na concepção de 
Tancredi (2009, p. 15) de que: 

Aprender a ensinar envolve adquirir conhecimentos profi ssionais relacionados ao 
nível de ensino e às disciplinas/componentes curriculares pelos quais um professor 
se responsabiliza. Tornar-se professor é mais do que isso, pois envolve assumir as 
responsabilidades que emergem da prática profi ssional numa determinada institui-
ção educativa, ou seja, comprometer-se com uma escola e seu contexto. Ser profes-
sor não cessa quando as aulas terminam; exige participação na escola e colaboração 
com os pares, exige assumir uma atitude pró-ativa frente aos estudantes, às diferen-
tes classes que atua, aos projetos pedagógicos das escolas.
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A análise que realizamos nos permitiu identifi car que, além do case, são apresen-
tados no material diferentes questionamentos que objetivam: a) promover a refl exão 
do futuro professor – “Você já parou para pensar que aprendemos de diferentes ma-
neiras e uma delas é pela observação?”; b) projetá-lo na futura prática profi ssional 
– “Se você passar pelo mesmo que passou o professor [...] qual seria a sua reação?”

Acerca desse movimento refl exivo, Mizukami e colaboradores (2002, p. 49) en-
fatizam que:

A premissa básica do ensino refl exivo considera que as crenças, os valores e as hi-
póteses que os professores têm sobre o ensino, a matéria que lecionam, o conteúdo 
curricular, os alunos e a aprendizagem estão na base de sua prática de sala de aula. 
A refl exão oferece a esses professores a oportunidade de se tornarem conscientes 
de suas crenças e das hipóteses subjacentes a suas práticas, possibilitando, assim, o 
exame de validade de tais práticas na obtenção das metas estabelecidas.

Em função disso, entendemos que os questionamentos propostos ao longo da 
Unidade teórica analisada contribuem para o desencadeamento de refl exões e, assim, 
para formar professores refl exivos. 

Nesse direcionamento, identifi camos também que alguns questionamentos pro-
postos se ancoram na busca pela indissociabilidade entre teoria e prática. Identifi -
camos, em diferentes momentos, indicações para que os licenciandos busquem res-
paldo em teorias estudadas no curso, objetivando fundamentar a prática que estão 
vivenciando e vice-versa.

Outra estratégia identifi cada foi a indicação de conselhos em relação à postura, 
direito e deveres dos estagiários. Entender os conselhos que foram propostos contri-
bui para o bom desempenho do estagiário no ambiente escolar, vez que o instrumen-
taliza e o prepara para o enfrentamento de diferentes dilemas pelos quais pode passar.

 Entre as estratégias utilizadas, a que nos chamou mais a atenção está relacionada 
a uma das tendências atuais da pesquisa sobre a formação de professores, ou seja, a 
de conceber a escola enquanto lócus de aprendizagem docente, haja vista que Imber-
nón (2000) afi rma que na medida em que aproximamos a formação de professores 
do contexto organizacional do trabalho (escola) teremos uma formação mais efetiva. 

Nesse direcionamento, Vaillant e Garcia (2012) apontam que,  impulsionados 
pelo Tratado de Bolonha, os países europeus têm considerado, em seus programas 
de formação docente, entre outros aspectos, a articulação entre universidades e esco-
las como um fator contributivo para a melhoria da qualidade dessa formação. Além 
disso, sinalizam que países como Austrália e Estados Unidos também têm buscado 
alternativas para aproximar universidade e escola. 

Considerações fi nais
Ao analisarmos as diferentes estratégias utilizadas na condução do estágio cur-

ricular supervisionado de um curso de Licenciatura em Matemática, na modalidade 
EAD, evidenciamos que o material didático do referido curso se utiliza de recursos 
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narrativos de situações do contexto escolar para provocar refl exões, ambientar o es-
tagiário no futuro lócus profi ssional e fomentar o desenvolvimento de aprendizagens 
docentes. 

Acreditamos que os recursos explorados convergem para um contexto forma-
tivo refl exivo, que concebe a escola enquanto lócus privilegiado e mobilizador de 
aprendizagens docentes. 

Por fi m, entendemos que o presente estudo pode ser ampliado à medida que se 
investiga, por exemplo, as percepções dos licenciandos em relação aos recursos ex-
plorados na disciplina e suas contribuições para sua formação profi ssional.
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Marcos Andrei Ota
Jane Garcia de Carvalho

Alberto Messias da Costa Souza
Carlos Fernando de Araújo Júnior

Introdução
Com o aumento da procura por cursos totalmente online, surgem novas exigências, 

como, por exemplo, a utilização de recursos e aplicativos ágeis para a produção e a custo-
mização de materiais didáticos em Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA). 

Os recursos tecnológicos sozinhos não possibilitam ações educacionais como 
forma de inovação. Na verdade, há três elementos fundamentais: tecnologia, lin-
guagem e aprendizagem. É necessário repensar as formas de uso dessas tecnologias 
disponíveis, criando novas formas de ensinar. As instituições devem fi car atentas à 
complexibilidade do processo de produção de material online, pois não essa produ-
ção requer apenas aparatos tecnológicos, mas sim, momentos de planejamento, en-
volvimento entre especialistas e recursos didático-pedagógicos que vão ao encontro 
das reais necessidades dos alunos. 

As interações e interatividade sistêmica fortalecem a relação de aprendizado ba-
seada na exploração de conteúdos mediados por recursos em formato multimídia. O 
especialista em conteúdo desempenha, ao lado do designer educacional, uma tarefa 
essencial para selecionar e organizar as informações que serão disponibilizadas nos 
conteúdos temáticos do curso.

Nessa ação, são discutidas algumas estratégias comunicacionais: a disposição 
textual nos recursos midiáticos e o uso de elementos gráfi cos para facilitar e reduzir 
a carga cognitiva. Diante dos processos da comunicação nos espaços virtuais, nota-se 
que os maiores desafi os dos professores que passaram a produzir materiais didáticos 
online estão na concepção do curso e na elaboração do material didático. Por meio 
das mídias disponíveis, torna-se possível criar condições de conduzir uma comuni-
cação dinâmica entre os professores e alunos. 

Neste trabalho, pretende-se apresentar contribuições/discussões a partir do con-
texto de produção de material didático para Educação a Distância (EAD). São apre-
sentados alguns parâmetros necessários para produção de materiais e, entre eles: pla-
nejamento da estrutura do curso, uso de linguagem dialógica e uso de recursos ágeis. 

A Cruzeiro do Sul Virtual conta com um sistema de gerenciamento de conteúdo 
que auxilia o acompanhamento do processo pela coordenação do curso, que valida o 
material produzido pelo professor autor e acompanha o processo desde a indicação 
até a publicação no ambiente virtual de aprendizagem. 
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A proposição do material produzido para um curso ou disciplina sugere uma re-
fl exão oportuna para a ampliação de estudos acerca de ações necessárias para planejar 
a produção de materiais. As limitações geradas por conteúdos que possuem concei-
tos normativos, contemplados nesse processo apenas por uma perspectiva conceitual 
trazem à tona novos desafi os a serem superados, tanto por meio do professor gerador 
de conteúdos, quanto por especialistas responsáveis por auxiliar a produção a partir 
das contribuições educacionais.

1 Parâmetros necessários para a produção de materiais
A produção de materiais didáticos é um trabalho que envolve diferentes conhe-

cimentos e profi ssionais, por se tratar de algo que aborda conceito, linguagem, meto-
dologia e planejamento em sua concepção. Produzir um material requer clareza em 
sua fi nalidade, visando, principalmente, o desenvolvimento da aprendizagem e ao 
favorecimento do ensino.

A partir dos estudos de Behar (2009) é possível identifi car contribuições teóri-
co-metodológicas do design pedagógico por meio de refl exões acerca dos parâmetros 
norteadores para elaboração de matérias educacionais digitais. 

Os referenciais de produção estão ligados ao uso de elementos visuais, navega-
ção, interação e interatividade e os aspectos organizacionais do conteúdo. Conse-
quentemente, a autora acredita que, com o uso desses parâmetros, torna-se possível 
construir um storyboard1 do material para sua aplicação e avaliação no ambiente:

Os elementos de um modelo pedagógico para EAD trazem uma estrutura calcada 
sobre um determinado paradigma e em consonância com uma ou mais teorias 
educacionais a serem utilizadas como eixo norteador da aprendizagem (BEHAR, 
2009, p. 24).

A Figura 1 demonstra o elemento denominado Arquitetura Pedagógica (AP):

1 Storyboards são elementos gráfi cos que incluem ilustrações ou imagens organizadas em sequência com o in-
tuito de pré-visualizar (fi lme, animação e elementos interativos). No ensino online, o uso de storyboard pode 
favorecer o diálogo do conteudista com a equipe de design educacional, pois é possível obter a recomendação 
e a organização do material pretendido, facilitando, assim, a validação do processo. 
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Figura 1 – Elementos de um modelo pedagógico em EAD.

Fonte: Behar (2009, p. 25).

1.1 Processo de produção de materiais para EAD
No processo de produção do material em EAD, precisamos de planejamento e de 

procedimentos em sua elaboração. O planejamento requer a adoção de concepções peda-
gógicas e de aprendizagem, pois requer posicionamento crítico e teórico de seus autores. 

Para que o processo de produção de material possa fl uir, Behar (2009, p. 29) 
recomenda que antes de considerar os aspectos tecnológicos, é necessário abordar 
algumas indagações:

• Qual(is) a(s) teoria(s) de aprendizagem ou o paradigma predominante que 
vai embasar o curso?

• Qual é o público-alvo? Qual seu nível de familiaridade com a tecnologia? 
É a primeira vez que participam de um curso/programa de EAD? Deve-se 
oferecer formação tecnológica antes de iniciar o curso?

• Quais são os objetivos principais do programa/curso?
• O que se espera dos alunos?
• O que será mais adequado desenvolver: um currículo mais estruturado ou não?
• Como os alunos trabalharão em relação ao tempo/espaço? Será sempre da 

mesma forma ou pode variar ao longo do curso?
• Que recursos serão utilizados para trabalhar os conteúdos? Material instru-

cional? Hipertextos? Áudio? Vídeo? Papel? Páginas web? Objetos de apren-
dizagem? Soft ware educacional? Teleconferência?

• Que tipo de atividades serão utilizadas? Direcionadas? Não direcionadas? 
Resolução de problemas? Projetos de aprendizagem? Estudos de caso?

• Como se darão essas atividades no tempo? De forma síncrona? Assíncrona?
• Qual o tipo de interação/comunicação que se espera dos alunos?
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• Qual o tipo de avaliação? Formativa? Somativa? Mediadora? Autoavaliação?
• Como determinar a motivação dos alunos em ambientes virtuais de apren-

dizagem, seus possíveis estados de ânimo (desinteresse, indiferença) no pro-
cesso de aprendizagem?

Nesse contexto do processo de produção de materiais didáticos para EAD, se-
guimos as questões norteadoras para desenvolver um material que proporcione o 
apoio ao ensino com as características de cursos online e que dê condições para o 
desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Nesse processo, utilizam-se técnicas 
educacionais de organização, seleção e categorização de informações para que o ma-
terial tenha, juntamente aos conteúdos específi cos, possibilidades para considerar a 
estrutura e linguagem adequadas. 

Nesse cenário, os recursos tecnológicos e o ambiente virtual de aprendizagem uti-
lizados podem fornecer ao aluno condições de criar interação e aproximação com os 
temas abordados, construindo uma aprendizagem signifi cativa. Profi ssionais de dife-
rentes áreas do conhecimento ao interagirem podem desenvolver materiais integrado-
res com uma linguagem que aproxime o aluno do conhecimento a ser adquirido.

1.2 Linguagem dialógica: uma refl exão sobre 
o discurso na linguagem de cursos online

As contribuições dos estudos, as teorias acerca do desenho educacional e as con-
cepções pedagógicas no desenvolvimento de cursos a distância favorecem refl exões 
multidisciplinares sobre as ações necessárias para a produção de materiais online. 

O texto pode apresentar-se de forma criativa, ou seja, por meio de contos, pode-se 
fazer a reconstrução imaginativa da realidade ou em forma de redação formal, que 
signifi ca apresentar o texto de forma expositiva. Independentemente da forma es-
colhida, escrever para pessoas que estudam a distância exige uma redação, segundo 
o autor, “essencialmente didática”, isto é uma necessidade de dialogar com os leito-
res por intermédio do texto. Precisam primar por uma aprendizagem ativa, ou seja, 
aquela em que o aluno se envolve ativamente no processo educacional (GUAREZI; 
MATOS, 2009, p. 100).

Tendo em vista os processos da comunicação nos espaços virtuais, Preti (2005b) 
discorre ainda sobre a questão da seleção e produção textual para um determina-
do curso online e, segundo esse autor, torna-se imprescindível que sejam elaborados 
como elementos mediadores do processo de interação entre os indivíduos envolvidos 
no processo de aprendizagem:

O conhecimento, nessa perspectiva deixa de ser “algo” a ser doado, para ser com-
preendido como um processo de busca, de análise, de explicação de fenômenos e 
situações da realidade, que se constrói na/da interação de sujeitos da prática social 
(PRETI, 2005b, p. 186).

Moore e Kearsley (2007) acreditam que por meio das mídias disponíveis no ensino 
online é possível criar condições de conduzir uma comunicação dinâmica entre professo-
res e alunos. Os estudos de Laaser (1997, p. 76) complementam essa afi rmação:



169

Os elaboradores devem escrever de modo a estarem, continuamente, conversan-
do com o aluno, em um diálogo amigável e encorajador. Esse diálogo deve incluir 
aconselhamento a respeito do que fazer, ou seja, deve servir de encorajamento para 
os alunos, reforço e incentivo.

Ademais: “Desenvolver a conversa instrucional, usando ou não agentes pedagó-
gicos para estabelecer um elo de proximidade com o aluno é uma das tarefas mais 
importantes nesse tipo de solução educacional” (FILATRO, 2008, p. 117). 

A aprendizagem parte da interação do sujeito com o objeto, relação que pro-
move o desenvolvimento de esquemas mentais superiores em que o indivíduo possa 
estabelecer relações ao manipular o novo conhecimento nos aspectos cognitivos da 
aprendizagem humana. 

Na Educação a Distância, essa interação ocorre de maneira constante, por meio 
da estrutura utilizada na elaboração dos cursos online e dos modelos educativos ado-
tados com os recursos midiáticos. Dessa forma, tem como um importante destaque o 
material utilizado para que o processo educativo de interação do aluno com o objeto 
de conhecimento ocorra. 

A elaboração de materiais que tenham em sua concepção a interação do aluno 
é uma das questões e competência do trabalho educacional nos meios impressos, 
que se dará por meio da linguagem adotada e do discurso utilizado, seja ele direto, 
por meio de um diálogo de aproximação do sujeito com o objeto de aprendizagem, 
na construção de signos, ou indireto, na apresentação do conteúdo, sem que possa 
construir uma relação do indivíduo com o que está sendo aprendido.

O processo de construção da linguagem educacional e a adequação dela com 
o meio de veiculação à proposta pedagógica são disparadores para a construção do 
conhecimento, na possibilidade de oportunizar o desenvolvimento da aprendizagem 
por meio de exemplos e aproximações do que o aluno já possui com o que está sendo 
construído de maneira signifi cativa. 

Essa ação é um desafi o a ser enfrentado quando estamos desenvolvendo materiais 
para uso online, pois em seu planejamento conseguimos prever o que desejamos apli-
car; porém, o que temos de conhecimentos prévios para a elaboração de uma proposta 
pedagógica e educativa torna-se ainda algo alheio à prática educativa a distância.

Nessa perspectiva, damos ênfase a um discurso aberto, no qual possamos de-
senvolver uma conversa pedagógica com o aluno, que está submetido aos recursos 
tecnológicos virtuais e ao apoio impresso dos materiais didáticos. A conversa estabe-
lecida deve possuir em sua essência conteúdos nas dimensões atitudinais, procedi-
mentais, factuais e conceituais, para a aprendizagem do aluno.

O uso de um discurso direto, seja ele livre ou intencional, na aproximação do 
aluno com o objeto de aprendizagem, criando o que conhecemos como uma con-
versa instrucional, traz uma sequência de esquemas a serem atingidos com a sua 
aplicação educativa, assim como um discurso indireto com um contexto diretivo e 
pouco próximo ao aluno. 
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Sendo assim, ambas as possibilidades discursivas e propriedades de análise e traba-
lho linguísticos têm em seu contexto um propósito, que na EAD, por se tratar de um meio 
estritamente linguístico, torna-se um ponto de atenção para o design educacional:

Nesta perspectiva, o conhecimento é concebido como resultado da ação do sujei-
to sobre a realidade, estando o aluno na posição de protagonista no processo da 
aprendizagem construída de forma cooperativa, numa relação comunicativa re-
novada e refl exiva com os demais sujeitos. Neste paradigma, a prática pedagógica 
considera o processo e as ações mais signifi cativas que o produto deles resultantes 
(BEHAR, 2009, p. 16). 

O diálogo é um ponto fundamental do design educacional no ambiente online, 
que se expressa nas indicações e orientações dos AVA, no material didático, nas ima-
gens selecionadas e nos roteiros dos vídeos apresentados.

Esse diálogo instrucional possui características próprias na mediação do conteú-
do ou objeto como a aprendizagem. Essa mediação só ocorre diante da interação dos 
sujeitos envolvidos no processo educativo, que com a constante análise, construção e 
reconstrução de signos e signifi cados possibilita uma dinâmica dialógica e constante 
nos ambientes virtuais de aprendizagem, assim como está em seu contexto como um 
disparador dessa ação o uso do material didático elaborado especifi camente para o 
uso online nos cursos a distância.

1.3 Planejamento da produção
O trabalho em Educação Presencial ou a Distância necessita de estabelecimento 

de estruturas de seu funcionamento; daí a importância do planejamento como uma 
ação didática e instrucional nos cursos. Para a realização dessa atividade conceitual e 
estrutural de um curso, recorremos a questões fundamentais (Quadro 1), tais como: 
a quem ensinar? Por que ensinar? O que ensinar? Como ensinar? Que recursos usar? 

A perspectiva educativa do ensino/aprendizagem tem como premissa que a ação 
educativa necessita ser estruturada de maneira a aproximar os alunos do novo co-
nhecimento, provocando neles o processo de desequilíbrio e equilíbrio cognitivo e, 
sendo assim, construir com estes a aprendizagem signifi cativa.

O planejamento didático com o uso dos aplicativos computacionais é um fator 
importante a ser considerado. Para que os processos interacionais e colaborativos 
não fi quem enfraquecidos, o uso dos recursos deve ser considerado como forma de 
auxílio da aprendizagem e não como um elemento de “[...] autoinstrução. Assim, os 
aplicativos assumem, diante dos dados, concepções com propósito de serem: facilita-
dores, mediadores e motivadores” (OTA, 2011).
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Quadro 1 – Questões fundamentais para o planejamento.

Fonte: adaptado de Carlini e Tarcia (2010).

No planejamento de cursos online, contamos com alguns atores envolvidos na 
elaboração de decisão e implantação. Para tanto, temos a presença de profi ssionais 
especialistas em conteúdo, designers instrucionais, revisores e designers gráfi cos.

1.4 Recursos ágeis de produção
Diante das limitações e das difi culdades em produzir materiais que possuem 

em sua essência muitos termos, normas e exemplos de uso padronizados, surge a 
necessidade de os especialistas, no desenho educacional do curso, apropriarem-se de 
novas habilidades e conhecimento de ferramentas que possam contribuir para facili-
tar a comunicação e a aprendizagem do aluno nesse processo. 

Outro ponto favorável, é a possibilidade de reduzir sobrecarga de informações, tra-
zendo à tona maior possibilidade de interatividade com um determinado conteúdo. 

O uso de recursos ágeis para produção de material online possui muitos benefícios 
para estruturar e contemplar os aspectos referenciais defi nidos no curso. Entre eles:

1. Contextualizar o conteúdo (relevância);
2. Comunicação bidirecional (aspectos dialógicos); 
3. Interatividade aluno-recurso-conteúdo (envolvimento ativo do aluno);
4. Elemento motivacional; 
5. Orientações didáticas; 
6. Organização das informações; 
7. Elemento instrucional (comunicação verbal/não verbal);
8. Feedback ao aluno;
9. Realizar simulações;
10.  Praticar teorias;
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11.  Visualizar conceitos; 
12.  Realizar exercícios;
13. Síntese do conteúdo.
O crescimento constante no número de alunos que procuram a Educação a Dis-

tância, consequentemente, possibilita-nos chegar a um portfólio considerável de cur-
sos produzidos, com representatividade em todas as modalidades.

A elaboração do material para diferentes objetivos educacionais ancora-se, so-
bretudo, na tentativa de atender diferentes perfi s de estudantes e formatos de cursos. 

Destarte, a Figura 2 representa as modalidades atendidas por meios de ações es-
truturadas no planejamento e no desenho educacional ágil para fl exibilizar as adap-
tações de entrega do material didático em diferentes mídias, seja na forma digital, 
impressa e/ou por meio do AVA.

 Figura 2 – Representação visual das modalidades atendidas.

Fonte: elaborada pelos autores.

2 Processo de produção 
No modelo adotado para produção do material didático da Cruzeiro do Sul Vir-

tual, estão presentes os três elementos que compõem a experiência educacional em 
AVA, segundo Garrison, Anderson e Archer (2000): presença social, presença cogni-
tiva e presença de ensino. Nesse modelo, a presença social está ligada à interação que 
se estabelece entre os participantes em AVA, essencial para a criação de uma expe-
riência educacional, pois delineia uma comunidade em que se estabelece um diálogo 
com um objetivo comum, ou seja, a interação dos estudantes entre si e deles com o 
tutor, para a construção do conhecimento. 
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A presença social oferece suporte ao discurso. A presença cognitiva cria um es-
paço de aprofundamento do conhecimento e de aprendizagem, possibilitando que o 
AVA seja utilizado para o desenvolvimento de suporte a atividades cognitivas.

A produção do material didático é orientada pelo conceito de estruturas mo-
dulares constitutivas dos protótipos pedagógicos. Os protótipos são caracterizados 
pela regularidade que se defi ne como um elemento facilitador, tanto da produção do 
material quanto do acompanhamento por parte do aluno. Com respeito à produção, 
a regularidade permite atribuir características comuns a elementos produzidos por 
professores/conteudistas diferentes, conferindo coerência ao material.

Os materiais didáticos elaborados para as modalidades ofertadas são acompa-
nhados e validados pelas equipes, juntamente com o coordenador do curso, por meio 
de um sistema de autoria institucional (sistema BPM) habilitado a gerir, revisar, de-
liberar e acompanhar as diversas etapas do processo de feitura do conteúdo didáti-
co-pedagógico. 

Figura 3 – Sistema de gerenciamento dos materiais – BPM.

Fonte: elaborada pelos autores.

A distribuição dos materiais didáticos para as disciplinas de um determinado 
curso segue os pressupostos do projeto pedagógico do curso, no qual o coordenador, 
em parceria com a equipe pedagógica e de produção de material, indica os profes-
sores, que serão responsáveis pela feitura do conteúdo. As equipes pedagógicas e de 
produção são responsáveis por orientar o conteudista a desenvolver suas atividades 
de acordo com os referenciais pedagógicos norteadores dos protótipos desvelados 
em reuniões, ofi cinas e workshops. 

A Figura 4 exemplifi ca as temáticas abordadas nas ofi cinas de orientação peda-
gógica, destinadas aos conteudistas:



174

Figura 4 – Ofi cinas de produção.

Fonte: elaborada pelos autores.

A complementar a formação desse importante agente para a construção da 
aprendizagem em EAD, somam-se os manuais de orientação de produção de conteú-
do e audiovisual acadêmico, por meio da explanação de um profi ssional específi co e 
habilitado da equipe de coordenação pedagógica. 

Nos referidos manuais, é possível identifi car os processos do fl uxo de produção 
(Figura 5) e, ainda, os elementos que constituem o modelo adotado pela Instituição, 
notoriamente em concordância com os referenciais de qualidade para a Educação 
Superior a Distância.

Figura 5 – Fluxo de produção via sistema BPM.

Fonte: elaborada pelos autores.
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O conteúdo produzido é encaminhado à equipe responsável pela revisão textual, 
quando necessário, para adequação de linguagem. Esse conteúdo é reenviado ao con-
teudista para avaliação e ciência de possíveis adequações realizadas. Além da fi gura 
estimada do revisor, a equipe de produção do material didático é constituída por 
diferentes profi ssionais, tais como: pedagogos, designers instrucionais, desenhistas, 
cinegrafi stas, editores de vídeo etc. 

A multiplicidade de perfi s presentes na concepção das equipes envolvidas no 
processo de produção do conteúdo exprime o viés da interdisciplinaridade, no qual 
competências e habilidades distintas são oportunizadas a favor da aprendizagem. 

Após a entrega do conteúdo pelo professor e validação desse conteúdo pelo 
coordenador, a equipe de produção dá suporte para a confecção de todo o material 
pedagógico, incluindo o desenvolvimento de recursos midiáticos, a serem postados, 
posteriormente, pela equipe de tecnologia, no AVA. Os conteúdos são catalogados e 
disponibilizados em um servidor destinado à disponibilização dos elementos consti-
tuintes da oferta de cada disciplina no AVA (Blackboard). 

A última etapa está na disponibilização da disciplina elaborada para análise e 
validação da coordenação do curso, dos professores responsáveis pela disciplina e do 
tutor que mediará a disciplina em AVA. 

O engajamento entre as equipes de planejamento, produção e publicação foi otimi-
zado pelo uso de um sistema único para a elaboração de materiais e as etapas presentes 
nesse processo possibilitarão atingir a qualidade esperada para atender nossos alunos. 

Considerações fi nais 
O sucesso de um curso a distância depende de vários fatores e entre eles encontram-se 

as etapas da elaboração do conteúdo: planejamento, aplicação, execução e avaliação. 
A integração das equipes durante a produção do conteúdo favorece para que o 

material possa reunir elementos pedagógicos e instrucionais a favor de uma apren-
dizagem signifi cativa. Produzir conteúdos que tenham em sua estrutura regras gra-
maticais e limitações contextuais é um grande desafi o na modalidade a distância. 
Entretanto, ao considerar as contribuições instrucionais nesse processo, pode-se mi-
nimizar a difi culdade encontrada por muitos educadores que passaram a produzir 
material nas últimas décadas. 

Temos trabalhado no sentido de, por meio da pesquisa, buscar novas possibi-
lidades para melhoria do processo de produção de materiais didáticos na Cruzeiro 
do Sul Virtual, aberta a novas abordagens e reconstruções, seja na implementação 
de recursos tecnológicos para acompanhamento sistemático da produção, na viabili-
zação de ofi cinas, na utilização de manuais que auxiliam a elaboração dos materiais 
seja no uso de recursos mais ágeis para a apresentação de nossos conteúdos, sempre 
buscando a excelência para melhor aprendizagem de nossos alunos. 
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A ascendente presença dos objetos de aprendizagem 

audiovisual em EAD sob a perspectiva do 

Congresso Internacional de Educação a Distância (Ciead) 

e da Cruzeiro do Sul Virtual

Regina Tavares de Menezes dos Santos
Elaine Barreto Batista

Introdução
Notoriamente, a Educação a Distância (EAD) é uma marca da contemporanei-

dade, seja como complemento às atividades presenciais acadêmicas, seja como pos-
sibilidade de democratização dos mais variados níveis de ensino. E é inquestionável 
que sua potencialidade se exponencia quando aliada aos meios tecnológicos como o 
rádio, a televisão e a Internet.

A demanda ascendente pelo traço audiovisual nos materiais didáticos diversos 
se deve, em parte, à capacidade inerente à TV de tratar de qualquer assunto de forma 
atraente e cativante, dada à efi cácia da comunicação dos meios eletrônicos, especial-
mente da linguagem audiovisual, que nada mais é do que a combinação de inúmeras 
linguagens: vídeo, áudio, voz, música e texto, entre outras. 

A força da linguagem audiovisual está justamente em dizer muito mais do que 
podemos captar e chegar por mais caminhos do que conscientemente poderíamos 
perceber, encontrando em nosso imaginário identifi cação e reciprocidade. 

Tal condição é aceitável, pois a televisão alimenta o repertório do indivíduo antes 
mesmo de sua inserção no contexto educacional. Para além do ingresso no ambiente 
escolar, a criança já viu – mesmo que num zapping – alguma reportagem a respeito 
da extinção de algum animal, da reprodução de determinadas células ou, ainda, da 
chegada do homem à Lua, e assim por diante.

Correntes teóricas e estudiosos diversos, a exemplo de Moran (1995), têm se 
dedicado com afi nco ao estudo da TV e do vídeo como ferramentas e/ou objetos 
pedagógicos efi cazes no concernente à Educação a Distância. 

Na mesma direção vai Vânia Carneiro (2000), ressaltando que o professor pode 
ser mediador entre os alunos e a Televisão, tornando-a objeto de estudo, conhecendo 
a linguagem, a programação, as condições de produção e de recepção e a incorporan-
do pedagogicamente às atividades escolares.

O avanço da Tecnologia, em especial nas comunicações, a demanda por uma 
Educação mais sofi sticada e, simultaneamente, humanizada, a vida moderna e o an-
seio pelo ingresso e/ou destaque no mercado de trabalho são apenas algumas das 
justifi cativas para o uso de tais recursos em Educação.

Em outro aspecto e, não menos importante, em um país cativado pela TV e 



178

de dimensões continentais como o Brasil, fi ca nítida a importância da Televisão na 
democratização do ensino formal e informal, em especial, por meio da modalidade 
a Distância. 

A presença dos recursos audiovisuais em diferentes situações de aprendizagem 
tem colaborado para a democratização do conhecimento de indivíduos de diferen-
tes culturas, etnias, localizações geográfi cas, classes sociais e, notoriamente, faixas 
etárias. Nesse contexto, é indispensável fi car atento ao relevo das tecnologias de co-
municação audiovisual como alicerce da mediação presentes nas relações sociais es-
tabelecidas no cotidiano do país e do mundo. 

Por tudo o que foi dito e exposto, pretendemos, neste Capítulo, expor como a pro-
dução acadêmico-científi ca, sob a perspectiva do Congresso Internacional Abed1 de 
Educação a Distância (Ciaed) – em especial no período compreendido entre 2013 e 
2015 – contempla os anseios e as expectativas de pesquisadores, docentes, estudantes 
e Instituições de Ensino, entre outros interagentes, junto a objetos de estudo que tan-
genciam ou são em si objetos de aprendizagem audiovisuais voltados à EAD.

Voo panorâmico sobre o emprego do audiovisual em EAD
A associação dos meios de comunicação massivos ao Ensino a Distância em 

território nacional nos remete aos primórdios do rádio, mais precisamente a um de 
seus visionários: Edgard Roquette Pinto. 

O patrono da Academia Brasileira de Ciências e fundador da pioneira Rádio So-
ciedade do Rio de Janeiro, já em meados de 1923, lançou cursos educativos e técnicos 
pelas ondas do Rádio. Alguns anos depois, em 1936, Roquette Pinto doou a Rádio 
Sociedade do Rio de Janeiro ao Governo nacional e esta se tornou a Rádio MEC, em 
sinal de sua predileção pelo uso do Rádio com vistas à Educação. 

Como se nota a seguir, o Rádio constitui-se um meio vocacionado à Educação 
para além das investidas de Roquette Pinto: “Desde a fundação do Instituto Rádio-Mo-
nitor, em 1939, e, depois, do Instituto Universal Brasileiro, em 1941, várias experiências 
de Educação a Distância foram iniciadas, algumas com sucesso” (GOMES, 2011, p. 38). 

Além do Rádio, a Televisão (TV) nacional destacou-se no campo educacional já 
nos primórdios de sua história, em parte pelo apreço do público brasileiro por esse 
meio de comunicação, como destaca Barreto (2009, p. 450): “Em se tratando do Bra-
sil, onde as pessoas têm uma relação afetiva com a televisão, nada mais natural que 
este meio de comunicação se tornasse, ao longo dos anos, um potente e importante 
veículo de educação em massa”.

O primeiro curso a distância mediado pela Televisão se deu em 1961, pela TV 
Rio, com a criação da Fundação João Batista do Amaral. Era um curso de alfabeti-
zação para jovens e adultos, que contava com a participação do ator Paulo Autran 
no papel de professor. Em 1962, na TV Continental, surge uma série de programas 

1 Associação Brasileira de Educação a Distância.
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educativos no formato de “mesa-redonda” destinada a jovens e adultos que não ha-
viam tido acesso à formação educacional formal em idade adequada. A proposta 
fi cou conhecida como Universidade de Cultura Popular e chegou a ser transmitida 
pela prestigiada, à época, TV Tupi.

Em 1967, o Estado ditatorial propiciou o surgimento do Centro Brasileiro de 
TV Educativa – em 2007, denominado como TV Brasil – sendo este responsável por 
inúmeros programas educativos a distância. 

Na mesma época, com a determinação pelo Código Brasileiro de Telecomunica-
ções, de 1967, da transmissão de programas educativos pelas emissoras de Radiodi-
fusão, bem como pelas televisões educativas, foram oferecidos incentivos a universi-
dades e fundações para a instalação de canais de difusão educacional, a exemplo do 
Canal Universitário de São Paulo.

Entre tantas ações apontadas no segmento televisivo, a mais marcante para este 
breve histórico ocorreu ao fi nal dos anos de 1970, com a oferta do Telecurso 2º Grau 
em mais de 40 emissoras. Na oportunidade, a iniciativa reuniu um grupo de direto-
res, produtores, roteiristas e operadores de equipamentos diversos em radiodifusão 
de certa experiência na concepção de projetos educacionais mediados pela TV. Fru-
to da parceria entre as Fundações Roberto Marinho e Padre Anchieta, o Telecurso 
2º Grau trouxe resultados profícuos, como se contempla a seguir: 

Os resultados de exames supletivos no fi nal daquele ano comprovaram que os índi-
ces de aprovação dos alunos do Telecurso foram bem superiores aos dos alunos que 
seguiram os métodos tradicionais, como cursinhos, preparação individual, progra-
mas de rádio etc. (BARRETO, 2009, p. 451).

O saldo positivo e a formação de aproximadamente 5 milhões de concluintes de 
Ensino Médio, amparados pelo Telecurso, trouxeram investidores públicos e priva-
dos estáveis, inclusive o próprio Governo Federal, na fi gura do Ministério da Educa-
ção (BARRETO, 2009, p. 451). 

Além disso, favoreceu o surgimento de outras iniciativas nacionais de igual 
importância:

No Brasil, a maioria das produções desse gênero concentra-se nas emissoras edu-
cativas. Em uma ou duas emissoras comerciais, há programas como os de telecurso 
(Globo), em horário classifi cado pelas próprias redes como pouco lucrativo. Por 
isso, aproveitam o horário matutino para transmitir tais programas fi nanciados 
pela iniciativa privada e pelo governo, os quais auxiliam o sistema de ensino regu-
lar e capacitam mão de obra em determinadas profi ssões (ARONCHI DE SOUZA, 
2004, p. 153-154).

Em 1991, a então TVE Brasil anunciou o projeto Salto para o Futuro, dedicado à 
formação continuada de docentes e alunos de Licenciaturas e, em 1996, a TV Escola, 
a fi m de capacitar docentes da Rede Pública dos ensinos Fundamental e Médio.

Contudo, para Duarte (2001), esse objetivo se amplia, com a sua utilização como 
recurso didático, já que os programas apresentam também outros temas relevantes 
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para os profi ssionais da Educação, tais como a discussão dos Parâmetros Curricu-
lares Nacionais que, a partir de 1997, passaram a fazer parte dos eixos temáticos da 
programação.

Por fi m, em 1997, surge o Canal Futura na condição de uma parceria entre a 
Fundação Roberto Marinho e colaboradores privados. A proposta era contribuir 
com a formação educacional e o acesso ao conhecimento holístico e interdisciplinar. 

Até o presente momento, enumeramos uma série de objetos de aprendizagem 
que podem ser denominados teleaulas, na medida em que se caracterizam pela trans-
missão via Televisão, segundo classifi cação de Aronchi de Souza (2004). Agora, é 
chegado o momento de discorrermos a respeito das videoaulas. 

Nas instituições de ensino, o gênero mais conhecido, em especial em situações de 
aprendizagem a distância, são as videoaulas, ou seja, aulas gravadas e distribuídas em 
vídeo nos mais variados ambientes de aprendizagem aptas a atuarem como recurso ilus-
trativo ou complementar ao material didático; porém, não estabelecidas no tempo real.

A videoaula é uma tecnologia que proporciona a comunicação “face a face” entre 
grupos situados em dois ou mais lugares geografi camente diferentes. 

Das tecnologias utilizadas no Ensino a Distância, a videoaula é a que mais se 
aproxima da situação convencional da sala de aula, podendo ser considerada uma 
atividade presencial, por possibilitar a conversa em duas vias, permitindo que o pro-
cesso de ensino/aprendizagem ocorra em tempo real (online) e possa ser interativo 
(CERQUEIRA et al., 2003).

Não há consenso acadêmico sobre o período de origem das videoaulas; porém, 
sua vivacidade nos dias atuais é reconhecida. Na atualidade, Instituições de Ensino 
de diferentes níveis e segmentos, assim como o meio corporativo, fazem uso de vi-
deoaulas a fi m de dinamizar seus materiais didáticos. Em algumas circunstâncias, as 
videoaulas não são produzidas pela instituição em si, mas por produtoras especiali-
zadas na linguagem audiovisual. 

As experiências internacionais em projetos de educação mediados pelo audiovi-
sual também são reconhecidas. Estima-se que, na década de 1950, aproximadamente 
114 Instituições de Ensino americanas já mantinham aulas por TV, combinando-as, 
por vezes, com aulas presenciais. 

Em 1971, a Universidade de Washington já oferecia treinamento médico via sa-
télite e a Universidade do Pacífi co Sul (University of the South Pacifi c) passou a em-
preender programas via satélite a partir de 1977. Em 1979, quase 71% das universi-
dades americanas ofereciam cursos por TV em circuito fechado, potencializadas pela 
chegada do videotape e, posteriormente, do avanço dos satélites (SHULMAN, 1981).

Notoriamente, outros objetos de ensino-aprendizagem audiovisuais coexistem 
no cotidiano de grupos educacionais da envergadura da Cruzeiro do Sul. São eles: 
aulas narradas, capturas de tela, podcasts etc. Entretanto, não nos debruçaremos no 
detalhamento de cada um deles no presente Capítulo.
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Cartografi a Ciaed
De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep) (2013): “Entre 2011 e 2012, as matrículas avançaram 12,2% nos cur-
sos a Distância e 3,1% nos presenciais. Com esse crescimento, a modalidade a distân-
cia já representa mais de 15% do total de matrículas em Graduação”. 

Já no último Censo EAD Brasil 2014 (p. 60), “[...] os cursos de EAD somaram 
3.868.706 matrículas, com 519.839 (13%) nos cursos regulamentados totalmente a 
distância, 476.484 (12%) nos cursos regulamentados semipresenciais ou disciplinas 
EAD de cursos presenciais e 2.872.383 (75%) nos cursos livres”.

Tais dados podem ser ainda mais promissores nos próximos anos, com a ampliação 
do acesso das pessoas à Internet, como menciona Chaves (apud CHAVES, 2015, p. 7):

Com as novas tecnologias eletroeletrônicas, especialmente em sua versão digital, 
unidas às tecnologias de telecomunicação, agora também digitais, abre-se para o 
ensino a distância uma nova era, e o ensino passa a poder ser feito a distância em 
escala antes inimaginável e pode contar ainda com benefícios antes considerados 
impossíveis nessa modalidade de ensino: interatividade e até mesmo sincronicida-
de. Por isso, ensino a distância certamente é como sempre foi, uma forma de usar a 
tecnologia na promoção da educação.

Diante das vantagens oriundas dos avanços tecnológicos, o autor chama atenção 
para o indivíduo situado no centro do processo de ensino-aprendizagem. 

A tecnologia deve ser pensada como meio de promoção da Educação e não 
como fi m em si mesmo. O estudante deve fazer o uso das tecnologias, da Internet, das 
redes sociais etc. para buscar mais interatividade, sincronicidade – parafraseando o 
autor – entre outros benefícios. Porém, não deve anular as possibilidades de intera-
ções pessoais, inerentes ao mundo real. 

Enveredando-nos no prognóstico frente ao uso das TIC em EAD, cabe citarmos 
que o estudante terá cada vez mais acesso não somente ao material didático impresso 
ou mesmo digital, às mensagens via chat, aos e-mails, aos fóruns etc., mas, sobretudo, 
aos chamados recursos audiovisuais – cada vez mais dinâmicos – como forma de 
ensinar e aprender, como nos releva Moran (2004, p. 2): 

As tecnologias na educação do futuro também se multiplicarão e se integrarão, se 
tornarão mais e mais audiovisuais, instantâneas e abrangentes. Caminhamos para 
formas fáceis de vermo-nos, ouvirmo-nos, falarmo-nos, escrevermo-nos a qual-
quer momento, de qualquer lugar, a custos progressivamente menores. Com as tec-
nologias cada vez mais rápidas e integradas, o conceito de presença e distância se 
altera profundamente e as formas de ensinar e aprender também. 

Contudo, diversas discussões têm sido providenciadas pela comunidade acadê-
mica em torno dos modelos praticados para EAD no Brasil. A maioria preconiza o 
uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), contemplando atividades assín-
cronas e síncronas, ou seja, a interação entre o tutor e/ou professor, mediada por um 
conjunto de atividades via chats, webconferências (síncronas) e, ainda, por e-mails 
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e fóruns – assíncronas – e, sobretudo, nesse último aspecto, considerando o uso de 
recursos audiovisuais. 

Sendo assim, a fi m de contemplarmos a produção científi ca a respeito do empre-
go dos objetos de ensino-aprendizagem audiovisuais em EAD, empenhamo-nos – a 
seguir – numa pesquisa exploratória, baseada no levantamento de artigos publicados 
nos últimos três anos no  Congresso Internacional  Abed de Educação a Distância 
(Ciaed). Para tal ação, decidimos analisar e comparar os anais de 2013, 2014 e 2015, 
separando três artigos de cada ano, tendo como eixo de pesquisa central o uso de 
aulas narradas, teleaulas e videoaulas, entre outros elementos de áudio e vídeo con-
templados no material didático-pedagógico destinado à EAD na contemporaneida-
de. O corpus gerado por esse levantamento demonstrou-se pertinente à tessitura de 
refl exões e conjecturas a serem expostas ao fi nal deste item.

A seleção aleatória dos referidos artigos se deu por amostragem não probabilís-
tica, de caráter intencional, o que se confi gura como metodologia legítima, na per-
cepção de Gil (2008).

Entre os artigos selecionados, iniciamos por um denominado Videoaulas: uma 
forma de contextualizar a teoria na prática. Datado de 2014, aborda um estudo de 
caso vivenciado no seio da Universidade Positivo Online.

Para a referida instituição, as videoaulas – assim como os demais objetos de 
aprendizagem da Educação a Distância – são fruto de coeso trabalho realizado por 
uma equipe multidisciplinar, como se nota no trecho a seguir:

Para que as videoaulas contemplem as características anteriormente citadas, a Uni-
versidade Positivo Online conta com um processo de produção composto por cin-
co etapas, no qual estão envolvidos: professor-autor, designer instrucional, analista 
de conteúdo, designer gráfi co e editor de vídeo (OLIVEIRA; STADLER, 2014, p. 4).

Observamos, a partir do relato acima, que o envolvimento da equipe multidisci-
plinar é determinante na produção do material didático-pedagógico, ou seja, quando 
cada área e indivíduo atua sobre sua especialidade a fi m de dar o devido suporte ao 
professor-autor. 

Sob esse aspecto, destacamos outro artigo, esse proveniente do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG), também apresentado no Ciaed de 
2014, que igualmente valoriza o envolvimento da equipe multidisciplinar: 

A Equipe Multidisciplinar orienta a elaboração de todos os materiais didáticos dis-
ponibilizados aos alunos. Seu objetivo é assegurar a qualidade dos recursos pro-
duzidos e ela é composta – geralmente – por: coordenação pedagógica de EAD, 
coordenadores dos cursos, professores formadores, orientadoras pedagógicas, su-
pervisoras de PPS,2 revisores linguísticos, diagramadora, web designer, orientado-
ras de postagem, tutores, técnicos em Tecnologia da Informação (TI) e técnicos em 
audiovisual (FILGUEIRA et al., 2014, p. 7).

2 Supervisoras de Prática Profi ssional.
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O artigo que acaba de ser apresentado por meio de excerto é intitulado Produção 
do material didático online para cursos técnicos do Programa Profuncionário e nele se 
observa o realce do papel dos profi ssionais de Tecnologia da Informação e de grava-
ção audiovisual na condução da concepção e efetivação de objetos de aprendizagem 
audiovisuais, tal qual a videoaula: “Os técnicos das áreas de TI e audiovisual realizam 
toda a parte operacional da gravação da videoaula e orientam o professor a respeito 
dos meandros operacionais da fi lmagem” (FILGUEIRA et al., 2014, p. 8). 

Denota-se que o envolvimento dos profi ssionais mencionados corrobora para 
demonstrar – mais uma vez – que cada área tem o seu papel na elaboração do mate-
rial didático-pedagógico a ser disponibilizado ao aluno, contudo, respeitando a sua 
complementaridade e parceria na equipe multidisciplinar.

O Núcleo de Tecnologias para Educação (Uemanet), estudo de caso mencionado 
em um artigo intitulado Validação de materiais didáticos para a EAD: uma expe-
riência do Núcleo de Tecnologias para a Educação (Uemanet), apresentado em 2015, 
discorre também sobre a relevância da equipe multidisciplinar em EAD, em especial 
no que tange à produção da videoaula, cuja importância na construção do conheci-
mento é destacada ao citar que:

[...] os vídeos oferecem aos ambientes educacionais amplas possibilidades peda-
gógicas, atuando na facilitação da compreensão do conteúdo e na construção do 
conhecimento, pois envolve mais de um sentido do estudante. A videoaula permite 
que o professor vá além da abordagem conceitual, oferecendo novas possibilidades 
de aprendizagem (PAIXÃO; VIDAL apud DUAILIBE; RIBEIRO, 2015, p. 6). 

O artigo expõe como a validação dos objetos de aprendizagem dos diferentes 
materiais didáticos, entre eles a videoaula, torna-se possível apenas a partir da plena 
sintonia entre os diferentes indivíduos e áreas presentes nas imbricadas equipes mul-
tidisciplinares que marcam o trabalho da EAD.

Partimos, agora, para outro agrupamento temático de artigos levantados neste 
breve panorama bibliográfi co junto ao Ciaed. 

Dedicamo-nos ao tema áudio e suas inovações, a exemplo do podcast, e desta-
camos o artigo intitulado Produção audiovisual em EAD: autoria enquanto subsídio 
para a formação e atuação docente, no qual consta que:

Do ponto de vista dos docentes/cursistas, o trabalho com podcast na sala de aula é 
surpreendente e os resultados podem ser percebidos rapidamente. Os alunos sen-
tem-se motivados e mais valorizados e assim passam a se dedicar mais às suas pro-
duções (DONATO et al. 2013, p. 4).

Notemos, portanto, que os objetos de aprendizagem audiovisuais têm capaci-
dade motivadora e instigante ao dinamizarem os materiais didáticos pedagógicos, 
especialmente os voltados à EAD.

Outro artigo que trata do uso do áudio em EaD e utiliza o método do estudo de 
caso seria A utilização de recursos na disciplina de Criminologia: um relato de expe-
riência da Universidade de Fortaleza, exposto em 2013. Para os autores do presente 
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texto, as potencialidades do áudio ganharam notoriedade e apreço entre os estudantes 
ao complementar o conteúdo e serem utilizadas como narração, audiobook, podcast e 
webradio (ALMEIDA; MOURA, 2013).

Ainda discorrendo sobre o uso do áudio em EAD, outro artigo se torna relevante 
ao unir a prática radiojornalística a uma ação assertiva em prol do engajamento dos 
estudantes EAD. Trata-se do texto Podcast como ferramenta educacional e de aprendi-
zagem (CARNEIRO et al., 2015). 

Para aproximar os estudantes e a Universidade, o Núcleo de Tecnologia e Educa-
ção Aberta e a Distância (Nutead) da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) 
criou o Informa EAD. O artigo revela as etapas de pré-produção, produção e pós-pro-
dução do referido veículo; tornando-se uma referência para aqueles empenhados em 
implementar algo similar em suas Instituições. Além disso, relata bons resultados na 
implementação do instrumento informativo para manter o engajamento e o interesse 
dos estudantes junto aos temas de interesse para o contexto da EAD.

Ainda a respeito do uso do áudio e do podcast, especialmente, notemos o artigo 
Podcast: ferramenta agregadora na internacionalização do conhecimento, apresentado 
também em 2014, que conceitua o referido recurso de áudio e defende sua capacida-
de de disseminação do conhecimento de alcance internacional:

Podcasts são defi nidos como arquivos de áudio que podem ser ouvidos tanto na 
web como baixados para o computador, mp3, ou celular. Como o Podcast vem 
apresentando diversas novas funções, o mesmo vem sendo incorporado no proces-
so de aprendizagem, onde a inter-relação entre educador-educando torna-se mais 
facilitada (CARVALHO et al. apud MAIA et al., 2014, p. 2).

Mais adiante em nosso voo panorâmico, nós nos deparamos com o relato cientí-
fi co das produções audiovisuais realizadas na Internet. O artigo YouTube: parâmetros 
de legibilidade na produção de vídeos para a Educação a Distância é datado de 2013 e, 
para seus autores, é preciso investigar como o vídeo reconfi gura-se ao ser veiculado 
na Internet e quais premissas, já consolidadas em anos de pesquisa e prática na Tele-
visão e no Cinema, podem ser transpostas para esse novo canal de exibição, a Internet 
e, em particular, em sites de compartilhamento de vídeos, como o YouTube.

Somando-se a isso, a própria área dos vídeos educacionais tem demandas espe-
cífi cas, que não podem ser desconsideradas na ambiência gerada pela Internet. Isso 
porque, atualmente, com o crescimento acelerado do uso dos dispositivos móveis, 
a tendência é que seja gerado um contexto de maior mobilidade e conectividade na 
Educação a Distância:

Nesse sentido, acreditamos que ações que auxiliem os professores a ter mais auto-
nomia na produção de seus próprios materiais podem contribuir para uma apren-
dizagem efetiva e abrir novos horizontes de percepção, tanto para os alunos, que es-
tão a caminho de algo desconhecido, como para o professor, que precisa encontrar 
maneiras de tornar sua prática signifi cativa e apropriada (RIBEIRO; SCHNEIDER, 
2013, p. 2-3).
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Observamos que o estudo nos convida a refl etir sobre questões pedagógicas, mas 
também técnicas, igualmente válidas na produção de um vídeo ou um objeto de apren-
dizagem audiovisual. Para que a produção audiovisual seja efi ciente, faz-se necessário 
atuar sobre a formação dos professores. Tal questão é supracitada pelo artigo mencio-
nado, cujo estudo de caso se situa no Núcleo de Produção e Tecnologia Educacional 
(NPTE) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense. 

Ofi cina câmera em ação – ferramenta didática de orientação na produção de ma-
terial audiovisual dos cursos a distância da Uema está entre os materiais selecionados a 
fi m de apontar a importância da formação do professor-autor no que tange à linguagem 
e à estética do material destinado à EAD. A ideia partiu da Universidade Estadual do 
Maranhão (Uema), por meio do setor de Design Educacional do Núcleo de Tecnolo-
gias para a Educação (UemaNet), a fi m de conceber medidas pedagógicas e formativas 
para apoiar o professor na produção desses materiais (QUEIROZ et al., 2015).

No período compreendido por tal levantamento bibliográfi co, com acréscimo 
do presente ano, a Cruzeiro do Sul Virtual realizou duas publicações e apresentações 
científi cas no Ciaed, centradas em objetos de estudo relacionados a objetos de apren-
dizagem audiovisuais. Além disso, uma importante apresentação institucional, no 
ano de 2015, foi ministrada e tangenciou a produção audiovisual situada no interior 
da Cruzeiro do Sul Virtual. 

Em 2015, o artigo realizado por pesquisadores e profi ssionais atuantes na Cru-
zeiro do Sul Virtual teve como objetivo geral descrever e contextualizar o modelo 
pedagógico e operacional de teleaulas que compõem o projeto pedagógico de cursos 
de Graduação, oferecidos na modalidade semipresencial no Grupo Educacional Cru-
zeiro do Sul. Seu título foi O modelo pedagógico e operacional das teleaulas de cursos 
semipresenciais.

O modelo foi desenvolvido por uma equipe multidisciplinar que assumiu o desafi o 
de superação do modelo das videoaulas já presente no material didático dos cursos e 
das possibilidades de interação com os estudantes nos polos presenciais. Trata-se de 
um estudo exploratório e descritivo, no qual são arroladas metodologia e técnicas pe-
dagógicas, infraestrutura, logística e recursos humanos que atuam nas teleaulas, veicu-
ladas semanalmente em seis cursos semipresenciais, que contam também com carga 
horária de estudos a Distância em Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Observa-se que na corrente edição da Ciaed, a Cruzeiro do Sul Virtual realizou 
uma apresentação institucional intitulada O apreço da linguagem audiovisual nas Ge-
rações de A a Z, acerca de como a presença dos recursos audiovisuais em diferentes 
situações de aprendizagem tem corroborado a democratização do conhecimento de 
indivíduos de diferentes culturas, etnias, localizações geográfi cas, classes sociais e, 
notoriamente, faixas etárias. Nesse contexto, é indispensável prestar atenção ao rele-
vo das tecnologias de comunicação audiovisual como alicerce da mediação presentes 
nas relações sociais estabelecidas no cotidiano do país e do mundo. 
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A observação atenta do emprego do audiovisual nas ocasiões de aprendizagem a 
distância denota inquietações pertinentes ao domínio acadêmico-científi co e profi s-
sional, inclusive no que tange às práticas assertivas de gestão educacional. 

O olhar atento a essa temática evidencia como a geração X (de 1960 a 1970) pri-
vilegia o texto em detrimento da imagem; de que forma a geração Y (de 1980 a 1990) 
supervaloriza a imagem – mesmo que estática – quando associada ao texto; e em que 
medida a geração Z (de 1990 a 2000) compreende a aprendizagem a partir de uma 
combinação dinâmica e interativa entre elementos orais, textuais, visuais, sonoros e 
de inovação reconhecida, tais quais: a realidade aumentada, o sistema touch e a cap-
tura de movimentos sensoriais, entre outros.

Já em 2016, o artigo  Estudo analítico da trajetória formativa de profi ssionais de 
rádio, TV e Internet frente às demandas da EAD teve como objetivo geral realizar 
um estudo comparativo da trajetória formativa dos radialistas, considerando dados 
primários publicados em 2014 – a respeito dos cursos de Rádio, TV e Internet, ou de 
denominação correlata, participantes do Exame Nacional de Desempenho dos Estu-
dantes (Enade), no período compreendido entre 2006 e 2009 – os Referenciais Curri-
culares Nacionais (RCN) e as novas demandas da modalidade de Ensino a Distância 
no que se refere à atuação de tais profi ssionais na produção de recursos audiovisuais 
específi cos, tais como: videoaulas, teleaulas, apresentações narradas e resoluções de 
exercícios. 

Frente ao crescimento da modalidade a Distância no país, identifi ca-se uma nova 
demanda de profi ssionais para a produção de objetos de aprendizagem audiovisuais 
que compõem situações e-learning em diferentes ambientes virtuais. 

Trata-se de um novo nicho de mercado de trabalho com aspectos que exigem o 
desenvolvimento de competências específi cas a serem previstas na trajetória formati-
va dos cursos de Graduação da área supracitada. 

Esta pesquisa está baseada na Literatura da área da Educação a Distância, das 
mídias e das tecnologias digitais e busca estudar a trajetória formativa do radialista a 
fi m de identifi car em que medida as novas competências para EAD são contempladas 
na formação dos alunos egressos.

Considera-se de grande importância para a qualidade dos processos de produ-
tos de EAD que os profi ssionais mencionados estejam aptos para atuar com manejo 
e inovação na geração e/ou consolidação dos objetos de aprendizagem audiovisuais 
com vistas a um Ensino a Distância de qualidade ascendente.

A partir do levantamento aqui empenhado, observam-se alguns pontos de con-
vergência entre os artigos mencionados. Um exemplo é que a metodologia imperan-
te é a do estudo de caso. Podemos inferir que isso se deva à jovialidade do campo 
científi co da EAD e à construção recente de seu estado da arte, no que se refere aos 
objetos de ensino-aprendizagem audiovisuais; estes freneticamente impactados pelas 
inovações das TIC.
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Concluímos que a pertinência da formação docente e de uma mudança de atitu-
de em relação ao papel do professor no ambiente escolar faz-se necessária e imediata 
para superarmos o ensino bancário, do qual falava o célebre educador Paulo Freire. 

Notamos, ainda, como o trabalho da equipe multidisciplinar é determinante 
para o sucesso da concepção e da implementação dos objetos de ensino-aprendiza-
gem audiovisuais em EAD nas mais diferentes instituições de ensino espraiadas no 
território nacional. 

O presente levantamento permitiu também contemplar que, diferentemente do 
que ainda se apregoa no senso comum, os objetos de ensino-aprendizagem audiovi-
suais não têm função meramente “decorativa” junto aos materiais didático-pedagó-
gicos em EAD. Muito pelo contrário; eles já possuem lugar cativo, cuja função não 
se confunde com as funções propiciadas pelos demais objetos presentes no AVA, tais 
como: e-book, fórum etc.

Por fi m, surpreendeu-nos o fato de o áudio ter tido lugar de destaque ascendente 
junto aos materiais em EAD. Sua presença ainda não se equipara à do audiovisual e 
seu apreço entre os brasileiros, como dissemos no início do Capítulo, mas a existên-
cia de tantos artigos interessados em áudio e/ou podcast – como aferimos neste breve 
levantamento – já nos dá indícios de sua vocação promissora junto à construção do 
conhecimento.

No concernente à produção acadêmico-científi ca da Cruzeiro do Sul Virtual, 
pode-se deduzir que, assim como em outras áreas do presente Grupo Educacional, 
há preocupação expressiva com a práxis, ou seja, com a atuação pragmática ampara-
da pelo conhecimento científi co, sem jamais trazer prejuízos à formação de alunos 
egressos.

A experiência do setor de produção audiovisual acadêmica
Assim como a Cruzeiro do Sul Virtual, o setor de Produção Audiovisual Acadê-

mica tem 15 anos de existência e atende à realização de todos os objetos de aprendi-
zagem audiovisuais incorporados no material didático-pedagógico da EAD da Cru-
zeiro do Sul Educacional, tais como: videoaulas, teleaulas, apresentações narradas, 
tutoriais, resoluções de exercícios, podcasts etc. 

Além de tais demandas, a área é responsável pela cobertura de palestras, debates 
e demais eventos acadêmicos de interesse aos diferentes públicos impactados pela 
Cruzeiro do Sul Educacional. 

Destaca-se, ainda, o programa mensal Cruzeiro do Sul Virtual em Minutos, outra 
produção a encargo desse setor. O CVM, como é chamado, surgiu em meio à neces-
sidade de se reportarem as informações correspondentes à Cruzeiro do Sul Virtual 
e correlacionadas ao contexto da EAD no País e no mundo ao seu público interno e 
externo. Subdividido em 5 quadros, relacionados a seguir, cada edição procura atua-
lizar o espectador com informações relevantes à formação acadêmica e profi ssional. 

Os quadros são:
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Aconteceu – aqui, procura-se apresentar os principais eventos ocorridos no uni-
verso da EAD no Brasil e no mundo, destacando-se, amplamente, os bastidores da 
Cruzeiro do Sul Educacional;

Agenda – neste quadro, as atenções são voltadas à noticiabilidade de eventos 
relevantes para o convívio acadêmico de estudantes, professores, tutores e gestores da 
Educação, entre outros agentes;

Connect – neste momento, destaca-se a indicação de produtos artístico-culturais 
correspondentes às TIC;

Em pauta – o quadro em questão aborda assuntos em profundidade sob o auxílio 
de investigadores científi cos da EAD;

Produção do Conhecimento – aqui, aborda-se a exposição de dissertações e teses 
recém-concluídas sobre EAD.

Tal setor conta com o legado e a expertise prodigiosos da saudosa TV Unicsul 
(1997 – 2008), empreendimento de uma das instituições de Ensino Superior do Gru-
po Educacional junto ao Canal Universitário de São Paulo. 

A experiência televisiva amparou, em certa medida, a concepção da infraestru-
tura, da equipe profi ssional e dos processos de trabalho existentes no setor de Produ-
ção Audiovisual Acadêmica atualmente. Aliás, muitos dos profi ssionais que viriam a 
atuar ou ainda atuam no referido Setor são remanescentes da TV Unicsul.

A atual equipe do setor de Produção Audiovisual Acadêmica reúne 14 colabora-
dores, profi ssionais bacharéis em Design, Jornalismo, Relações Públicas e Rádio, TV 
e Internet ou com experiência profi ssional reconhecida na área, quando provenientes 
de Nível Técnico. Entre os diferenciais desse “time”, encontra-se o investimento con-
tínuo em capacitação profi ssional e inovação.

Na medida do possível, os funcionários são patrocinados pela Cruzeiro do Sul 
Virtual a participar de eventos do segmento, ofi cinas de capacitação técnico-pragmá-
tica audiovisual e cursos extracurriculares de curta duração.

Dessa forma, acreditamos ser possível sensibilizar o profi ssional em questão a 
empenhar competências e habilidades aptas a conduzirem da melhor forma o profes-
sor-autor na ocasião de sua gravação ou ainda a realizar uma edição preocupada com 
a preservação da imagem do docente, acima de qualquer outra prerrogativa.

A Cruzeiro do Sul Virtual tem optado pela concepção e produção de objetos de 
aprendizagem audiovisuais autorais, desenvolvidos no interior do Grupo Educacio-
nal por professores conteudistas mestres e doutores. 

Ao longo desses anos, em nenhuma hipótese lançou-se mão de atores para re-
presentar o papel dos professores-autores ou ainda de objetos de aprendizagem já 
existentes em repositórios externos às Instituições de Ensino pertencentes ao Grupo 
Educacional. 

Notoriamente, os conteudistas encontraram alento e confi abilidade no setor de 
Produção Audiovisual Acadêmica após trabalho intenso de formação docente em 
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alinhamento junto aos demais setores que constituem a Cruzeiro do Sul Virtual, rei-
terando, assim, a relevância da equipe multidisciplinar no contexto da EAD. 

Tais encontros, que antecedem as gravações, tratam, entre vários assuntos, de 
técnicas para aperfeiçoar a desenvoltura do docente diante das câmeras, perpassan-
do, assim, por orientações sobre temas como gestualidade, vestimenta, indumentá-
ria, linguagem e preparação vocal, entre outros aspectos.

Progressivamente, notamos que ações como essas, presentes na ofi cina, cor-
roboram o sucesso dos materiais didático-pedagógicos junto aos estudantes, nos 
mais diferentes níveis e modalidades de ensino e que, sem dúvidas, elevam a pro-
dução audiovisual ao status de diferencial estratégico no segmento educacional 
brasileiro.
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Introdução
Na Era da Cibercultura, na qual as informações são produzidas e processadas 

com grande velocidade, um dos principais desafi os de profi ssionais dos mais diver-
sos segmentos é, sem dúvida, possuir formação qualifi cada e atualizada. Assim, para 
muitos desses profi ssionais, investir em competências se torna uma condição rele-
vante para obter benefícios em meio a um cenário competitivo e fortemente mutável.

Com o desenvolvimento constante e acelerado das Tecnologias da Comunicação 
e da Informação (TIC), surgem novos usos e possibilidades para os processos de en-
sino-aprendizagem e de aquisição de conhecimento. 

Na Educação não poderia ser diferente. Novas propostas de reestruturação dos cur-
rículos nacionais (BRASIL, 1996, 2002) demandam profi ssionais com competência para 
assegurar as mudanças tão necessárias e esperadas no processo de ensino e aprendizagem. 

Para Namo de Mello, Grelet e Dallan ([2000], p. 1):
[...] as mudanças exigidas pelas reformas educacionais incidem também, como 
não poderia deixar de ser, na formação dos profi ssionais da educação. Aprender a 
aprender e continuar aprendendo durante toda a vida profi ssional é uma compe-
tência exigida para todos os profi ssionais inseridos no mundo do trabalho.

Mas muitas vezes, a falta de tempo e a distância das Instituições que oferecem 
cursos de qualifi cação nos modelos tradicionais acabam adiando o projeto de forma-
ção continuada. A modalidade de Educação a Distância (EAD) surge, em meio a esse 
cenário, com sua metodologia inovadora, transpondo barreiras geográfi cas.

Conforme previsto no Decreto n.º 5.622/2005, que regulamenta o Artigo 80 da 
Lei n.º 9.394/96 (Leis de Diretrizes e Bases):

A Educação a Distância (EAD) é a modalidade educacional na qual a mediação 
didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utiliza-
ção de meios e tecnologias de informação e comunicação, envolvendo estudantes 
e professores no desenvolvimento de atividades educativas em lugares ou tempos 
diversos (BRASIL, 2005).

 De fato, graças ao avanço das mídias digitais, à expansão e à melhoria da Inter-
net, aspectos como o distanciamento geográfi co, que antes difi cultavam o acesso à 
informação, deixaram de ser fator limitante: maior número de pessoas e de contextos 
sociais distintos passou a integrar a “nova sala de aula”.
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Nesse cenário, a interação professor/aluno é substituída por um conjunto de re-
cursos didáticos e apoio tutorial, incentivando a aprendizagem autônoma do aluno 
(PORTO; NEVES; MACHADO, 2012).

Essa “nova sala de aula” favorece o desenvolvimento de habilidades e competên-
cias cognitivas como autonomia, criatividade, autodisciplina, responsabilidade com 
a própria formação, construção do conhecimento e aprendizagem cooperativa. Para 
tanto, ela exige nova postura do aluno na gestão do seu tempo e espaço.

A oferta de formação em cursos de Aperfeiçoamento, Graduação e Pós-Gradua-
ção na modalidade a distância tem se multiplicado no cenário brasileiro (ALONSO, 
2010). Instituições públicas e particulares de ensino vêm se adequando a essa moda-
lidade educacional, garantido à população maior acesso à Educação escolar. 

A perspectiva é que a EAD continue em ascensão, tanto no âmbito internacional 
como no nacional, passando cada vez mais a contribuir com a ampliação da oferta de 
Educação Superior. A estimativa é que, nas próximas décadas, a EAD reunirá mais 
alunos do que a Educação presencial (NETTO; GUIDOTTI; SANTOS, 2012).

Na contramão desse aumento de oferta dos cursos a distância, observa-se grande 
evasão de alunos, que vem crescendo nos últimos anos. A evasão está presente nas 
modalidades de ensino presencial, semipresencial ou a distância. 

No contexto da EAD, percebe-se que diversos fatores podem infl uenciar a evasão 
(BITTENCOURT; MERCADO, 2014) e, nesse cenário de geração e disseminação do 
conhecimento, os papéis tradicionais do professor, do aluno e da Escola precisam ser 
repensados (MACHADO; MACHADO, 2004).

Para Moore e Kearsley (2008) os conteúdos e práticas de EAD são desempenha-
dos e organizados de forma muito semelhante ao convencional da Educação presen-
cial. Práticas convencionais podem tender a potencializar o processo de evasão dos 
cursos a distância.

Se na Educação Presencial há tempos se estabeleceu uma mudança de paradig-
ma em relação ao estudante ser autor de sua aprendizagem, cabendo a ele papel ativo 
na construção do conhecimento, na EAD, a aprendizagem autônoma é uma condição 
essencial para o sucesso: o papel do estudante/aprendente é privilegiado em relação 
ao do professor. 

Para Renner (apud BELLONI, 2009), é a mudança no enfoque do processo edu-
cativo (do professor para o aprendente, do ensino para a aprendizagem) que torna 
possível a criação de novos métodos, tanto para o trabalho docente como para as 
práticas inovadoras mais apropriadas às mudanças sociais e àqueles que escolhem a 
modalidade EAD para sua formação.

A Universidade Cruzeiro do Sul, ao longo de mais de 30 anos de existência, vem 
buscando enfatizar seu compromisso com a qualidade de ensino, pesquisa e exten-
são. Atenta ao cenário atual da Educação e das tendências para o futuro da EAD, a 
Cruzeiro do Sul acompanha a evolução do desenvolvimento científi co-tecnológico 
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que norteia a sociedade contemporânea, em sintonia com as demandas do mercado 
por profi ssionais qualifi cados. 

Nesse contexto, insere-se o Campus Virtual Cruzeiro do Sul, responsável pelos 
processos educativos a distância na Universidade. 

Em decorrência dos conhecimentos acumulados na área de EAD, que resultam 
de projetos-piloto na área de Tecnologia da Informação, aliada à capacitação e quali-
fi cação do seu corpo docente nos processos envolvidos nessa modalidade de ensino, 
a Universidade Cruzeiro do Sul passou a ofertar cursos de Pós-Graduação Lato Sensu 
a Distância, a partir de 2008.

Considerando-se a conjuntura atual da formação de professores, tanto das re-
des públicas como da rede particular, o curso de Pós-Graduação Lato Sensu Ensino 
de Biologia foi estruturado com a missão de contribuir para a melhoria do ensino
-aprendizagem nessa área.

Pressupondo que os alunos da modalidade EAD são oriundos de contextos so-
cioeconômicos distintos, conhecer o perfi l do estudante possibilita adequar o plane-
jamento e a didática do ensino às suas características. 

Assim, o mapeamento do perfi l do aluno da EAD contribui para a concepção e o 
aperfeiçoamento dos modelos de ambientes virtuais de aprendizagem e de processos 
avaliativos adequados contribuindo, possivelmente, para a diminuição da evasão.

O recorte feito para a redação do presente capítulo visa a identifi car a relação 
entre a trajetória profi ssional dos alunos do curso Lato Sensu Ensino de Biologia e 
como ele contribuiu no âmbito de suas formações, discutindo tanto o êxito quanto 
os desafi os encontrados. 

Mapeou-se o perfi l dos alunos, com especial referência às suas expectativas, mo-
tivações, difi culdades, capacitação e qualifi cação profi ssional, com vistas a melhorar 
a compreensão sobre a efetividade das estratégias didático-pedagógicas utilizadas.

Metodologia
Tendo por base a metodologia qualitativa, as questões norteadoras desta pesqui-

sa, que envolvem a temática de Pós-Graduação na modalidade EAD, tiveram como 
objeto de análise o curso Lato Sensu Ensino de Biologia da Universidade Cruzeiro do 
Sul e como sujeitos os alunos de tal curso. 

Os estudantes apresentavam diferentes perfi s: egressos – concluíram todos os 
requisitos do curso, disciplinas e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) –, em fase 
de conclusão – disciplinas cursadas e TCC pendente – e desistentes – deixaram de 
cursar alguma disciplina e/ou não concluíram o TCC, não cumprindo o prazo para 
integralização do curso.

Vários autores têm abordado a discussão sobre a disputa entre métodos quan-
titativos e qualitativos, sobre as tensões existentes entre os pesquisadores que fazem 
um ou outro tipo de pesquisa, assim como a confi abilidade dos resultados produzi-
dos por uma ou outra metodologia (ALVES-MAZZOTTI, 1999; MARTINS, 2004); o 
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olhar qualitativo enfatiza mais o processo que o produto e se preocupa em retratar a 
perspectiva dos participantes (LÜDKE; ANDRÉ, 2013).

O instrumento de coleta de dados utilizado foi um questionário, enviado por 
correio eletrônico para 17 alunos que haviam cumprido integralmente ou em parte 
os requisitos para a conclusão do curso; sete alunos fi zeram a devolutiva. 

O questionário continha perguntas abertas e fechadas que versavam desde ques-
tões de gênero, idade, formação acadêmica e profi ssional, até pontos específi cos sobre 
EAD e as práticas pedagógicas desenvolvidas na época de cursistas. Os sujeitos parti-
cipantes da pesquisa também preencheram e assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE).

Segundo Cohen, Manion e Morrison (2007), a pergunta aberta é bastante in-
teressante, pois permite comentários mais honestos dos entrevistados, já que deixa 
espaço para respostas livres. 

Em relação às questões dicotômicas ou de múltipla escolha, também presentes 
no questionário utilizado, os autores comentam que elas podem ser rapidamente co-
difi cadas, servindo como instrumento efi caz.

Outro método de coleta de dados foi a análise documental que, para Lüdke e 
André (2013, p. 45), pode se constituir em técnica importante de abordagem de da-
dos qualitativos, “[...] seja complementando as informações obtidas por outras técni-
cas seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema”. 

Os documentos se organizam como fonte estável e rica, persistindo ao longo do 
tempo e podendo ser consultados diversas vezes (GUBA; LINCOLN apud LÜDKE; 
ANDRÉ, 2013). 

Visando à obtenção de dados sobre a proposta pedagógica do curso Lato Sensu 
Ensino de Biologia e o perfi l dos alunos, o projeto pedagógico do curso também foi 
analisado, servindo de contraponto para as repostas obtidas via questionário.

Visando estabelecer critérios relativos à credibilidade, utilizou-se a chamada triangula-
ção de dados, que permite se apropriar de modos diferentes para obtenção de dados iguais 
ou bastante semelhantes que, nesta pesquisa, foi obtida pelo cruzamento de dados das res-
postas dos questionários e da análise documental encerrada no projeto pedagógico. 

Resultados e discussão
O número de retorno de questionários respondidos, juntamente com o TCLE, 

representa 41,2% da amostra. O questionário foi respondido por alunos concluintes 
e em vias de conclusão do curso de Pós-Graduação Lato Sensu Ensino de Biologia. 
Nem metade dos questionários enviados aos alunos foi respondida, embora tenham 
sido enviados por e-mail, ao menos, cinco vezes para cada um.

A baixa taxa de resposta aos questionários pode ser considerada a principal des-
vantagem das pesquisas online (VIEIRA; CASTRO; SCHUCH JÚNIOR, 2010). 

No entanto, de acordo com Marconi e Lakatos (2005), os questionários enviados 
para os entrevistados, via online, alcançam média de 25% de devolução. Em vista do 
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retorno obtido nesta pesquisa, o valor (41,2%) foi expressivo se comparado a outros 
estudos.

Com base nos resultados do perfi l geral dos alunos (Tabela 1), foi possível verifi -
car que 57,1% correspondem a indivíduos do sexo masculino e 42,9% ao sexo femini-
no. Todas as alunas e metade dos alunos declararam ter entre 26 a 35 anos (Tabela 1). 
A idade desses alunos variou de 25 a 45 anos, sendo que 71,4% dos alunos declararam 
ter entre 26 e 35 anos de idade (dados não mostrados1).

Todos os alunos que responderam ao questionário cursaram Ciências Biológicas 
durante a Graduação (Tabela 1). É interessante notar que 57,1% dos alunos cursaram 
a Graduação em instituições particulares e os demais 42,9%, em instituições públicas, 
não sendo evidenciada tendência a matrículas de alunos provenientes somente de 
instituições públicas ou particulares (dados não mostrados).

Tabela 1 – Perfi l dos alunos do curso de Pós-Graduação Lato Sensu Ensino de Biologia 
da Universidade Cruzeiro do Sul, relacionado ao sexo, à idade e ao curso de Graduação.

Sexo Idade % de alunos Graduação
Feminino
(42,9%) de 26 a 35 anos 100,0

Ciências Biológicas
(100%)Masculino

(57,1%)

até 25 anos 25,0
de 26 a 35 anos 50,0
de 36 a 45 anos 25,0

Fonte: elaborada pelos autores.

O perfi l dos alunos encontrado nesta pesquisa sugere uma característica comum 
entre os indivíduos que buscam a EAD. Conforme indicam vários estudos (AZEVEDO, 
2007; FERREIRA; MENDONÇA; MENDONÇA, 2007; PALLOFF; PRATT, 2003), há 
tendência de que o aluno virtual se apresente como pessoa com mais idade e maturi-
dade, autodidata, que consegue conduzir seus estudos sem necessitar de cobrança do 
professor e que possua algum tipo de experiência na Educação Superior. 

Além disso, os alunos tendem a ser motivados, são questionadores, trocam in-
formações e elaboram ideias. 

Santos (2015) considera que, com o aumento da maturidade e consequente acú-
mulo de experiências e desenvolvimento de uma postura crítica, os alunos adultos 
têm necessidade de participar de modo mais ativo do processo de aprendizagem.

A formação em Ciências Biológicas de todos os participantes demonstra que 
esses alunos procuram se especializar com o uso de abordagens inovadoras e diferen-
ciadas, como costuma ser a EAD. Esse perfi l pode oferecer condições necessárias para 
a expansão de programas de formação continuada, já que a grande maioria desses 
alunos é formada por professores de Ciências e de Biologia (dados não mostrados).

1 Dados não mostrados são aqueles que, apesar de coletados na pesquisa, não são signifi cativamente 
importantes para terem destaque em uma tabela ou gráfi co.
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Um resultado que variou entre todos os participantes é referente ao ano de conclusão 
do curso de Graduação: a conclusão mais antiga de curso deu-se no ano de 2004 e a mais 
recente em 2015, lembrando que parte dos alunos ainda está em vias de conclusão. 

Ainda em relação à Graduação, foi perguntado se durante a Graduação do aluno 
havia ocorrido práticas de EAD. Um único aluno, correspondendo a 14,3%, men-
cionou ter realizado cursos extracurriculares EAD nesse período (Graduação). Tal 
evidência sugere que a falta de familiaridade com o Ensino a Distância pode gerar 
decepção às expectativas dos discentes.

O ano de ingresso no curso de Pós-Graduação Lato Sensu Ensino de Biologia 
variou de 2012 a 2015, bem como o ano de conclusão – de 2015 e a previsão para 
2017. Um dado interessante é que 42,9% dos alunos estão cursando outros cursos de 
Pós-Graduação, a saber: Gestão Sustentável, Psicomotricidade (realizados em insti-
tuições privadas), Biopatologia Bucal e Ciências e Tecnologia (realizados em institui-
ções públicas).

Quando foram iniciadas as questões específi cas sobre EAD, o primeiro questio-
namento foi sobre a escolha de um curso de Pós-Graduação na modalidade a distân-
cia. O tempo, ou melhor, a falta de tempo foi a resposta da maioria dos alunos por ter 
feito essa escolha. Alguns alunos complementaram escolher o curso EAD pela espe-
cialização, pela autonomia do estudo e pelo custo reduzido (esse último mencionado 
por um único aluno).

Ferreira, Mendonça e Mendonça (2007) argumentam que, nos dias atuais, as 
pessoas procuram cada vez mais desenvolver sua autonomia e a autoaprendizagem. 
O profi ssional contemporâneo precisa ser versátil e estar sempre ligado às tendências 
do mercado, aprimorando seu aprendizado em prol do seu trabalho e até mesmo da 
sua realização pessoal.

A qualifi cação profi ssional, o aprimoramento das práticas de ensino e como 
complemento da Graduação foram as respostas dos alunos quando indagados sobre 
os motivos da escolha do curso de Pós-Graduação Lato Sensu Ensino de Biologia. 

As respostas dos alunos corroboram os objetivos do curso Ensino de Biologia 
em seu projeto pedagógico, que é a qualifi cação profi ssional, a formação de recursos 
humanos para atuação no Ensino Superior e na educação não formal e a capacitação 
para utilização de novas metodologias educacionais. No entanto, quando pergunta-
dos sobre sua participação nos fóruns de discussão, a maioria participava o mínimo 
exigido, correspondendo a 57,1%; 28,6% responderam participar pouco e somente 
um aluno respondeu participar muito (14,3%).

Ramble (apud ALMEIDA, 2007, p. 52) avalia que “[...] muitos alunos que estu-
dam a distância optam por fazer um curso sem, necessariamente, planejarem cumprir 
todas as atividades ou avaliações exigidas [...]”. Isso demonstra a pouca informação 
que a maioria dos alunos que ingressa em cursos a distância tem sobre a metodologia 
do processo de ensino e de aprendizagem nessa modalidade.
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Em outro questionamento, sobre quando eram realizadas as atividades online, a 
maioria respondeu fazer aos fi nais de semana, antes ou depois do trabalho regular e 
um único aluno realizava suas atividades durante o horário de trabalho.

Na EAD, percebe-se facilmente na plataforma de ensino se o aluno não partici-
pa, se ele realiza ou não suas tarefas e quanto tempo o aluno permanece sem acessar 
a plataforma. As preocupações além das educacionais (família, saúde, emprego, inte-
resses sociais etc.) afetam positiva ou negativamente a participação no curso online 
(MOORE; KEARSLEY, 2008).

Belloni (2009) ressalta que a EAD também veio para suprir a falta do uso da 
tecnologia em sala de aula. Muitos professores foram e são formados2 sem acesso às 
TIC e, atualmente, buscam atualização não apenas de conteúdo, mas também em 
aprender a usar as TIC em seu trabalho. Dados semelhantes foram obtidos na pre-
sente pesquisa.

A realização presencial de provas de cursos EAD é obrigatória e é uma prática 
recorrente nas instituições que oferecem cursos nessa modalidade. Na maioria das 
vezes, a prova é feita no polo de escolha do aluno, durante sua matrícula. 

Como mencionado, a falta de tempo é um dos principais motivos para os estu-
dantes escolherem a EAD e isso justifi ca a resposta quando indagados sobre o tempo 
gasto no deslocamento da residência/trabalho até o polo: a maioria (71,4%) gasta 
menos de uma hora para chegar ao polo.

Os polos do curso analisado estão localizados, em sua maioria, no Estado de São 
Paulo (71,4%), nas regiões de São Miguel Paulista e Anália Franco (localizados na 
Zona Leste da Cidade de São Paulo); Boituva, Franca e São José dos Campos (locali-
zados no Estado de São Paulo) e em polos em outros Estados, tais como Mato Grosso, 
Minas Gerais, Rio Grande do Norte e no Distrito Federal.

Cerca de 80% dos alunos responderam que os conteúdos e práticas desenvol-
vidos no decorrer do curso de Pós-Graduação Lato Sensu Ensino de Biologia cum-
priram parcialmente suas expectativas. Para justifi car a resposta dada, a maioria dos 
alunos respondeu sobre problemas específi cos enfrentados com a administração da 
Secretaria Acadêmica, com os polos, com agendamento e erros em provas presen-
ciais, com orientações de TCC e falta de comunicação entre tutor e alunos.

Os alunos que limitaram suas justifi cativas sobre os conteúdos e práticas apenas 
mencionaram que esperavam mais informações de como trabalhar conteúdos específi -
cos em sala de aula e, sem especifi car o contexto, pontuaram que não ocorreu refl exão.

Na visão de Possari (2009), o material didático aparece como um dos elementos 
centrais de mediação entre os sujeitos da prática pedagógica. Dessa forma, a concepção 
2 Mesmo que atualmente seja obrigatória a inclusão de conteúdos sobre TIC na formação inicial de 
professores, algumas Instituições ainda estão em processo de adequação e legitimação dessas práticas, o 
que pode deixar alguns profi ssionais sem acesso a esses conteúdos específi cos. Ressaltamos que apenas 
ter acesso à Internet e questões pontuais de informática não garantem o uso das TIC no processo de 
ensino-aprendizagem na Educação Básica.
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pedagógica do material didático deve englobar os aspectos da afetividade e da moti-
vação, como base para a sua produção. 

O grande desafi o da EAD é produzir um material didático capaz de provocar ou 
garantir a necessária interatividade do processo ensino-aprendizagem. 

Andrade e Vicari (2003) observam que o material didático precisa ter linguagem de 
certa forma coloquial, de modo a tentar reproduzir uma conversa entre professor e aluno.

Quando perguntados sobre a contribuição do curso em sua vida profi ssional, 
a maioria dos alunos (57,1%) respondeu ter incorporado algumas dicas/material 
do curso em sua prática; 28,3% responderam não ter contribuição direta, pois não 
atuam na área de ensino/docência ou de Biologia e um aluno respondeu que, apesar 
de atuar na área de ensino/docência ou de Biologia, não aproveitou as discussões do 
curso na sua vida profi ssional. 

Dados do último Censo EAD Brasil do ano de 2014/2015 mostraram que o 
maior obstáculo enfrentado pelas instituições que ofertam cursos totalmente EAD 
é a evasão, que se encontra em torno de 25% (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2015). 

No curso de Pós-Graduação em Ensino de Biologia, 28% são egressos (concluí-
ram todos os requisitos do curso, disciplinas e TCC), 56% em fase de conclusão (dis-
ciplinas cursadas e TCC pendente) e 14,3% desistentes (deixaram de cursar alguma 
disciplina e/ou não concluíram o TCC) (Tabela 2).

Na opinião de Favero e Franco (2006), são vários os fatores que contribuem para 
a desistência do aluno: o cansaço que as pessoas sentem ao fi nal do dia, impossibi-
litando-as de aprender na sua totalidade, independentemente do local onde esteja 
ocorrendo a aula e o próprio desinteresse pela continuidade dos estudos também é 
um elemento a ser considerado. 

Ainda para os autores, os alunos matriculados em cursos a distância, na sua 
grande maioria, têm uma característica em comum, a solidão, isto é, uma sensação 
de abandono que os cerca durante todo o curso, principalmente na ausência de maior 
interação entre os atores do processo.

Tabela 2 – Conclusão total ou parcial dos alunos do curso de Pós-Graduação Lato 
Sensu Ensino de Biologia da Universidade Cruzeiro do Sul.

Conclusão do curso Porcentagem (%)
Total (disciplinas + TCC) 28,6
Parcial (somente disciplinas) 28,6
Não concluiu (desistente) 14,2
Não concluiu (cursando) 28,6
Total 100,0

Fonte: elaborada pelos autores.

Na tentativa de mitigar tal evasão, surge a questão relacionada à mediatização. 
Do ponto de vista da confecção e do uso de materiais didáticos para EAD, mediatizar 



199

tem relação direta com a forma de apresentação dos conteúdos didáticos, de modo 
que a informação disponível no material potencialize ao máximo a comunicação, 
proporcionando autonomia e independência ao estudante (BELLONI, 2009).

Além da constituição do material de apoio na EAD, faz-se fundamental o pa-
pel desempenhado pelo interlocutor, por aquele que acompanhará a trajetória do 
estudante, seja no decorrer de um curso de Aperfeiçoamento ou Extensão de curta 
duração, seja no escopo de um curso acadêmico mais demorado, com uma gama de 
disciplinas a cursar. 

O interlocutor pode receber nomeações distintas (professor, tutor etc.), mas o 
papel que desempenha no contexto da EAD está diretamente relacionado ao êxito do 
estudante e, segundo Belloni (2009), a mediatização pode ocorrer a partir de diversos 
meios acessíveis.

Nesta pesquisa, os alunos do curso Ensino de Biologia mencionaram a ausência 
do tutor algumas vezes: durante a condução das disciplinas e a falta de interatividade 
e troca de ideias entre os alunos cursantes. 

Ao contrário do que muitos pensam, na aprendizagem a distância, o aluno tem 
de se envolver mais no processo, autogerenciar seu aprendizado e interagir constan-
temente com todos os atores do processo (colegas, tutores, gestores etc.), pois isso faz 
com que todos busquem, cooperativamente, alternativas para superar obstáculos em 
direção a uma aprendizagem mais efetiva (LESSA, 2011).

Comarella (2009) menciona que o tutor tem relação direta com a evasão, pois 
cabe a ele encorajar e motivar os alunos. O autor ainda ressalta que o tutor deve 
manter relação que incentive a autonomia e a emancipação do aluno perante sua 
aprendizagem.

A Internet cumpriu sua função de reduzir a distância física ao acesso do conhe-
cimento, que deve fi car disponível aos seus usuários. É também necessário que essa 
modalidade de aprendizagem estabeleça grande motivação para o aluno, já que este 
será o gestor de seus próprios estudos (BENTES; KATO, 2014).

Embora haja crescente demanda de capacitação da mão de obra, precisa fi car 
claro que a EAD não é para qualquer pessoa. Segundo Litto (2003), para se inserir 
num processo de aprendizagem a Distância são necessários perfi s específi cos e essa 
modalidade não serve para alunos desmotivados ou que precisam de muita atenção 
de um professor e, além disso, a Educação básica brasileira não forma indivíduos 
preparados para a EAD.

Na relação pedagógica, a autonomia confi gura-se em reconhecer no outro a ca-
pacidade de participar, ter o que oferecer e poder decidir aliado ao potencial do su-
jeito em “tomar para si” sua própria formação. 

Preti (2000) afi rma que a autonomia está relacionada ao próprio indivíduo, à 
sua capacidade de buscar por si mesmo, sem dependência explícita de outrem. Nesse 
aspecto, reconhecer a autonomia no processo de ensino e de aprendizagem signifi ca 
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entender que o outro é independente, capaz de construir sozinho e que o professor 
formador e/ou tutor é o mediador do processo de aprendizagem.

Segundo Bentes e Kato (2014), a modalidade de EAD tem apresentado desafi os 
difíceis de serem contornados, tais como o abandono dos estudos, a desmotivação, 
a frustração por parte dos alunos, professores e tutores, além de procedimentos de 
ensino pouco efi cientes dos cursos à distância. 

Na visão de Lessa (2011), mesmo sendo considerada uma educação emancipa-
dora e inclusiva, a EAD não é milagrosa e os alunos devem desempenhar papel ativo 
na construção de seu próprio conhecimento. 

Sempre se buscam motivos para entender a evasão em EAD, mas conforme ar-
gumentam Bentes e Kato (2014), há de se buscar, também, fatores que contribuam 
para a manutenção dos alunos nesses tipos de cursos.

Considerações fi nais
Entendemos que a EAD está legitimada como modalidade fundamental no con-

texto educacional contemporâneo, haja vista os benefícios que pode proporcionar 
aos estudantes.

Vale ressaltar que uma preocupação importante é o planejamento e a elaboração 
do material didático de apoio, o qual deve ser formulado de modo a atender a demanda 
específi ca da EAD, que é diferente do material utilizado na educação presencial. Uma 
equipe multidisciplinar pode contribuir para a qualidade de tais recursos didáticos.

Outra questão é o alto índice de evasão encontrado em trabalhos que discutem 
EAD, realidade coincidente com o curso de Ensino de Biologia analisado. 

Reiteramos que, além de medidas para suavizar os índices de evasão, ações que 
visem a fomentar a permanência dos alunos em EAD devem ser reforçadas e realiza-
das com frequência. 

A formação continuada do tutor é fundamental e uma refl exão permanente so-
bre o seu papel nessa modalidade dever ser considerada. Eventos presenciais, com 
transmissão simultânea via Internet, podem se constituir em estratégias de acolhi-
mento e incentivo ao público de estudantes de EAD.
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Introdução
A presença da Educação a Distância no Ensino Superior, no Brasil, e sua aceita-

ção como uma modalidade a mais no âmbito educacional, reconhecida e bem ava-
liada, é fato indiscutível. Esse status, por sua vez, demanda aos profi ssionais que nela 
atuam e aos pesquisadores de diferentes áreas constantes refl exões sobre o processo 
de ensino e de aprendizagem, sobre as estratégias didático-pedagógicas e sobre os 
materiais disponibilizados em Ambientes Virtuais de Aprendizagem.

Estudos de áreas diversas entrecruzam-se, ressaltando a natureza e a abrangência 
multi/interdisciplinar da Educação a Distância, para respaldar teórico-metodologi-
camente as práticas pedagógicas nessa modalidade. Entre essas áreas, encontram-
se os estudos da linguagem, que muito têm a contribuir para o aprimoramento das 
ações docentes, dos processos de ensino e de aprendizagem e, sobretudo, da elabora-
ção de materiais didáticos.

Neste trabalho, abordamos os fundamentos teórico-pedagógicos que fomenta-
ram a elaboração de materiais para disciplinas do curso de Letras Português e Espa-
nhol (Licenciatura), da Cruzeiro do Sul Educacional, com o intuito de mostrar que 
a abordagem sociocognitiva e interacional da linguagem contribui para a condução 
de uma proposta dialógica e contextualizada de ensino e de aprendizagem de Língua 
Espanhola como Língua Estrangeira (LE). Procuramos, assim, evidenciar que os ma-
teriais didáticos disponibilizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), nas 
diferentes Instituições de Ensino Superior (IES) do Grupo, possibilitam ao estudante 
de EAD construir novos conhecimentos de maneira proativa e interacional, assumin-
do seu papel de protagonista do saber. 

Vale destacar que os Referenciais de qualidade para cursos a distância, documen-
to elaborado em 2003 pela Secretaria de Educação a Distância (Seed) e pelo Ministé-
rio da Educação (MEC), em complementação às determinações específi cas das Leis 
de Diretrizes de Base (LDB), prescreve que programas, cursos, disciplinas ou mesmo 
conteúdos oferecidos a distância exigem administração, desenho, lógica, linguagem, 
acompanhamento, avaliação, recursos técnicos, tecnológicos e pedagógicos, que não 
são mera transposição do presencial; ou seja, a Educação a Distância tem sua identi-
dade própria (BRASIL, 2007, p. 7).
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Sendo assim, consideramos que a produção de materiais didáticos para a Educa-
ção a Distância constitui-se um momento ímpar do processo de ensino e de aprendi-
zagem nessa modalidade. Tanto assim que a construção e o delineamento do Curso 
por meio do material disponibilizado em AVA evidenciam as concepções teóricas e 
metodológicas basilares para a formação na área das Letras.

Na Cruzeiro do Sul Educacional, o sistema de produção e de postagem dos ma-
teriais didáticos em AVA para as disciplinas dos cursos de Graduação, na modalidade 
a Distância, envolve o trabalho de diversos Setores na Instituição. O processo inicia-
se na Coordenação do Curso, com a indicação do professor conteudista ao Setor de 
Produção de Material Didático, via sistema Business Process Management (BPM),1 
permitindo a todos os setores envolvidos no processo manter-se em diálogo.

A partir da indicação via BPM, o professor conteudista é convidado a participar, 
presencialmente, de uma ofi cina de capacitação, ministrada pelos profi ssionais das 
equipes de Produção de Material Didático, Designer Instrucional e de Audiovisual 
Acadêmico, para receber orientações sobre o modelo de produção e, ainda, um Ma-
nual de Orientação para elaboração de conteúdo didático na modalidade a Distância, 
considerando-se o modelo prototípico defi nido pela Cruzeiro do Sul Virtual. 

Cabe ao Coordenador de Curso, levando em conta seus conhecimentos teóricos, 
técnico-profi ssionais e sua linha de pesquisa, reunir-se com o professor conteudista 
para defi nir e alinhar os objetivos da Disciplina, os conteúdos a serem abordados e o 
foco das atividades avaliativas ao Projeto Pedagógico do Curso, à ementa e às biblio-
grafi as básica e complementar da Disciplina em elaboração; além de considerar o 
perfi l do egresso e o uso de diferentes mídias e Tecnologias da Informação e Comu-
nicação (TIC).

Pelo BPM, o Coordenador acompanha as diferentes etapas e tarefas desenvol-
vidas pelo professor conteudista, desde a entrega do Plano de Ensino até o envio 
das unidades teóricas que compõem a Disciplina. É por meio desse sistema que o 
Coordenador obtém, ainda, informações a respeito do cumprimento de prazos e do 
Setor/etapa em que o material se encontra, devendo intervir no processo com revisão 
e validação do material. 

O processo de interação e de supervisão via BPM permite à Coordenação de 
Curso acompanhar, agilizar e gerenciar quaisquer questões que surjam no decorrer 
do processo de elaboração do material. Esse acercamento do Coordenador de Curso, 
ao longo de todo o processo de produção do material teórico da Disciplina, assegura 
que, no momento de sua oferta no AVA, o aluno tenha à sua disposição o conteúdo 
de que necessita para que seus estudos/formação sejam pertinentes aos referencias 
teóricos de sua área de conhecimento e possam ser realizados de forma autônoma, 
proativa e efi caz. 
1 BPM é uma abordagem de gerenciamento adaptável, desenvolvido com a fi nalidade de sistematizar e 
facilitar processos organizacionais individuais complexos, dentro e fora das empresas (fonte: <http://
www.venki.com.br/blog/o-que-e-bpm>. Acesso em: 5 maio 2016).
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Tendo em mente os processos que envolvem a produção de material didático 
para cursos em EAD, neste capítulo, abordaremos a experiência de elaboração do 
material teórico para disciplinas de Língua Espanhola para Curso de Graduação em 
Letras – Português e Espanhol (Licenciatura), da Cruzeiro do Sul Educacional. 

Na primeira seção, apresentada na sequência desta Introdução, destacamos a 
importância do uso da linguagem verbal e de algumas estratégias linguísticas na ela-
boração de materiais para AVA, voltados para a Graduação em EAD, de uma perspec-
tiva sociocognitiva e interacional, respaldados em autores como: Marcuschi (2007); 
Koch (2007); Koch e Cunha-Lima (2011); Cabral e Cavalcante (2010); Marquesi e 
Cabral (2011); Elias (2015), entre outros. 

Na refl exão de cunho teórico, apresentada nesta primeira seção, ressaltamos, 
ainda, que estar atento ao uso da linguagem verbal em AVA implica utilizar todos os 
recursos disponíveis, com o objetivo de levar o aluno a construir de maneira proativa 
novos conhecimentos, a escolher os seus caminhos de leitura, a produzir sentidos ao 
que lê e a interagir com seu interlocutor. 

Já na segunda seção, partindo do conceito de Língua como meio vivo e social, 
pontuamos as medidas iniciais de cunho teórico que embasam as ações para a cons-
trução de um espaço em que o ensino e a aprendizagem da Língua Espanhola ocor-
ram por meio da observação, da análise e da apropriação do seu uso em contextos 
reais, a fi m de que o estudante se constitua como sujeito desse processo e se sinta apto 
a signifi car o mundo (interior e exterior) por meio da Língua aprendida. 

Demonstramos, por meio de exemplos do material teórico de Língua Espanhola 
II e III, como o aluno é conduzido a adotar um comportamento proativo no estudo 
do idioma e na assimilação dos aspectos socioculturais e linguísticos, traçados com 
base no nivelamento de domínio da língua estrangeira proposto pelo Marco Común 
Europeo e pelo Plan Curricular del Instituto Cervantes. 

O uso da linguagem verbal e de estratégias linguísticas para a 
elaboração de conteúdo teórico para AVA, de uma perspectiva 
sociocognitiva e interacional

Nesta seção, ressaltamos a importância do uso que fazemos da linguagem verbal 
nos textos escritos em AVA, sobretudo no que diz respeito à elaboração de conteúdos 
teóricos.

O uso da linguagem verbal escrita em AVA deve assegurar a exposição clara 
de conhecimento teórico da área específi ca, além de instaurar um espaço de intera-
ção promotor de compartilhamento e construção de novos conhecimentos. Para que 
possamos instituir estes papéis à linguagem verbal escrita, faz-se necessário entendê
-la de uma perspectiva sociocognitiva e interacional.

Sabemos que o desenvolvimento dos estudos da cognição, da Antropologia, da 
Neurobiologia e da própria Linguística (nas vertentes da Etnolinguística, da Lin-
guística Antropológica, da Sociolinguística e da Linguística Interacional), os quais 
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se contrapõem à separação entre mente e corpo, entre exterioridade e interioridade, 
entre indivíduo e sociedade, muito contribuiu para que se integrassem os aspectos 
sociocognitivos e interacionais aos estudos da linguagem e do texto. 

Assim, tomar a cognição como “um fenômeno situado” (KOCH; CUNHA-LIMA, 
2011), é entender que usar a linguagem não é apenas se dedicar a uma ação, mas 
entender que a linguagem se constitui como o próprio lugar em que a ação acontece, 
sempre em coordenação com o outro e em contínua negociação de sentidos.

Vale ressaltar que a noção de interação e de negociação entre interlocutores dela 
decorrente, em que emerge a produção de sentidos, não se aplica apenas às práti-
cas comunicativas online ou face a face, mas também às produções escritas de texto. 
Nesse caso, interação e negociação infl uenciam o produtor na elaboração do texto e 
interferem nas ações referentes às hipóteses e às projeções, ao planejamento do texto 
e à escolha das estratégias de que ele lança mão tendo em mente o seu interlocutor.

Acreditamos, ainda, que a incorporação da perspectiva sociocognitiva e inte-
racional aos estudos da Linguística Textual proporcionou avanços relacionados ao 
aspecto dinâmico concernente às concepções de texto, de sujeito e de Língua/lingua-
gem, que passam a não ser defi nidos a priori, mas construídos na situação concreta 
de produção textual. 

Os aspectos sociocognitivos e interacionais incorporados aos estudos do texto, 
na visão de Koch e Cunha-Lima (2011), ampliam as possibilidades de estudo desse 
objeto. Para essas autoras, os textos passam a ser também “[...] fontes fundamentais 
para a circulação e construção de conhecimentos partilhados entre indivíduos [...]”, 
constituindo-se não apenas como importante forma de cognição social, mas também 
como organizador do conhecimento de uma dada cultura (KOCH; CUNHA-LIMA, 
2011, p. 293).

Lembramos, ainda, que ambientes virtuais de aprendizagem impõem o distan-
ciamento físico e temporal entre os participantes do processo de ensinar e aprender, 
o que confere maior relevância ao uso de estratégias linguísticas para garantir a com-
preensão, promover a interação e motivar a participação dos estudantes. 

Cabral e Cavalcante (2010) conferem à linguagem escrita um duplo papel nos 
ambientes virtuais de aprendizagem: transmissão de conteúdos e promoção de inte-
ração. Vale lembrar que, também na transmissão de conteúdos, é importante mostrar 
que estamos interagindo com os estudantes. 

Assim, cabe à linguagem verbal criar o efeito de sentido de presença e de proxi-
midade entre os sujeitos que atuam em AVA. Para isso, o uso de estratégias linguís-
ticas de inclusão do interlocutor, como o uso do pronome “você” explicitamente no 
texto (você pode achar estranho, mas naquela época...), além de perguntas dirigidas 
diretamente a ele (não é mesmo?; você concorda?), ou ainda o uso do imperativo 
(Pense bem! Leia o texto a seguir com atenção!) e a invocação direta do estudante 
(Vamos refl etir um pouco?), minimizam “[...] a sensação de estar interagindo apenas 
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com uma máquina e de contar apenas consigo mesmo nos momentos de estudo [...]”, 
conforme preconizam Marquesi e Cabral, (2011, p. 172). 

Essas autoras propõem, ainda, que se deve marcar a presença do produtor no texto 
por meio do uso de pronomes de primeira pessoa do plural ou do singular e utilizar 
marcas de subjetividade na linguagem, realizadas pela escolha de adjetivos, verbos e 
advérbios de caráter avaliativo que imprimam um julgamento de valor (positivos e ne-
gativos), o que permite revelar a existência de um professor por trás das palavras.

Além disso, o uso da linguagem em um registro mais informal do que normalmente 
é esperado para textos escritos constitui-se também como uma estratégia de aproxima-
ção. Sabemos que o contexto acadêmico exige a utilização de termos técnicos e de voca-
bulário mais erudito. No entanto, conforme postulam Marquesi e Cabral (2011, p. 171), 
“[...] a linguagem excessivamente técnica e erudita não se mostra efi caz [...]”. 

Precisamos lembrar que simplifi car a linguagem e torná-la mais fácil de ser com-
preendida, com menor custo cognitivo para os estudantes, estabelece maior clareza e 
precisão ao que dizemos em AVA. E, no caso da exigência do uso de termos técnicos, 
devemos lembrar que a paráfrase constitui recurso muito útil à redação de textos di-
recionados para AVA, para reiterar, fi xar, explicar, precisar, expandir ou sintetizar uma 
mensagem – no todo ou parcialmente. Ela pode sempre contribuir para torná-los mais 
claros, facilitando a leitura e a compreensão dos conteúdos por parte dos estudantes. 

Entendemos, portanto, que saber balizar os diferentes registros do uso da lingua-
gem na escrita do texto teórico é uma tarefa que se impõe na elaboração de materiais 
para AVA.

Vale ressaltar, ainda, as características multimodais e hipertextuais dos textos 
escritos em ambientes virtuais de aprendizagem. Por um lado, temos a elaboração 
de textos multimodais que fazem sentido por múltiplas articulações, conforme nos 
ensina Cabral (2013, p. 94):

[...] ao apresentar componentes constituídos de elementos da modalidade escrita, 
da modalidade gráfi ca, da modalidade imagética, da modalidade digital e assim por 
diante, todas elas concorrendo igualmente para a produção de sentidos do texto.

Por outro, devemos considerar as características hipertextuais da leitura e da 
escrita que essas muitas modalidades proporcionam e incentivam.

Elias (2015, p. 54) apresenta as defi nições de hipertexto que aparecem já nos 
estudos de Marcuschi e de Koch de perspectiva sociocognitiva e interacional: tanto 
como um evento textual-interativo, constituído por links (elementos de conexão) e 
nós (blocos informacionais) que apresenta características como fragmentação, mul-
tilinearização e virtualização (MARCUSCHI, 1999, 2007); quanto como um texto 
“múltiplo” ou um texto elástico que se estende reticularmente, conforme as escolhas 
feitas pelo leitor (KOCH, 2007).

Sendo assim, destaca a autora, “[...] o espaço em que o hipertexto se consti-
tui imprime um modo de leitura [...]” (ELIAS, 2015, p. 55), postulado com o qual 
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corroboram Cabral e Marquesi (2015, p. 26), complementando que o hipertexto im-
plica também novas formas de escrever.

Cabral em seus estudos afi rma que a utilização de hipertextos permite a constru-
ção de textos concisos e completos, cujos conteúdos se ampliam por meio de novas 
janelas, por meio de links, conduzindo o leitor a novas leituras que lhe proporcionam 
a ampliação da informação contida no texto em que se encontra e, consequentemen-
te, a novas possibilidades de sentido que complementam seu conhecimento.

Em um curso em AVA, entretanto, devemos ter o cuidado de não exceder no uso 
de links e hipertextos, pois este excesso pode tornar a leitura incompreensível pelo fato 
de possibilitar percursos em demasia, o que difi cultaria a compreensão dos estudantes 
em vez de auxiliá-los (CABRAL; CAVALCANTE, 2010; CABRAL; MARQUESI, 2015).

De acordo com as autoras, ambientes virtuais de aprendizagem exigem, portan-
to, que saibamos balizar o uso da multimodalidade e da hipertextualidade, sempre 
atentos aos objetivos do texto e às possibilidades de leitura, garantindo a coesão e a 
coerência na elaboração dos textos.

Vimos, portanto, que abordar a língua e a linguagem verbal de uma perspectiva 
sociocognitiva e interacional, ressaltando sua vocação dialógica e discursiva, e sua 
imersão em diferentes contextos e paratexto, evidenciando suas características multi-
modais e hipertextuais, na produção de material didático para AVA, implica utilizar 
todos os recursos disponíveis, com o objetivo de levar o aluno a construir de maneira 
proativa novos conhecimentos, a escolher os seus caminhos de leitura, a produzir 
sentidos ao que lê e a interagir com seu interlocutor.

Assim, torna-se possível transpor as especifi cidades tanto temporal, assíncrona, 
quanto espacial, desse ambiente, e minimizar a distância física, o que se consegue, 
sobretudo, por meio de estratégias linguísticas que possibilitam criar a sensação de 
presença do produtor (professor) e do leitor (estudante), no texto, entendido como 
um espaço de articulação entre diferentes linguagens, modalidades, e de negociação 
de sentidos entre os sujeitos da interação.

O ensino e a aprendizagem de língua espanhola como LE em AVA: 
concepções para a elaboração de material teórico 

As concepções-base para a elaboração de um material teórico para o estudo de 
uma Língua Estrangeira – independentemente do adjetivo gentílico que a determi-
ne – devem expressar, primeiramente, o que se entende por “Língua”; para, a partir 
daí, traçar uma metodologia de ensino e de aprendizagem, bem como desenhar um 
material teórico de estudo. Ou seja, à execução e à confecção concreta do material, 
precede a refl exão teórica sobre o objeto em análise – a Língua – pois o modo de 
concebê-la se converterá na diretriz de todo o material teórico. 

Aqui, como apresentamos em linhas anteriores, nós nos afastamos da concepção 
de Língua como um sistema autônomo, fechado em si mesmo, composto por unida-
des abstratas e virtuais. Antes, nós nos fi liamos à seguinte noção: 
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A língua, enquanto meio vivo e concreto onde vive a consciência do artista da 
palavra, nunca é única. Ela é única somente como sistema gramatical abstrato de 
formas normativas, abstraídas das percepções ideológicas concretas que a preen-
chem e da contínua evolução histórica da linguagem viva. A vida social viva e a 
evolução histórica criam, nos limites de uma língua nacional abstratamente única, 
uma pluralidade de mundos concretos, de perspectivas literárias, ideológicas e so-
ciais, fechadas; os elementos abstratos da língua, idênticos entre si, carregam-se de 
diferentes conteúdos semânticos e axiológicos, ressoando de diversas maneiras no 
interior destas diferentes perspectivas (BAKHTIN, 2002, p. 96).

Concebida, portanto, como meio vivo e social, a língua/discurso esvazia-se de 
qualquer neutralidade ou impessoalidade, “[...] (pois não é do dicionário que ele é 
tomado pelo falante!), ele está nos lábios de outrem, nos contextos de outrem e a 
serviço das intenções de outrem: e é de lá que é preciso que ele seja isolado e feito 
próprio” (BAKHTIN, 2002, p. 96).

A partir dessa premissa, esboçaram-se as primeiras linhas que deram forma ao 
material teórico de Língua Espanhola para o curso de Letras Português–Espanhol 
(Licenciatura), da Cruzeiro do Sul Educacional, na modalidade a Distância: o estudo 
da Língua Espanhola deve, assim, ocorrer por meio da observação, da análise e da 
assimilação do seu uso em contextos reais. 

Somaram-se a essas linhas iniciais aquelas que, como resultado de uma análise 
do espaço ocupado pela Língua Espanhola na formação básica nacional, possibilita-
ram o delineamento do perfi l do público a que se destinaria o material teórico, consi-
derando o grau de conhecimento/domínio prévio do idioma a se licenciar. 

Seguindo o nivelamento proposto pelo Marco Común Europeo, pudemos enqua-
drar os alunos ingressantes no curso de Letras Português–Espanhol (Licenciatura) nos 
níveis básicos – A1 e A2 – de conhecimento da Língua Espanhola. Trata-se, portanto, 
de alunos incipientes no idioma que, concomitantemente, desempenharão o papel de 
aprendizes de Língua Espanhola e de professores de Língua Estrangeira em formação. 

Tal esboço – tanto o do conceito de Língua quanto o do perfi l do público-alvo – 
converteu-se na base para defi nir a metodologia adotada para a criação de um mate-
rial teórico de estudo de Língua Espanhola capaz de transformar a sala de aula virtual 
num lugar de prática e de constituição do aluno (também um professor de Língua 
Estrangeira em formação) em um sujeito do discurso, apto a signifi car o mundo (in-
terior e exterior) por meio da Língua aprendida.

No curso de Letras Português–Espanhol (Licenciatura), na modalidade EAD, o 
estudo da Língua Espanhola está organizado em cinco níveis: Língua Espanhola I, II, 
III, IV, V e, em cada nível, para compor o material teórico, foram selecionados seis 
temas centrais por meio dos quais o estudo da Língua Espanhola se daria.2 
2 Cabe mencionar aqui, que, por questões didáticas, as manifestações literárias em Língua Espanhola 
ganham, na grade curricular, espaços específi cos para seu estudo, a fi m de respeitar o cunho teórico que 
embasa essa área.
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A densidade da temática e dos documentos autênticos empregados foram ajus-
tados conforme o nível de estudo da Língua e em consonância com as diretrizes do 
Plan Curricular del Instituto Cervantes, agente regulador do ensino da Língua Espa-
nhola em todo o mundo. 

Assim, os temas escolhidos e todas as possibilidades de leitura e contato com o 
idioma abertos pela presença dos hipertextos no material teóricos foram pensados e 
selecionados com base nos tópicos curriculares a serem abordados. Em Língua Espa-
nhola II, por exemplo, os temas centrais correlacionaram-se ao tratarem sobre: a vida 
(“La vida”), a família (“El museo”), o trabalho (“El trabajo”), a infância (“La niñez”), 
os contos de fadas (“Los cuentos de hadas”) e a cidade (“La ciudad”). 

Já em Língua Espanhola III, os temas escolhidos densifi caram-se e, naturalmen-
te, passaram a expor novos aspectos da Língua em seu contexto de uso, bem como 
a exigir do aprendiz grau maior de abstração e de subjetividade ao tratar dos temas 
como: guerra (“La guerra”), sentimentos (“El sentimiento”), desejos (“El deseo”), opi-
nião (“¿Qué opinas?”), sonhos (“Los sueños”) e comida (“La cocina”). 

Em torno de cada um desses temas centrais, o material teórico foi organizado em 
partes fi xas: a) “Contextualización” – Introdução à temática central; b) “Gramática” 
– Estudo de tópicos gramaticais a partir de textos (verbais e/ou não verbais) relacio-
nados à temática central; c) “En contexto” – Uso do tópico gramatical estudado em 
usos discursivos; d) “Texto y cultura” – Atividade de compreensão de leitura; e) “Vo-
cabulario” – Léxico relacionado ao tema central; f) “Fonética y ortografía” – Estudo 
de tópicos relacionados à pronúncia dos fonemas em língua espanhola e da ortografi a 
das palavras. 

Com essa estrutura, objetivou-se demonstrar que a aprendizagem de um idioma 
não se restringe à memorização de regras gramaticais ou de nomenclaturas; antes 
disso, ela parte do convívio real com a língua em seus diferentes contextos e formas 
discursivas, possibilitando uma imersão cultural capaz de revelar como as estruturas 
internas da língua e o seu uso expressam uma maneira particular de ser, estar e sentir 
o mundo. 

Por se tratar de um público específi co – futuros docentes de Língua Espanhola, 
a abordagem dos temas pretendeu, ainda, especializá-los, abordando aspectos seme-
lhantes e diferenciais entre a língua materna (Língua Portuguesa) e a língua meta 
(Língua Espanhola). Em Língua Espanhola II, por exemplo, o material teórico fi cou 
assim organizado: 

La vida

Texto: Poema “Biografía”, de Guillermo Valencia; Gramática: El sustantivo; En con-
texto: Los falsos amigos; Texto y cultura: Biografía de Álvaro Cunqueiro; Vocabulario: 
El peregrino; Fonética/ortografía: El abecedario.

El museo

Texto: Audioguía “Las meninas”, Museo del Prado; Gramática: El adjetivo; En 
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contexto: El voseo; Texto y Cultura: Guernica, de Pablo Picasso; Vocabulario: En el 
museo; Fonética/Ortografía: Las nacionalidades, los colores y los numerales;

El trabajo

Texto: “Empleabilidad”, Universia; Gramática: El Pretérito Perfecto Compuesto/Los 
posesivos; En contexto: El verbo echar; Texto y Cultura: Una empresa tradicional en 
España; Vocabulario: En la ofi cina; Fonética/Ortografía: Las horas;

La niñez

Texto: “Los 10 países donde es más difícil ser niño”, periódico El país; Gramática: El 
Pretérito Perfecto Simple/Los demostrativos; En contexto: Expresiones con los demos-
trativos; Texto y Cultura: Una publicidad para los niños; Vocabulario: Los juguetes; 
Fonética/Ortografía: La pronunciación de “b” y de “v”;

Los cuentos de hadas

Texto: “Caperucita Roja”, Charles Perrault; Gramática: El Pretérito Imperfecto/Los 
Indefi nidos; En contexto: Expresiones con los indefi nidos; Texto y Cultura: Los cuentos 
populares en España; Vocabulario: El universo maravilloso de los cuentos de hadas; 
Fonética /Ortografía: El uso de “b” y “v”;

La ciudad

Texto: La ciudad, Gramática: El Pretérito Pluscuamperfecto/El adverbio (I); En con-
texto: Expresiones con adverbios; Texto y Cultura: La torada; Vocabulario: Zona vieja 
y zona nueva; Fonética/Ortografía: La pronunciación de “ll”. 

Como se observa, para tratar de cada um dos temas selecionados, valemo-nos de 
diferentes modalidades textuais: notícias de jornal – tanto matérias escritas quanto 
vídeos, letras de músicas, programas televisivos, documentários, produções artísti-
cas, visitas virtuais a museus (guia de obras de arte) etc. Assim, os alunos são expos-
tos a diferentes textos multimodais e hipertextuais a fi m de experimentar diferentes 
abordagens sobre a mesma temática e, por meio deles, a refl etir e a se expressar na 
Língua Estrangeira em aprendizagem. 

Tal formato mantém-se em Língua Espanhola III e se, inicialmente, essa decisão 
pudesse ser lida ou entendida como minimização do trabalho por parte do conteu-
dista a fi m de tão somente alterar temas e atividades, em sua essência, consiste em 
escolha consciente e com o propósito de despertar no aluno a segurança de se movi-
mentar em um material teórico já assimilado em suas partes constituintes, suavizan-
do, assim, a ansiedade frente a uma nova etapa do aprendizado. 

Com a permanência da sequência estrutural no material teórico no nível III, es-
pera-se que, já familiarizado com ela e com o Ambiente Virtual de Aprendizagem, o 
aluno concentre seus esforços na apropriação dos novos conteúdos que gradualmen-
te lhe exigirão maior poder de abstração e de subjetividade expressiva. 

Esse desenho pedagógico do material possibilitou organizar e desenvolver os 
seguintes temas/conteúdos em Língua Espanhola III: 
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La guerra 

Gramática: El condicional y el futuro simple/los adverbios; En contexto: Expresiones 
con locuciones adverbiales; Texto y cultura: Centenario de la primera Guerra Mun-
dial; Vocabulario: Las batallas; Fonética/Ortografía: Pronunciación de la “c” y de la 
“z”; 

El sentimiento

Gramática: El presente de subjuntivo; En contexto: Expresiones con subjuntivo; Texto 
y cultura: ¿Todavía sabes qué es amar?; Vocabulario: ¿Qué sientes?; Fonética/Orto-
grafía: uso de la “g”;

El deseo

Gramática: El presente de subjuntivo (irregulares); En contexto: Expresiones con sub-
juntivo; Texto y cultura: Los pecados capitales; Vocabulario: sentimiento, deseo y com-
portamiento humanos; Fonética/Ortografía: uso del guión y la raya;

¿Qué opinas?

Gramática: ¿Indicativo o subjuntivo?; En contexto: ¿En qué crees?; Texto y cultura: Los 
cambios en la monarquía; Vocabulario: Las cualidades; Fonética/Ortografía: Uso de 
la “r” y del dígrafo “rr”;

Los sueños

Gramática: ¡Ojalá!/El pretérito imperfecto de subjuntivo; En contexto: Expresiones; 
Texto y cultura: ¿Duermes bien?; Vocabulario: ¿Vamos al súper?; Fonética/Ortogra-
fía: uso de la “h”;

La cocina

Gramática: El imperativo afi rmativo y negativo; En contexto: ¡A estudiar!; Texto y 
cultura: La paella; Vocabulario: Los utensilios de la cocina; Fonética/Ortografía: Uso 
de la “m” y “n”. 

Como afi rmamos, compreendemos que, no processo de aprendizagem de Lín-
gua Estrangeira, dá-se a assimilação do outro, já que não há neutralidade e impessoa-
lidade na Língua. 

Os temas abordados em cada Unidade, bem como as estruturas linguísticas estu-
dadas, têm como propósito implícito conduzir os alunos à ampliação do conhecimento 
sobre si no contato com a Língua do outro e, concomitantemente a essa (re)descoberta, 
a entender que o ensino e a aprendizagem de um novo idioma extrapola a conservado-
ra visão de transposição de signos da língua materna para a língua estrangeira. 

Com essa proposta, o material teórico de Língua Espanhola para o Curso de 
Letras Português–Espanhol (Licenciatura), na modalidade EAD, da Cruzeiro do Sul 
Educacional, congrega em sua estrutura e propõe, por meio dela, uma formação do-
cente em consonância às concepções defendidas nos documentos ofi ciais do País: 

A aprendizagem de Língua Estrangeira contribui para o processo educacional como 
um todo, indo muito além da aquisição de um conjunto de habilidades linguísticas. 
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Leva a uma nova percepção da natureza da linguagem, aumenta a compreensão 
de como a linguagem funciona e desenvolve maior consciência do funcionamento 
da própria língua materna. Ao mesmo tempo, ao promover uma apreciação dos 
costumes e valores de outras culturas, contribui para desenvolver a percepção da 
própria cultura por meio da compreensão da(s) cultura(s) estrangeira(s). O desen-
volvimento da habilidade de entender/dizer o que outras pessoas, em outros países, 
diriam em determinadas situações leva, portanto, à compreensão tanto das culturas 
estrangeiras quanto da cultura materna. Essa compreensão intercultural promove, 
ainda, a aceitação das diferenças nas maneiras de expressão e de comportamento 
(BRASIL, 1998, p. 37).

Todo o material teórico e seus hipertextos elaborados em Língua Espanhola – 
apresentação narrada, videoaula, fórum de discussão, atividade sistematizada e de 
prática oral – exigem um comportamento proativo do aluno ao se ver completamente 
imerso no idioma. 

Consciente do esforço que tal condição determina, ao longo do material, o aluno 
é constantemente motivado a seguir as sugestões propostas durante o estudo: 

No saltes esa etapa del aprendizaje, es fundamental que mires el video e intentes com-
prender lo que se dice en él. Esa actividad te ayudará a desarrollar tus habilidades 
en el idioma, puesto que pronto, como futuro profesor, tendrás que hablar en español

Avisos dessa natureza procuram incentivar e conduzir o aluno à adoção de um 
novo comportamento frente ao processo de aprendizagem, pois, como sabemos, o 
ensino da própria língua materna pauta-se majoritariamente numa visão conserva-
dora e excessivamente gramaticalista, visando apenas à memorização de fórmulas 
linguísticas a serem cobradas em avaliações. 

Durante o contato e a imersão total na Língua Espanhola por meio do material teó-
rico, o aluno é motivado, ainda, a se valer de ferramentas para sanar dúvidas e difi culda-
des possíveis: “Si tienes dudas de vocabulario, no utilices el traductor automático, pues la 
búsqueda en el diccionario es una excelente herramienta para aprender nuevos vocablos”. 

De igual modo, nas práticas de compreensão auditiva, os alunos são orientados 
a repetir o processo de escuta dos áudios e vídeos para que possam assimilar o ritmo, 
os sons e os diferentes modos de se expressar na língua: 

Acuérdate: es muy importante que escuches el audioguía para mejorar tu destreza 
auditiva en la lengua española, es decir, para que tu oído se acostumbre con la foné-
tica del idioma. Si, al principio, te resulta difícil entender la narración no te agobies. 
Vuelve a escucharla despacito, haciendo pausas para asimilar las frases y entender el 
contenido de forma satisfactoria. 

Ainda no plano da oralidade, sabendo-se que toda Língua é múltipla em seu 
falar, isto é, que em cada região os falantes adquirem formas particulares de expres-
são – seja no plano lexical, seja na pronúncia – durante o estudo, o aluno do curso 
de Letras Português–Espanhol (Licenciatura), na modalidade EAD, da Cruzeiro do 
Sul Educacional, é convidado a ter contato com essa multiplicidade dentro da Língua 
Espanhola. Por exemplo, no tópico “Fonética/ortografía”, em muitas unidades, são 
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indicados links de vídeos explicativos em que o sotaque da professora é hispânico de 
procedência argentina. Esse momento do estudo amplia as possibilidades não só no 
plano do conhecimento linguístico, mas também no plano cultural e o aluno é orien-
tado a desfrutar desse encontro: 

¡OJO! Lo explicado en el video es contenido teórico, pero, más que eso, es la oportuni-
dad de comprender la fonética y la ortografía de la lengua española. Para ayudarte 
en las notas que debes tomar, te hacemos algunas preguntas. Las respuestas están en 
el video indicado arriba. Cuando la profesora en el video pronuncie una palabra, 
intenta repetirla y practicar el sonido estudiado.

Trata-se, portanto, da elaboração de um material didático que, ao se propor a ensinar 
uma nova Língua, reensine o processo de aprender, rompendo com estigmas e concep-
ções de Língua – tanto estrangeira quanto materna – ultrapassadas e paralisantes. 

Com a produção do material de Língua Espanhola pretendeu-se, sobretudo, a 
formação de docentes conscientes da importância do idioma como elemento cons-
titutivo do ser humano e igualmente responsável para a construção e o desenvolvi-
mento da cidadania. 

Considerações fi nais
Neste trabalho, tratamos do processo de elaboração de material didático para o 

curso de Letras Português e Espanhol (Licenciatura), da Cruzeiro do Sul Educacio-
nal, na modalidade a Distância. 

Além das tecnologias envolvidas nas diferentes etapas da produção do material, 
mencionamos o papel orientador e organizador do coordenador de Curso auxiliado 
pelo sistema de gerenciamento adaptável BPM, permitindo a todos os setores envol-
vidos acompanhar o processo. 

Expusemos, ainda, as bases teórico-metodológicas que nortearam especifi ca-
mente a elaboração do material teórico de Língua Espanhola, bem como as estratégias 
discursivas adotadas para minimizar as distâncias espaciais entre professor-aluno e 
converter o Ambiente Virtual de Aprendizagem em um espaço no qual o estudante/
professor em formação seja capaz de se assumir como sujeito do processo de ensino 
e de aprendizagem. 

Consideramos que pensar a elaboração de materiais teóricos para Ambiente 
Virtual de Aprendizagem da perspectiva sociocognitiva e interacional da linguagem 
pode promover a interação e a participação dos estudantes, colocando-os no centro 
do processo formativo, além de contribuir para o desenvolvimento e o avanço de 
propostas educacionais diferenciadas para a modalidade de Educação a Distância.

Referências
BAKHTIN, M. Marxismo e Filosofi a da linguagem. Trad. Michel Lahud; Yara Frateschi 
Vieira. 12. ed. São Paulo: Hucitec, 2012.
______. Questões de literatura e de estética: a teoria do romance. 5. ed. São Paulo: Hucitec; 
Annablume, 2002.



215

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação a Distância. Referenciais de 
qualidade em EAD. Brasília, DF, 2007.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros 
curriculares nacionais do Ensino Médio – orientações educacionais complementares aos 
parâmetros curriculares nacionais. Linguagens, códigos e suas tecnologias. Brasília, DF, 
1998. 
CABRAL, A. L. T. Leitura de textos multimodais: simultaneidade e integração na construção 
dos sentidos. Intersecções. Revista de Estudos sobre Práticas Discursivas e Textuais, 
Jundiaí, SP, v. 6, n. 2, p. 89-106, nov. 2013. Disponível em: <http://www.anchieta.br/
unianchieta/revista/interseccoes/interseccoes.asp>. Acesso em: 15 fev. 2016.
______.; CAVALCANTE, A. F. Linguagem escrita. In: CARLINI, A. L.; TARCIA, R. L. 20% a 
distância e agora? Orientações práticas para o uso de tecnologia de educação a distância no 
ensino presencial. São Paulo: Pearson, 2010, p. 53-80.
CABRAL, A. L. T.; MARQUESI, S. C. Escrita e leitura em diálogo com as tecnologias da 
informação. In: CABRAL, A. L. T.; MINEL, J. L.; MARQUESI, S. C. (Org.). Leitura, escrita e 
tecnologia da informação. São Paulo: Terracota, 2015. p. 11-30.
ELIAS, V. M. Hipertexto e leitura: como o leitor constrói a coerência? In: CABRAL, A. L. T.; 
MINEL, J. L.; MARQUESI, S. C. (Org.). Leitura, escrita e tecnologias da informação. São 
Paulo: Terracota, 2015. p. 53-73.
KOCH, I. V. Hipertexto e construção de sentido. Alfa, São Paulo, v. 51, n. 1, p. 23-38, 2007.
______.; CUNHA-LIMA, M. L. Do cognitivismo ao sociocognitivismo. In: MUSSALIM, F.; 
BENTES, A. C. Introdução à linguística, fundamentos epistemológicos. São Paulo: Cortez, 
2011. p. 251-300.
KOCH, I. V.; ELIAS, V. M. Ler e compreender: os sentidos do texto. 2. ed. São Paulo: 
Contexto, 2008.
MARCUSCHI, L. A. Hipertexto: defi nições e visões. In: FAVERO, L. L.; BASTOS, N. B.; 
MARQUESI, S. C. (Org.). Língua Portuguesa: pesquisa e ensino. v. 2. São Paulo: Educ, 
2007. p. 79-95.
______. Linearização, cognição, referência: o desafi o do hipertexto. In: Língua e 
instrumentos linguísticos. Campinas, SP: Pontes, 1999. p. 21-46.
MARQUESI, S. C.; CABRAL, A. L. T. Leitura, escrita e ensino de Língua Portuguesa: 
materiais didáticos para ambientes virtuais. In: BASTOS, N. B. (Org.). Língua Portuguesa: 
aspectos linguísticos, culturais e identitários. São Paulo: Educ; IP-PUC-SP, 2011. p. 165-174.





Minicurriculos

Sobre o organizador

Carlos Fernando de Araujo Júnior é professor pesquisador do Programa de Mestrado e 
Doutorado em Ensino de Ciências e Matemática, Universidade Cruzeiro do Sul (desde 
2004). Atua na gestão acadêmica do Ensino Superior desde 1999. Atualmente, é pró-reitor 
de Educação a Distância (Cruzeiro do Sul Educacional: Universidade Cruzeiro do Sul, 
Universidade Cidade de São Paulo e Universidade de Franca). Possui Graduação em Física 
pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Rio Claro, SP (1990); Mestrado 
em Física pelo Instituto de Física Teórica da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 
Filho” (1993); Doutorado em Física Teórica pelo Instituto de Física Teórica da Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (1997) e Master of Business Administration (MBA) 
em Gestão Executiva pela Fundação Dom Cabral, Nova Lima, MG. Nos últimos anos, atuou 
em várias instâncias da gestão da Educação Superior como: coordenador de curso; assessor 
de Reitoria; diretor na área de Tecnologia e Computação e Pró-Reitoria. Tem experiência na 
área de Tecnologia da Informação, com ênfase em Tecnologias de Informação e Comunicação 
Aplicadas à Educação, atuando principalmente nos seguintes temas: tecnologias aplicadas à 
educação, ambientes virtuais de aprendizagem, Educação a Distância, ensino de Ciências e 
Matemática e ensino de Computação.

Sobre os autores
Ademir Cenati é doutorando no Programa de Ensino de Ciências e Matemática pela 
Universidade Cruzeiro do Sul (2016), Mestrado no Ensino de Ciências e Matemática pela 
Universidade Cruzeiro do Sul (2008), pós-graduado em Engenharia de Web Sites pela 
Universidade Cruzeiro do Sul (2004), graduado em Tecnologia em Processamento de Dados 
pela Universidade Cruzeiro do Sul (2000). Atualmente é docente de regime integral na 
Universidade Cidade São Paulo, atuando principalmente nos seguintes temas: Informática 
Aplicada, Tecnologia, Matemática, Matemática Financeira E Interdisciplinaridade.

Adriana Beatriz Botto Alves Vianna possui Graduação em Pedagogia pela Universidade de 
São Paulo (1989), Mestrado em Educação pela Universidade de São Paulo (2000) e é especialista 
em Planejamento e Organização de Cursos a Distância pela Universidade Federal Fluminense 
(2013). Ingressou no Programa de Doutorado da Faculdade de Educação da Universidade de 
São Paulo – área: Educação Especial. Atualmente desenvolve trabalho no curso de Pedagogia 
do Programa de Formação de Professores e coordena o curso de Pós-Graduação Lato Sensu de 
Psicopedagogia Clínica e Institucional e Gestão Escolar – Presencial – da Universidade Cidade 
de São Paulo, bem como coordena cursos de Pós-Graduação em EAD, na área de Educação. 
Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Didática e Metodologia de Ensino, 
atuando principalmente nos seguintes temas: formação de professores, Educação Básica, 
docência no Ensino Superior, gestão escolar, pedagogia de projetos, avaliação, organização 
do trabalho pedagógico e tecnologia da educação. Atuou como orientadora educacional 
do curso de Pedagogia. Coordenou a brinquedoteca do curso de Pedagogia. Participou do 



218

Grupo de Orientação Didático-Pedagógica do Campus Virtual da Universidade Cidade de 
São Paulo, orientando a produção de material impresso para cursos a distância. Participa 
do Núcleo de Acessibilidade da Universidade Cidade de São Paulo e é membro dos Núcleos 
Docentes Estruturantes dos cursos de Matemática – Licenciatura –, História – Licenciatura – 
e Pedagogia.

Adriana Domingues de Freitas é mestre no Ensino de Ciências e Matemática pela Universidade 
Cruzeiro do Sul (2009), graduada em Matemática – Licenciatura – pela Universidade Guarulhos 
(2002). Professora assistente da Universidade Cidade de São Paulo e professora efetiva PEB 
II da rede estadual de ensino de São Paulo. Atua também como professora responsável e 
conteudista de disciplinas, na modalidade a distância, e integra a Equipe Multidisciplinar 
da Pró-Reitoria de Educação a Distância – Campus Virtual – Cruzeiro do Sul Educacional, 
sendo responsável pela supervisão de tutoria. Trabalhou como colaboradora do projeto 
Condigital – Universidade Cruzeiro do Sul, Ministério da Educação – como conteudista no 
desenvolvimento de objetos de aprendizagem para Matemática. Tem experiência na área de 
Matemática e atua nos seguintes temas: ensino-aprendizagem de Matemática, tecnologias e 
educação, ambientes virtuais, objetos de aprendizagem e Educação a Distância.

Adriana Pugliese é doutora em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de 
São Paulo; mestre em Ciências Biológicas (Zoologia) pelo Museu Nacional da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro; especialista em Ensino de Ciências e Biologia e Licenciada em 
Ciências Biológicas também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atuou como 
docente no Ensino Fundamental, Médio e na Educação Superior. Atualmente, é professora 
adjunto da Universidade Federal do ABC. Tem experiência na área de Educação, com ênfase 
em Ensino de Ciências e Biologia na formação inicial e continuada de professores, Educação 
não formal e divulgação científi ca.

Alberto Messias da Costa Souza possui Graduação em Ciência da Computação pela 
Universidade Cruzeiro do Sul (2005); Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão de Projetos 
de Tecnologia da Informação pela Universidade Cruzeiro do Sul (2008); Mestrado em 
Engenharia Eletrônica e Computação pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (2010), 
com pesquisa na área de Redes Sociais e Doutorado na área de Redes de Comunicação, com 
pesquisa sobre a internet das coisas e reconhecimento de padrões pela escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo. Atualmente, é professor assistente da Universidade Cidade de 
São Paulo. Tem experiência na área de Ciência da Computação e Redes de Computadores, 
atuando, principalmente nos seguintes temas: segurança da informação, internet, redes, 
fi rewall, serviços de rede, linguagens de programação, engenharia de soft ware, redes complexas 
e análise e reconhecimento de padrões.

Alcides Teixeira Barboza Jr. é bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Cruzeiro 
do Sul (2002), especialista em Engenharia de Websites pela Universidade Cruzeiro do Sul 
(2006) e mestre em Ensino de Ciências e Matemática pela Universidade Cruzeiro do Sul 
(2009). Atualmente é professor da Universidade Cruzeiro do Sul nos cursos de Computação 
e Informática. Tem experiência na área de Ciência da Computação, atuando principalmente 
nos seguintes temas: ensino-aprendizagem baseado na web, programação para web, ambientes 
virtuais de aprendizagem, objetos de aprendizagem.

Alessandra Fabiana Cavalcanti possui Graduação em Letras - Português/Inglês – (2000) 
pelas Faculdades Integradas de Guarulhos; Especialização em Literatura Contemporânea 
pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. É mestre em Linguística pela Universidade 



219

Cruzeiro do Sul (2010), com o projeto de pesquisa voltado para a análise do discurso de 
divulgação científi ca. Atualmente é professora assistente III da Universidade Cidade de São 
Paulo, atua como professora-tutora de Língua Portuguesa na modalidade on-line para alunos 
de diversos cursos de Graduação e é assessora da Pró-Reitoria de Educação a Distância da 
mesma instituição. Atuou como coordenadora de tutoria da Fundação Getúlio Vargas On-
Line em cursos de formação de professores da Educação Básica (2010). Atuou também como 
professora no Colégio Madrid para alunos do Ensino Fundamental II, ministrando aulas 
de Técnicas de Redação. Além das atividades docentes é colaboradora de grande editora na 
produção de materiais didáticos na área de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental II. 
No período de 2013 a 2015, foi coordenadora dos cursos EAD da Edições SM para formação 
de professores da Educação Básica. Foi professora da Escola Islâmica Brasileira, na disciplina 
de Língua Portuguesa para alunos do 6º ao 9º ano. Tem experiência na área de Educação, com 
ênfase em Tecnologia Educacional e Especialização em Literatura Contemporânea do Século 
XX. No ano de 2004, desenvolveu um projeto de pesquisa sobre as narrativas televisivas e 
seus discursos, em telenovelas e minisséries. No ano de 2006, iniciou uma refl exão sobre a 
diversidade cultural e religiosa existente na Escola Islâmica Brasileira entre alunos árabes e 
brasileiros, num processo integrado de aprendizagem.

Ana Barbara Aparecida Pederiva possui Graduação em História pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (1994), Mestrado em História pela Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (1998) e Doutorado em Antropologia pela Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (2004). Atualmente é professora colaboradora do curso Lato Sensu em História da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professora da Universidade Cruzeiro do Sul 
e da Universidade Cidade de São Paulo, atuando em diversos cursos de Graduação e Pós-
Graduação. Possui experiência na área de História, com ênfase em História do Brasil, atuando 
principalmente nos seguintes temas: música, juventude, gênero, geração e música. Atua 
em EAD como professora conteudista e tutora de cursos de Graduação e Pós-Graduação. 
Coordena o Setor de Avaliação do Campus Virtual do Grupo Cruzeiro do Sul Educacional.

Carmen Lucia Tozzi Mendonça Conti é professora universitária, coordenadora das disciplinas 
on-line da Universidade de Franca; educadora com experiência no Ensino Médio, Educação 
Infantil e Fundamental, pesquisadora, gestora educacional e consultora nas áreas de 
Desenvolvimento Humano e Políticas Públicas. Graduada em Psicologia, em Pedagogia, 
possui Mestrado em Serviço Social pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 
Filho”, de Franca. Doutorado em Educação pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho”, de Araraquara. Especialista em Trabalho com Grupos e Educação Social; 
em Psicopedagogia, em Educação a Distância, em Psicoterapia de Libertação. Possui 
Aperfeiçoamento em Psicologia Comunitária. É coordenadora de Núcleo de Pesquisa da 
Universidade de Franca – Campus Virtual. Tutora convidada nos cursos oferecidos pelo 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, via internet. Docente convidada 
em programas de Pós-Graduação em várias Instituições de Ensino Superior (IES). Desenvolve 
pesquisa com novas tecnologias educacionais na Graduação e integra e coordena o grupo de 
docentes do Colégio Alto Padrão Objetivo, de Franca, na utilização de tablets no Ensino. 
Neste momento, encontra-se em Estágio de Pós-Doutoramento pela Universidade Cruzeiro 
do Sul.

Claudia Ferreira Mendes Tavares é mestre em Ciências do Mar, com ênfase em Oceanografi a 
Biológica pela Universidade Santa Úrsula, RJ; especialista na área de Botânica, com ênfase 
em Taxonomia, Ecologia e Meio Ambiente pela Université Pierre et Marie Curie, Paris VI; 
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bacharel e licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Santa Úrsula. Tem experiência 
como design instrucional na preparação de materiais didáticos em ambiente virtual de 
aprendizagem pelo Centro de Educação a Distância do Estado do Rio de Janeiro e Centro 
de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, desenvolve 
projetos em consultoria ambiental e é professora colaboradora na Pós-Graduação Lato Sensu 
a Distância em Ensino de Biologia da Universidade Cruzeiro do Sul, na produção de material 
didático para web e orientação de alunos.

Cristian Cechinel possui Doutorado em Ingenieria de la Información y del Conocimiento pela 
Universidad de Alcalá, Espanha, Mestrado e Graduação em Ciências da Computação pela 
Universidade Federal de Santa Catarina. É professor adjunto da Universidade Federal de 
Pelotas, atuando na Faculdade de Educação e no Programa de Pós-Graduação em Computação. 
Atualmente é editor associado da Revista Brasileira de Informática na Educação (triênio 2016-
2019) e membro da Comissão Especial de Informática na Educação da Sociedade Brasileira 
de Computação. Tem experiência nas áreas de Mineração de Dados Educacionais e Learning 
Analytics, na construção de ferramentas para o apoio ao ensino, e na busca de métricas para 
a avaliação da qualidade de recursos educacionais dentro de repositório. Participa ativamente 
da Comunidade Latino-Americana de Objetos e Tecnologias de Aprendizagem, tendo sido 
o coordenador do programa das conferências em 2013, 2014 e 2016. Integrou a equipe de 
projetos e redes de colaboração internacional voltados ao tema de tecnologias educacionais, 
tais como: Projeto Innovation for Equality in Latin America University, fi nanciado pelo 
programa Alfa III da União Europeia (2011-2013), Red Iberoamericana para la Usabilidad de 
Repositorios Educativos, fi nanciada pelo Cyted (2013-2016), e o Proyecto Red Mercosur para 
la Accesibilidad y la Generación colaborativa de recursos Educativos Abiertos, fi nanciado pelo 
Pasem (2014-2015).

Daniele de Oliveira Barbassa é bacharel em Administração pela Universidade Cruzeiro do 
Sul, possui Especialização Master of Business Administration (MBA) em Gestão Estratégica 
Pessoas pela Universidade Cruzeiro do Sul. Tem experiência na área administrativa e tutoria 
on-line em disciplinas das áreas de Ciências Sociais, Administração e Negócios. Atualmente 
é tutora-orientadora do Setor de Avaliação EAD do Grupo Educacional Cruzeiro do Sul 
Virtual.

Douglas da Silva Tinti é doutorando em Educação Matemática pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo; mestre em Educação Matemática pela Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo; especialista em Estatística Aplicada e licenciado em Matemática pela Universidade 
Metodista de São Paulo; professor e coordenador dos cursos de Licenciatura em Matemática 
e de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação Matemática na Universidade Cidade de São 
Paulo. Coordena também o curso de Licenciatura em Matemática EAD da Universidade de 
Franca e da Universidade Cruzeiro do Sul. Atuou como assessor de área de conhecimento 
– Matemática – e professor de Matemática em escolas da Educação Básica. Atualmente, é 
diretor regional da Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Tem experiência na área 
de Matemática, com ênfase em Educação Matemática, atuando principalmente nos seguintes 
temas dentro da Educação Matemática: formação de professores, iniciação à docência, 
práticas de ensino e estágio supervisionado.

Elaine Barreto Batista é mestre em Políticas Sociais pela Universidade Cruzeiro do Sul, possui 
Especialização em Comunicação Organizacional e Relações Públicas pela Faculdade Cásper 
Líbero e Graduação em Comunicação Social – Relações Públicas – pela Universidade Cruzeiro 
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do Sul. É docente com jornada integral na Universidade Cidade de São Paulo, leciona na 
Graduação Presencial disciplinas relacionadas à área da Comunicação e Audiovisual, bem 
como no Programa de Pós-Graduação do MBA Presencial em Administração e Negócios. 
Possui experiência em Educação a Distância como tutora. Atualmente, além da docência, 
supervisiona o Setor de Produção Audiovisual voltada à EAD e coordena os cursos 
semipresenciais, no Grupo Cruzeiro do Sul Educacional. Possui experiência em empresas 
privadas, nas áreas da comunicação empresarial, nos segmentos de comunicação e marketing, 
entre outros.

Eliana Matos Salina cursa Pós-Graduação em Psicopedagogia Institucional pela Faculdade 
XV de Agosto (2016). Possui Graduação em Pedagogia pelo Centro Universitário Claretiano 
de Batatais (2006), Licenciatura em Formação Pedagógica – Habilitação em Matemática – 
pelo Centro Universitário Augusto Motta (2005), é bacharel em Ciências Contábeis pela 
Universidade Cruzeiro do Sul (1987) e técnica em Secretariado pelo Colégio Cruzeiro do Sul. 
Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Administração de Sistemas Educacionais 
– Administrativo e Pedagógico. Atualmente é secretária geral do Colégio Cruzeiro do Sul, 
atuando com os cursos de Educação Básica e Técnicos de Nível Médio na modalidade EAD.

Fabio Douglas Farias é mestre em Educação Matemática pela Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo, licenciado em Matemática pela Universidade Cidade de São Paulo, licenciado 
em Pedagogia pela Universidade Cidade de São Paulo. É professor da Universidade Cidade 
de São Paulo. Integrante do Grupo de Pesquisa Desenvolvimento Profi ssional Docente em 
Matemática da Universidade Cidade de São Paulo. É um dos responsáveis pelas atividades 
do Setor de Avaliação da Graduação EAD do Grupo Cruzeiro do Sul Educacional. É ainda 
professor de Matemática na rede pública de ensino da Secretaria da Educação do Estado de 
São Paulo. 

Fernando Dalbão Carvalho é doutor em Ensino de Ciências e Matemática pela Universidade 
Cruzeiro do Sul (2015), mestre em Economia pela Universidade Federal de Uberlândia 
(2005), graduado em Economia pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul (2002).

Geni Emília de Souza é mestre em História Econômica pela Faculdade de Filosofi a, Letras e 
Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, especialista em Informática na Educação 
pela Universidade Cruzeiro do Sul, especialista em Violência Doméstica contra Crianças e 
Adolescentes VDCA pelo Laboratório de Estudos da Criança da Universidade de São Paulo. 
Pós-graduada em Administração de Recursos Humanos pelo Centro Universitário das 
Faculdades Metropolitanas Unidas e bacharel em Serviço Social pelo Centro Universitário 
das Faculdades Metropolitanas Unidas. Atuou como pesquisadora do Laboratório de 
Estudos da Criança, do Departamento de Psicologia da Aprendizagem, do Desenvolvimento 
e da Personalidade, do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e atualmente 
como professora-orientadora de cursos de Pós-Graduação EAD do Grupo Cruzeiro do Sul 
Educacional.

Geovana Gentili Santos é doutora pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, 
Assis, SP, junto ao Programa de Pós-Graduação em Letras, Literatura e Vida Social; mestre (2009) 
e graduada pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Assis, SP, em Letras – 
Português/Francês (2005) e Português/Espanhol (2007). Tem experiência na área de Letras, com 
ênfase em literatura brasileira, comparada e infanto-juvenil – brasileira e galega –, assim como 
no ensino de línguas portuguesa e espanhola e suas literaturas. Atua como docente no curso 
de Letras – Português e Inglês (Licenciatura) – na modalidade presencial da Universidade 
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Cidade de São Paulo, e como professora responsável por disciplinas dos cursos de Letras na 
modalidade a distância, na Cruzeiro do Sul Educacional.

Gisele de Lima Fernandes Ribeiro é psicóloga, graduada pela Universidade São Judas Tadeu 
(1997), doutora e mestre em Psicologia Experimental: Análise do Comportamento pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. Possui Pós-Graduação Lato Sensu em Educação em 
Ambientes Virtuais pela Universidade Cruzeiro do Sul (2011), em Recursos Humanos na Gestão 
de Pessoas pela Universidade São Judas Tadeu (2001) e Especialização em Grupos Operativos pelo 
Instituto Pichon-Rivière (1999). Atua há 22 anos na área de Recursos Humanos, dos quais 18 anos 
em consultoria própria, atendendo empresas nacionais e multinacionais de diferentes segmentos 
e porte. No Ensino Superior atua desde 2001. Possui 10 anos de experiência na Educação a 
Distância, atuando na coordenação de cursos e disciplinas, produção de materiais, tutoria e 
criação e implementação de cursos de Graduação e de Pós-Graduação EAD. Foi coordenadora de 
cursos e programas da Pró-Reitoria de Educação a Distância, de 2008 a 2014, respondendo pela 
Coordenação Geral da Graduação, da Pós-Graduação, dos cursos Técnicos e pela integração das 
instituições da Cruzeiro do Sul Educacional. Atualmente coordena o Curso Superior Tecnológico 
(CST) em Gestão de Recursos Humanos EAD, o CST em Marketing, o MBA em Gestão Estratégica 
de Pessoas EAD e a implantação do Curso Técnico em Recursos Humanos (RH) EAD, além da 
atuação como docente em disciplinas dos cursos de Graduação e de Pós-Graduação Presenciais e 
a Distância.

Hugo Batista Fernandes cursa Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática pela Cruzeiro 
do Sul, é especialista em Docência no Ensino Superior com foco em Ensino de Linguagem 
de Programação e graduado em Análise de Sistemas pela Cruzeiro do Sul. É analista 
desenvolvedor em tecnologias mobile, web e desktop, atua como tutor nos cursos de Graduação 
e Pós-Graduação EAD nas disciplinas ligadas à área de Tecnologia da Informação, Negócios 
e Educação do Grupo Cruzeiro do Sul educacional.

Ismar Frango Silveira possui Graduação em Matemática-Informática pela Universidade 
Federal de Juiz de Fora (1994), Mestrado em Ciências – área: Computação Gráfi ca – pelo 
Instituto Tecnológico de Aeronáutica (1997) e Doutorado em Engenharia Elétrica – área: 
Realidade Virtual Distribuída aplicada à Educação – pela Universidade de São Paulo (2003). 
Atualmente é professor adjunto I da Universidade Presbiteriana Mackenzie, atuando nos 
cursos de Graduação da Faculdade de Computação e Informática e no Programa de Mestrado 
e Doutorado em Engenharia Elétrica e Computação; é professor titular II da Universidade 
Cruzeiro do Sul, onde coordena o Bacharelado em Ciência da Computação e atua nos 
Programas de Mestrado – Profi ssional e Acadêmico – e Doutorado em Ensino de Ciências e 
Matemática. Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Informática 
na Educação, Engenharia de Soft ware, Processamento Gráfi co, Jogos Digitais, Objetos de 
Aprendizagem, Ensino e Aprendizagem Mediados por Computador. Atua principalmente nos 
seguintes temas: objetos de aprendizagem, padrões de projeto, realidade virtual e aumentada, 
jogos digitais, ambientes virtuais colaborativos, Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC) aplicadas à educação.

Jane Garcia de Carvalho possui Graduação em Pedagogia pela Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo; Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática pela Universidade Cruzeiro 
do Sul; Doutorado em Ensino de Ciências e Matemática pela Universidade Cruzeiro do Sul. 
É responsável pelo planejamento e orientações pedagógicas para elaboração de material 
EAD da Universidade Cidade de São Paulo e Universidade Cruzeiro do Sul. Atuou na área 



223

da Educação no Governo do Estado de São Paulo e atua como professora universitária na 
Graduação e Pós-Graduação Lato Sensu – Psicopedagogia – da Universidade Cruzeiro do Sul.

Jean Carlos Cavaleiro é mestre em Engenharia da Produção; especialista em Gestão de 
Negócios. Graduado em Administração; professor universitário há 15 anos, coordenador de 
cursos a distância há dez anos. Empresário do ramo alimentício e de seguros.

Karen Diana é mestranda em Educação, especialista em Docência do Ensino Superior e em 
Tecnologias da Educação a Distância. Graduada em Letras, Pedagogia e Direito. Atua como 
tutora on-line em cursos da área de Educação, Direito e Letras. Atualmente, além de tutora, 
é docente no Ensino Fundamental e Médio e advogada com atuação nas áreas Cível e da 
Família.

Lidiane Moutinho Neves é mestranda em Gestão Educacional pela Universidade Cidade de 
São Paulo, possui Especialização em Gestão de Pessoas, Educação a Distância: Elaboração 
de Material, Tutoria e Ambientes Virtuais e Graduação em Administração pela Universidade 
Cruzeiro do Sul. Atualmente trabalha na Coordenação Geral de Polos EAD e orienta 
trabalhos de conclusão de curso da Pós-Graduação EAD da Universidade Cruzeiro do Sul. 
Tem experiência na área de Administração de Empresas – Negócios – e Educação Superior. 
Possui também curso de capacitação de tutores pela Associação Nacional dos Tutores da 
Educação a Distância.

Luis Naito Mendes Bezerra possui Graduação em Ciências Contábeis – com Ênfase em Análise 
de Sistemas – pelas Faculdades Associadas de São Paulo (1990), Mestrado em Engenharia 
de Produção – área: Gestão da Informação – pela Universidade Paulista (2005), Mestrado 
em Ciências – área: Sistemas de Informação – pela Universidade Guarulhos (1998), cursa 
Doutorado em Engenharia de Produção na Universidade Paulista. Atualmente, é professor 
na Universidade Cruzeiro do Sul. Tem experiência na área de Ciência da Computação, com 
ênfase em Sistemas de Informação, atuando principalmente nos seguintes temas: tecnologia 
da informação, jogos digitais, arquitetura de computadores, sistemas operacionais e banco de 
dados.

Marcos Andrei Ota é doutorando em Ensino de Ciências e Matemática pela Universidade 
Cruzeiro do Sul. Mestre em Ciências da Educação pela Universidade Lusófona de Humanidades 
e Tecnologias, Lisboa, Portugal. Graduado em Letras pela Universidade Cruzeiro do Sul e em 
Pedagogia pela Universidade Nova Iguaçu. Possui Especialização em Ciências da Educação, 
Psicopedagogia, Docência do Ensino Superior e Recursos Tecnológicos para Educação a 
Distância. Atua nas áreas de Educação a Distância, Desenho Instrucional – Educacional –, 
Mobile Learning, Recursos Motivacionais para Aprendizagem On-line, Língua Portuguesa e 
Literatura. É autor de diversos projetos educacionais e motivacionais para o Ensino de Jovens 
e Adultos (EJA). 

Maria Cristina Mendonça Siqueira possui Bacharelado e Licenciatura em Química e Química 
Industrial, Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação Escolar, Especialização 
em Gestão da Qualidade e Mestrado em Engenharia da Produção. Na área acadêmica, 
trabalha na Cruzeiro do Sul Educacional desde 2002 como docente, coordenadora de 
cursos de Graduação e Pós-Graduação. Participou de diversos projetos e programas, como 
a implantação e operacionalização do CST Logística, MBA Presenciais e a Distância, 
prova regimental integralizada, projetos interdisciplinares, processo de credenciamento 
institucional para cursos de Graduação. Na área de Educação a Distância, produziu conteúdos 
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programáticos para disciplinas, elaborou projetos pedagógicos de cursos de Pós-Graduação 
e coordenou a implantação, avaliação e operacionalização dos polos de apoio presencial 
EAD da Universidade Cruzeiro do Sul. Atualmente é responsável pela Coordenação Geral de 
Polos de Apoio Presencial Autorizados do Campus Virtual da Cruzeiro do Sul Educacional, 
atendendo cerca de 80 polos autorizados em relação à capacitação de orientação quanto aos 
processos acadêmicos e administrativos, na coordenação dos processos de avaliação de polos 
para autorização e recredenciamento perante o Ministério da Educação. Coordena também 
um conjunto de cursos de Pós-Graduação Lato Sensu nas áreas de Administração e Negócios, 
os quais oferecidos pela Universidade Cruzeiro do Sul.

Maria Stella Aoki Cerri é mestre em Educação – Currículo – pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (1998). Possui Graduação em Pedagogia pela Faculdade Auxilium de 
Filosofi a, Ciências e Letras de Lins (1969) e atualmente é professora adjunto da Universidade 
Cidade de São Paulo. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Educação, atuando 
principalmente nos seguintes temas: Educação Profi ssional de Nível Técnico a Distância, 
formação de professores, educação continuada, metodologia de ensino e de aprendizagem. 

Pedro Luis Benatto possui Graduação em Administração de Empresas pela Universidade 
Nove de Julho e Especialização em Educação a Distância: Elaboração de Material; Tutoria e 
Ambientes Virtuais – em curso, quando da publicação desta obra – pela Universidade Cruzeiro 
do Sul. Atualmente, trabalha na Coordenação Geral de Polos EAD como coordenador 
especialista EAD, responsável pelo setor de Supervisão de Polos. Atuou por mais de 20 anos 
em empresas do setor fi nanceiro e industrial na área de administração patrimonial. Tem 
experiência na área de Administração de Negócios e na Educação Superior.

Regina Tavares de Menezes dos Santos é doutora em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, possui Mestrado em Ciências Sociais pela mesma 
instituição e Graduação em Comunicação Social – Jornalismo. Desde 2004 é docente com 
jornada integral na Universidade Cruzeiro do Sul e desde meados de 2013 atua, também, 
como docente na Universidade Cidade de São Paulo. Leciona disciplinas relacionadas à área 
da Comunicação, com ênfase em Jornalismo (comunitário, impresso, político, televisivo e 
opinativo) para a Graduação e para a Pós-Graduação. Atuou profi ssionalmente em televisão 
universitária e na produção de documentários. Possui, ainda, experiência em Educação a 
Distância como tutora e conteudista. Utilizou-se de bolsa da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior no Mestrado e Doutorado. Atualmente, é coordenadora do 
curso de Jornalismo da Universidade Cruzeiro do Sul e supervisora do Setor de Produção 
Audiovisual Acadêmica da Cruzeiro do Sul Virtual.

Reinaldo Zychan de Moraes é doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública 
e mestre em Direito Penal. É professor da Universidade Cruzeiro do Sul, da Universidade 
Cidade de São Paulo e da Universidade de Franca.

Rita Maria Lino Tarcia é doutora e mestre em Linguística: Semiótica e Linguística Geral 
pela Faculdade de Filosofi a, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo; 
licenciada em Pedagogia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. É professora adjunto 
do Departamento de Informática em Saúde da Universidade Federal de São Paulo; docente 
do Núcleo da Universidade Aberta do Brasil e coordenadora pedagógica do curso de 
Especialização em Saúde da Família da Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde. 
É docente e orientadora credenciada do Programa de Mestrado Profi ssional de Ensino 
em Ciências da Saúde do Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde, 
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desenvolvendo pesquisas nas linhas de Avaliação, Currículo, Docência e Formação em Saúde; 
atua também como docente e orientadora colaboradora no Programa de Pós-Graduação em 
Gestão e Informática em Saúde da Universidade Federal de São Paulo, vinculada às linhas de 
pesquisa TIC na Saúde, no Ensino e em Telessaúde. É também coordenadora pedagógica da 
Pró-Reitoria de Educação a Distância da Cruzeiro do Sul Educacional e consultora sênior nas 
áreas de Educação a Distância – e-Learning – e Educação Corporativa. Tem experiência de 
30 anos como docente em cursos de Graduação e Pós-Graduação Presenciais e a Distância 
de renomadas IES. É palestrante em eventos científi cos nacionais e internacionais nas áreas 
de Educação, Tecnologia e Educação Corporativa, autora de diversos artigos e livro na área 
de Educação a Distância. Já atuou na área de Gestão Educacional no Ensino Superior como 
coordenadora de cursos de Graduação Presencial, coordenadora de cursos de Pós-Graduação 
a Distância e como diretora acadêmica de IES privada. É diretora da Associação Brasileira de 
Educação a Distância (gestão 2015-2019).

Rosana Cristina Carreira é doutora e mestre em Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente pelo 
Instituto de Botânica de São Paulo; especialista em Gestão Ambiental e graduada em Ciências 
Biológicas pela Universidade Metodista de São Paulo – Licenciatura e Bacharelado. Atuou 
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