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RESUMO  

GONZATTO, Ana Paula. Educação híbrida: a bimodalidade do ensino de 
graduação em um curso de licenciatura presencial. 2017. 152 p. 
Dissertação (Mestrado em Educação) Orientação Profª. Drª. Jamile Santinello – 
Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava, 2017.  

 

A dissertação de mestrado intitulada “Educação híbrida: a bimodalidade do 
ensino de graduação em um curso de licenciatura presencial” propôs analisar o 
ensino bimodal e as suas possibilidades de mediação entre a aplicabilidade 
dos 20% online na disciplina de Novas tecnologias Aplicadas à Educação em 
um curso de graduação presencial de formação inicial de professores. Para tal, 
questionou-se: o uso das tecnologias educacionais no processo aplicabilidade 
da Portaria MEC nº 1.134/2016, a qual autoriza 20% da carga horária online 
em uma disciplina de um curso de graduação em licenciatura presencial 
possibilita a autonomia e aprendizagem significativa dos alunos? Desta forma, 
o objetivo geral foi analisar as práticas pedagógicas online realizadas na 
disciplina apresentada, uma vez que é importante para verificar a usabilidade e 
viabilidade do ensino bimodal em cursos presenciais, como apoio ao processo 
de ensino e de aprendizagem.Assim sendo, o que subsidiou a pesquisa foi a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº 9.394/1996, bem como a Portaria 
MEC nº 1.134/2016 (Portaria dos 20%), a descriçãoque auxiliaram na 
abordagem da modalidade à distância, sua trajetória histórica e discussões que 
permeiam o processo de ensino e de aprendizagem, bem como o uso das 
tecnologias educacionais dentro da carga horária de 20% online em cursos 
presenciais. Os autores que embasaram o estudo foram:Alves (1998, 2009), 
Belloni (2001), Castells (1999), Canclini (2000), Fiorentini (2003), Formiga 
(2015), Gadotti (2005), Jenkins (2009), Kenski (2007, 2008, 2012), Levy (1993), 
Mercado (2016), Moran (2001), Santinello (2006, 2009) e Saviani (2008).  O 
eixo norteador dos estudos foram pesquisas bibliográficas e de campo, com o 
uso de instrumentos de coleta de dados, sendo eles: questionários, escrita em 
diário de bordo durante as aulas de Novas Tecnologias Aplicadas à Educação 
as quais auxiliaram na análise qualitativa das informações, embasadas nas 
categorias da mediação, da aprendizagem colaborativa e de conteúdo. Pode-
se constatar que a Portaria citada acima proporciona flexibilidade dos horários 
conforme disponibilidade do aluno, bem como o ensino bimodal instiga a 
autonomia e dinamicidade no processo de ensino aprendizagem evidenciando 
o incentivo do acadêmico para pesquisa cientifica a qual melhora 
significativamente a qualidade do ensino. 

 

Palavras-chave: Educação a Distância; Educação Híbrida; Bimodalidade de 

ensino; Tecnologias Educacionais; Moodle. 
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ABSTRACT 

Gonzatto, Ana Paula. Hybrid Education: The bimodality of undergraduate 
education in a degree course. 2017. 152 p. Dissertation (Master in Education) 
Master's guidance Professor Dra Jamile Santinello – Universidade Estadual do 
Centro-Oeste, Guarapuava, 2017. 

The Master’s dissertation entitled "Hybrid Education: The bimodality of 
undergraduate education in a degree course" has proposed to analyze bimodal 
education and its possibilities for mediation between the applicability of 20% on 
the subject of New Technologies Applied to Education in a degree course of 

initial teacher training. For this purpose, it was questioned: the use of 
educational technologies in the applicability process of Ordinance 
No.1.134/2016, which allows 20% of online workload in a subject of a degree 
course which enables autonomy and meaningful learning for the students?  In 
this way, the overall objective was to analyze the online pedagogical practices 
performed in the subject, it is important to check the usability and viability of 
bimodal teaching in degree courses, as support for the teaching and learning 
process. Therefore, the research was subsidized by the law of Guidelines and 
Bases of education, no. 9,394/1996, as well as the Ordinance No. 1,134/2016 
(Ordinance of 20%), which assisted in the distance modality approach, your 
historical trajectory and discussions involving the teaching and learning 
process, as well as the use of educational technologies in degree courses with 
the 20% of online workload. The study was based on the following authors: 
Alves (1998, 2009), Belloni (2001), Castells (1999), Canclini (2000), Fiorentini 
(2003), Ant (2015), Gadotti (2005), Jenkins (2009), Kenski (2007, 2008, 2012), 
Levy (1993), Market (2016), Moran (2001), Santinello (2006, 2009), Saviani 
(2008). The guidelines for the studies were: bibliographical and field research, 
using data collection instruments, which are: questionnaires, notes in logbooks 
during the lessons of New Technologies Applied to Education, which helped in 
the qualitative analysis of information, based on the mediation categories, 
collaborative learning and content. It can be noted that the above-mentioned 
Ordinance provides flexibility of the schedules as the student's availability, as 
well as bimodal education encourages the autonomy and the dynamic in the 
teaching learning process, demonstrating the incentive of the academic for 
scientific research that improves significantly the teaching quality. 

 

Keywords: Distance Education; Hybrid Education; Bimodality of  teaching; 

Educational Technologies; Moodle. 
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INTRODUÇÃO 

 

Na atualidade, grande parte da população tem acesso, de algum modo, 

às informações e tecnologias, seja por meio da internet ou qualquer outro meio 

de comunicação. Isso se dá principalmente devido o processo de globalização, 

o qual possibilita a troca de informações e conhecimento entre pessoas em 

diferentes localização geográfica quase que instantaneamente. Desta forma, a 

internet facilitou a comunicação levando conhecimento e informação cultural, 

transformando-se assim em uma sociedade em rede. 

Estas transformações têm reflexo direto dentro do campo educacional, 

uma vez que o currículo nacional valoriza e contribui para a diversidade 

cultural. Os alunos têm cada vez mais acesso à informação por meio de 

diversas ferramentas tecnológicas. Assim, o professor precisa estar preparado 

para ser facilitador, desta forma, instigar o aluno a filtrar de forma correta as 

informações para transforma-la em conhecimento cientificamente elaborado.  

Devido aos apontamentos citados, surgiu o interesse pela tríade 

Educação, Tecnologias e Comunicação que iniciou durante a graduação em 

Pedagogia, que findou-se no ano de 2011, com trabalho de conclusão de curso 

intitulado “Jornal em sala de aula: uma ferramenta pedagógica”. O estudo em 

questão, intitulado: “Educação híbrida: a bimodalidade do ensino de graduação 

em um curso de licenciatura presencial”, articulou-se com a Linha 2 de 

Pesquisa Educação Cultura e Diversidade do Programa de Pós-Graduação em 

Educação - PPGE, em nível de Mestrado em Educação da Universidade 

Estadual do Centro-Oeste – Unicentro/PR. 

A pesquisa objetivou analisar o ensino bimodal e suas possibilidades de 

mediação entre a aplicabilidade da Portaria MEC Nº 1134/ 2016 na formação 

inicial de professores e as novas tecnologias aplicadas à educação.  

É importante ressaltar que o ensino bimodal, é uma interlocução entre o 

presencial com o virtual, fazendo uso de diversas ferramentas como recurso 

em sala de aula, desta forma flexibiliza e dinamiza o ensino, proporcionando 

atividades de pesquisa e experimentação. 
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Em um primeiro momento se fez necessário contextualizar o histórico da 

EaD para entender sua evolução ao longo dos anos, elucidando sobre as 

Tecnologias Educacionais aplicadas a Educação, bem como a educação 

híbrida. Após a compreensão sobre os itens acima, iniciou-se a pesquisa ecom 

intuito de analisar se a utilização da Portaria MEC nº 1.134/2016 possibilita a 

mediação e aprendizagem no ensino bimodal, para isso, os diários de bordo e 

observação presencial na disciplina de Novas Tecnologias Aplicadas à 

Educação foi primordial. 

Conhecer os estudos que estão relacionados com a Educação a 

Distância (EaD) e o ensino bimodal, bem como a aplicabilidade da Portaria que 

autoriza os cursos presenciais a disponibilizarem 20% da carga horária total a 

ser desenvolvida na modalidade à distância, isto é, atividades online, foram 

fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa. 

A internet juntamente com as ferramentas tecnológicas atualmente 

possibilitam novas formas de ensinar e aprender, o professor tem papel ativo 

nesse processo, sendo necessário muita criatividade e criticidade para oferecer 

recursos mais favoráveis para melhorar o ensino-aprendizagem. As TIC podem 

contribuir para a melhoria da qualidade de ensino integrando o presencial e o 

virtual. 

Assim, problematiza-se no estudo em questão: O uso de Tecnologias 

Educacionais no processo de aplicabilidade dos 20% da carga horária 

onlineem uma disciplina de curso de graduação em licenciatura presencial 

possibilita a autonomia e aprendizagem significativa dos alunos? 

A disciplina de Novas Tecnologias Aplicadas a Educação no ano letivo 

de 2015, possui carga horária anual de 68 horas, tendo 2 horas/aula semanais, 

em que se utilizou 20% da carga horária no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA), utilizado na Instituição de Ensino, sendo o Moodle. 

Os objetivos específicos da pesquisa foram: a) Contextualizar o histórico 

da EaD; b) Pesquisar sobre as Tecnologias Educacionais aplicadas a 

Educação, bem como e educação híbrida; c) Pesquisar e analisar se a 

utilização da Portaria MEC nº 1.134/2016 possibilita a mediação e 

aprendizagem no ensino bimodal. 
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Tendo em vista os objetivos mencionados, as hipóteses do estudo foram: 

a) O ensino híbrido contribui para a autonomia e dinamicidade no processo de 

ensino aprendizagem; b) A Portaria MEC nº 1.134/2016 proporciona 

flexibilidade nos horários de estudo e aprendizagem significativa; c) Incentiva o 

aluno de graduação a pesquisa cientifica no âmbito de Tecnologia Educacional. 

Assim sendo, o estudo teve como subsídios legais a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação, nº 9.394/1996, bem como a Portaria MEC nº 1.134/2016, 

que autoriza os cursos presenciais a disponibilizar 20% da carga horária ser de 

forma não presencial, ou seja, online, Portaria Normativa nº 40, de 12 de 

Dezembro de 2007; Parecer CNE/CES Nº: 281/2006 do Ministério da 

Educação; Lei 10.861 de 14 de abril de 2004 do Poder Legislativo que institui o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior; também foram utilizados 

os Decretos nº 477, de 26 de fevereiro de 1969 da Presidência da República; 

Decreto n.º 2.494, de 10 de fevereiro de 1998.que regulamenta o Art. 80 da 

LDB (Lei n.º 9.394/96). Ministério de Estado da Educação e Cultura - MEC, 

1998; Decreto 2.561 de 27 de Abril de 1998, que altera - Decreto nº 2.494, de 

10 de fevereiro de 1998. Ministério de Estado da Educação e Cultura - MEC, 

1998; Decreto n. 5.622, de 19 de dezembro de 2005 que regulamenta o art. 80 

da Lei 9.394/96, 20 dez. 1996; Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005 

da Presidência da República Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos; 

Estas foram as principais leis que auxiliaram na abordagem da modalidade à 

distância, e sua trajetória histórica, assim como as discussões que cercam o 

processo de ensino e de aprendizagem.  

Os estudos foram embasados principalmente em pesquisadores como:  

Alves (1998, 2009), Belloni (2001), Castells (1999), Canclini (2000), Fiorentini 

(2003), Formiga (2015), Gadotti (2005), Jenkins (2009), Kenski (2007, 2008, 

2012), Levy (1993), Mercado (2016), Moran (2001), Santinello (2006, 2009) e 

Saviani (2008), com revisão bibliográficas. Além da pesquisa de campo, com o 

uso de questionários com os discentes e diário de bordo com anotações das 

observações das aulas presenciais da pesquisadora, tais instrumentos 

utilizados para coleta de dados auxiliaram na análise qualitativa das 

informações, subsidiados pelos autores Creswell (1994) e Gil (1999), os quais 

valorizam o contato direto do pesquisador com o objeto de estudo. 
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Desta forma, cabe ressaltar, que há a necessidade da Instituição de 

Ensino Superior ser devidamente credenciada para trabalhar com a 

bimodalidade no Brasil. O Parecer CNE/CES Nº: 281/2006, a Portaria MEC nº 

1.134/2016, permite às instituições de ensino superior brasileiras ofertar 

disciplinas que utilizem o ensino híbrido, ou seja, a modalidade semipresencial, 

em que as atividades didáticas possibilitam a auto-aprendizagem, com a 

mediação de recursos didáticos que utilizem tecnologias de comunicação. A 

oferta está limitada a 20% da carga horária total do curso, com a utilização de 

tecnologias educacionais de informação e comunicação. Tal portaria aproxima 

o ensino presencial e à distância, viabilizando-se assim, uma comunicação 

entre as duas modalidades de ensino. 

Para tanto, neste estudo dissertativo, o primeiro momento da pesquisa 

foi de cunho bibliográfico, concentrado nos autores citados nos parágrafos 

anteriores. Estes deram contribuições teóricas sobre a utilização de 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), bem como sobre os 

ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) na educação presencial e a 

distância oferecendo suporte às análises dos dados da pesquisa. Em um 

segundo momento, foi realizado estágio na disciplina de Novas Tecnologias 

Aplicadas a Educação na turma de primeiro ano do curso de Pedagogia 

Licenciatura, sujeitos da pesquisa. 

Foram utilizados instrumentos de coleta de dados, na direção de analisar 

os mesmos a partir de abordagem qualitativa, como: questionários, e 

observação nas aulas presenciais e online da disciplina com escrita em diário 

de bordo, as categorias de análise foram da mediação pedagógica, da 

aprendizagem colaborativa e de conteúdo, estas estiveram presentes neste 

trabalho com intuito de compreender a utilização da Tecnologias Educacionais 

no ensino bimodal na formação inicial de professores no curso de graduação 

presencial. 

A primeira etapa da pesquisa de campo, iniciou no mês de março e 

prosseguiu até dezembro de 2015. Neste período de nove meses, foram feitas 

observações, bem como aplicação de questionários e escrita em diário de 

bordo de próprio punho. 
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As aulas foram ministradas em laboratório de informática, o qual 

disponibilizava 15 computadores, destes, 11 eram utilizados em aula, pois os 

demais estavam em manutenção. Assim, alguns alunos levavam seus 

notebooks para realizar as atividades propostas, o que por vezes dificultava o 

trabalho pedagógico desenvolvido pelo docente, pois nem todos os alunos 

possuíam estes recursos disponíveis, sendo necessário realizar trabalhos em 

duplas, onde apenas um aluno interagia com as ferramentas do AVA. 

Esta foi uma questão central, a necessidade de estrutura mínima para 

desenvolver este trabalho na prática, pois sem as ferramentas tecnológicas 

necessárias disponíveis para a realização das aulas, dificultou a aprendizagem 

prática dos acadêmicos. 

A turma (conforme orientação de Departamento de Pedagogia), foi 

dividida em duas, sendo identificada por A e B, totalizando inicialmente 31 

alunos. No entanto, do total de alunos 4 desistiram da disciplina logo no início 

de suas atividades letivas. O público de pesquisa contou com 27 alunos 

durante o primeiro e segundo semestre do ano letivo de 2015, entre os meses 

de março a dezembro do recorrente ano. Utilizou-se nos questionários, 15 

questões abertas, estas foram divididas em três etapas: inicial com 5 questões, 

intermediária com 4 questões e final com 6 questões. O questionário foi 

apresentado durante as aulas, e respondido individualmente e cada aluno teve 

em média 30 minutos para ler e responder as questões.  

Para tanto, a dissertação está organizada em quatro capítulos distintos, 

mas complementares entre si, mais a introdução. 

O primeiro capítulo faz menção ao histórico e conceitos relevantes sobre 

Educação a Distância no âmbito nacional e internacional, bem como a 

importância dessa modalidade de ensino nos dias de hoje para a sociedade 

brasileira, apresentando-se o histórico do curso de Pedagogia –Unicentro, 

juntamente com a disciplina de Novas Tecnologias Aplicadas a Educação, 

disciplina que foi utilizada para desenvolver o estudo em questão. Há assuntos 

como: histórico Internacional e Nacional da EaD: reflexões teóricas com 

referenciais de qualidade em EaD e, histórico do curso de Pedagogia e a 

disciplina de Novas Tecnologias Aplicadas à Educação.  
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No segundo capítulo discute-se sobre os referenciais, teóricos e a 

legislação dentro da EaD no Brasil, sendo organizado da seguinte forma para 

melhor entendimento: referenciais de qualidade em EaD; contextualização da 

EaD; amparos legais na legislação brasileira; Portaria MEC Nº 1134/2016 e 

seus reflexos na EaD e cultura e educação híbrida: reflexões teóricas sobre a 

bimodalidade. 

No capítulo terceiro, apresenta-se o conceito de Tecnologias 

Educacionais Aplicadas na Educação, evidenciando-as como ferramentas 

educacionais em sala de aula, ressaltando-se a importância do material 

didático online na EaD bem como informações sobre Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem, especificamente o Moodle, ambiente que foi utilizado pelos 

alunos no decorrer da pesquisa de campo. Este capítulo está dividido em 

subitens sendo: conceito de tecnologia educacional; ferramentas tecnológicas 

utilizadas em sala de aula; produção de material didático online na EaD e 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA). 

No capítulo quatro, são apresentados os dados coletados, bem como as 

análises dos mesmos, tendo como intuito refletir sobre a pesquisa de campo. 

Neste capítulo estão divididas as etapas de pesquisa, isto é: procedimentos 

metodológicos e análise dos dados com discussão e análise dos questionários 

inicial, intermediário e final. 

Assim, para finalizar, são dispostas as considerações finais, as quais 

analisam o trabalho realizado visando propor a continuidade da investigação, 

apontando novos caminhos a serem experimentados e aplicados no campo da 

pesquisa educacional e possíveis pesquisas futuras que são de suma 

importância para a pesquisa acadêmica. 
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CAPÍTULO 1 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS NACIONAIS E 

INTERNACIONAIS 

 

A Educação a Distância (EaD) vem sendo discutida e aplicada em várias 

Instituições de ensino, tantas que não se almeja mencionar todas, pois seria 

uma grande investigação. Neste momento o foco de pesquisa é trazer 

considerações históricas referente a EaD, bem como Referenciais de 

Qualidade e o histórico da Disciplina de Novas Tecnologias Aplicadas à 

Educação que é o principal objeto de estudo desta pesquisa. 

A EaD possibilitou às instituições de ensino encontrar possibilidades de 

ampliar seu público, oferecendo então, cursos na modalidade presencial, 

semipresencial e à distância. Esta flexibilização no modo de ensinar trouxe 

consigo a oportunidade de estudos para os mais variados públicos, tornando 

assim, a educação mais democrática. 

Landim (1997), define ensino como sendo apenas transmissão de 

conhecimento, conteúdo. Educação para ele já é algo mais amplo, educar é 

todo o processo de aprendizagem, complementando estes conceitos, Albino e 

Barros (2010, p.43), ressaltam que o “ensino caracteriza-se pela instrução, 

transmissão de conhecimentos e informações”, pois a educação é um processo 

muito mais amplo a qual tem o objetivo de “levar o indivíduo a “aprender a 

aprender”, a saber, a pensar, a criar, a inovar, a construir conhecimentos”.  

Portanto, diante dessas definições pode-se analisar que se torna 

fundamental a diferenciação das termologias, uma vez que em diversas 

situações nota-se que educação e ensino são usados como sinônimos, Belloni 

(2001, p.25), fala que “Educação a Distância são diversos métodos de 

instrução que compõe o ensino”. Desta forma, entende-se que Educação tem 

uma amplitude muito maior que o ensino, visto que pode proporcionar o 

processo de humanização, participar do seu próprio crescimento pessoal e isso 

realmente tem muito sentido se for avaliada sua real extensão e importância. 

Entretanto, cabe ressaltar que a possibilidade de acesso às tecnologias 

facilitadoras de aprendizagens por meio da EaD, como forma de aproximar da 
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democratização da educação de qualidade, e do conhecimento científico 

formador do sujeito histórico, compreende, segundo Morin (2000), a natureza 

humana, social e planetária, tornando-se uma hipótese a ser verificada para 

evitar otimismos exacerbados quanto à democratização da educação pelas 

tecnologias de informação e comunicação presentes. 

Há também que se considerar, o compromisso político-pedagógico de 

desmistificar a tecnologia, como meio de acesso e ferramenta para produzir 

conhecimento, construída e programada para conteúdos de interesse e nível 

de usabilidade em atividades profissionais, sociais e curiosidades. 

A utilização as tecnologias na busca pelo conhecimento se encontra 

restrita a uma parcela da população, econômica e culturalmente favorecida 

(CASTELLS, 1999). Neste primeiro momento, se faz necessário trazer o 

histórico Internacional para compreender esse contexto.  

 

1.1 Histórico Internacional da EaD: reflexões teóricas 

Os primeiros cursos em EaD surgiram na Europa, no século XIX e 

meados do século XX, eram em geral, naquela época, cursos de curta duração 

e realizados principalmente por meio de correspondências. A princípio os 

materiais eram somente impressos, mas a partir de invenções como a 

fotografia e o cinema, os materiais dos cursos por correspondência avançaram 

ganhando mais tecnologia em seus recursos (FORMIGA, 2003). 

Uma das primeiras notícias registradas sobre ensino a distância, 

segundo Landim (1997), foi o anúncio das aulas por correspondência 

ministradas por Caleb Philips em 1728, na Gazette de Boston, EUA, o mesmo 

enviava tarefas aos alunos toda semana. Em 1840, na Grã Bretanha, Isaac 

Ptman se envolveu nesse processo oferecendo um curso de taquigrafia por 

correspondência. E, Skerry's, em 1880 ofereceu cursos preparatórios para 

concursos públicos, em 1891, logo surgiu o primeiro curso Universitário em 

EaD nos Estados Unidos, na Universidade de Chicago.  

Observa-se que um dos marcos históricos da Educação a distância foi a 

criação da Universidade Aberta de Londres em 1970, a Open University, que 

contribuiu decisivamente para o desenvolvimento de métodos e técnicas que 
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serviram para caracterizar os diferentes modelos de EaD existentes, a exemplo 

da Inglaterra, outros países também progrediram criando instituições para 

desenvolver projetos formais de educação a distância.  

Diante desses experimentos positivos surgiu também a Universidade 

Nacional de Educação a Distância - UNED em Madri (1972), que pode ser 

caracterizada como uma das iniciativas de maior sucesso e que serviu de 

modelo para outros países (ALVES, 2009). 

Este período educacional foi marcado pela introdução de novas 

metodologias no ensino por correspondência, que com os avanços científicos e 

tecnológicos sofrem forte influência dos novos meios de comunicação de 

massa. Com relação a isso, Moore (2007) cita exemplos como do Código 

Morse, telefone, e na sequência, televisão. Muitas experiências usando-se a 

EaD foram desenvolvidas no período pós-guerra. 

Na década de 1990, com a incorporação da rede de satélites, o correio 

eletrônico, o surgimento da Internet e com os recursos associados a outras 

mídias, a distância deixa de ser um obstáculo para a interação pedagógica. 

Alves (2009) considera esse momento importante no que se refere à passagem 

da educação a distância para a educação sem distância, professor e aluno se 

tornam próximos, mesmo estando longe geograficamente. 

Desta forma, houve uma expansão da EaD pelo mundo inteiro (MOORE, 

2007). A metodologia empregada inicialmente, objeto da aprendizagem por 

correspondência, era utilizada antes do crescimento das tecnológicas aplicadas 

à educação e trabalhava com alunos de forma isolada, o que se tornou tradição 

em países europeus e na América do Norte (ALVES, 2011).  

 Por meio da investigação em busca do propósito de conseguir se 

aproximar sobre os aspectos da EaD a nível internacional, acredita-se que seja 

relevante descrever, na sequência, como esse modelo de ensino segue no 

cenário nacional. 
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1.2 Aspectos da EaD no cenário Nacional 

 

Este subitem do capítulo tem como objetivo principal contextualizar a 

EaD no Brasil, como surgiram, suas expectativas e desafios. Acredita-se que a 

Educação a Distância (EaD) no Brasil, foi criada e se desenvolveu por meio de 

iniciativas privadas e decretos governamentais, cumprindo uma trajetória que 

acompanha a introdução e o crescimento das tecnologias no país. 

Desta forma, destaca-se que no Brasil, assim como no âmbito 

internacional, a educação a distância iniciou com o ensino por 

correspondência, este foi acompanhado e em muitos casos superado por 

metodologias que utilizavam a radiodifusão ou teledifusão, estes meios de 

comunicação eram vistos com simpatia pela população brasileira (ALVES, 

2011). 

O Brasil possui uma extensão geográfica com grandes dimensões, 

situação que pode dificultar acesso ao ensino principalmente por diversas 

áreas onde o transporte e a distância para chegar às instituições de ensino 

pode ser um problema.  Desta forma, busca-se cada vez, com maior 

frequência, uma educação que possa atingir o maior número de pessoas 

possível, tanto das que tem dificuldade pela distância, quanto para as demais 

pessoas (SANTINELLO, 2009). Neste sentido, surge então a EaD como forma 

de uma educação diferenciada, tornando-se uma modalidade educacional 

prevista na LDBEN. 

 Ao se tornar um campo de atuação cada vez maior, a EaD facilita o 

acesso e oportunidade de ensino, afirma Belloni (2002). Ainda conforme a 

autora, no contexto atual do capitalismo, com o advento dos meios midiáticos 

mundiais, televisão e internet, a educação aparece como uma nova “fatia” de 

mercado com grandes potencialidades de crescimento, onde o avanço nas 

telecomunicações permite uma expansão globalizada, com retorno garantido 

de investimentos no setor. Desta forma o retorno financeiro mercadológico é 

garantido para quem investe no setor: 

 

Evidentemente, o modelo neoliberal selvagem, aplicado aos países 
periféricos segundo receitas das agências internacionais, só vem 
favorecer a expansão de iniciativas mercadológicas de larga escala, 
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colocando nos mercados periféricos, a exemplo do que ocorre há 
muito no campo da comunicação, produtos educacionais de baixa 
qualidade a preços nem tão baixos. É aí que se abre o mercado da 
educação a distância, no qual o uso intensivo das TIC se combina 
com as técnicas de gestão e marketing, gerando formas inéditas de 
ensino que podem até resultar, às vezes e com sorte, em efetiva 
aprendizagem (BELLONI, 2002, p.120-121). 

 

Conforme o elucidado acima, a educação enquanto mercadoria traz 

resultados negativos, para descrever melhor o assunto e para que a educação 

seja, não somente apenas uma forma de mercadoria, mas sim uma forma de 

transformação pessoal e social. Desse modo, é substancial ter um objetivo 

claro, assim busca-se nas palavras de Gadotti (2005, p.10), “se não soubermos 

apontar os caminhos possíveis para atingir nosso fim, nossos sonhos serão 

desmoralizados pelos que sempre querem deixar tudo como está”. Nesse 

sentido, observa-se que existe muito a se construir para que a educação 

alcance resultados positivos para os cidadãos que necessitam desse modelo 

de ensino. 

É preciso formar cidadãos capazes de transformar a realidade em que 

estão inseridos, com educação crítica e que crie vínculos de interação social, 

onde trabalho em equipe seja alavanca para as transformações sociais.  

Para Santinello (2006), a EaD teve seus primeiros indícios em 1923, na 

Fundação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que transmitia programas de 

literatura. Após as transmissões via rádio, passaram a ser utilizados folhetos 

enviados por correio. Constata-se que a partir da década de 20 inicia-se no 

Brasil a EaD. Percebe-se que o objetivo da EaD inicialmente era levar aos 

ouvintes cursos profissionalizantes, além da modalidade de alfabetização. 

Por volta de 1939, criou-se o Instituto Monitor com intuito de utilizar o 

rádio como meio de ensino, em seguida, em 1941 surgiu o Instituto Universal 

Brasileiro - IUB, que oferecia por meio de correspondência cursos 

profissionalizantes e supletivos, instituição privada que atua até os dias atuais 

(SANTINELLO, 2006). 

Até a década de 1960 a metodologia utilizada para aprendizagem seguia 

o padrão tradicional, onde o aluno apenas recebia e absorvia o conhecimento. 

Segundo Formiga (2003, p.3) “dos primórdios até 1960, a EaD era 
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predominantemente passiva, na linha tradicional de ensino como via única de 

transmissão de conhecimento do professor ou da instituição para o 

estudante/aprendiz”. Santinello (2006) fala que: 

 

A Educação a Distância desde o seu início, já possuía vários 
pressupostos metodológicos e epistemológicos, sendo desde o 
tecnicismo até a aprendizagem aberta (multimeios 5). Atualmente, 
todas as concepções metodológicas são utilizadas nesta modalidade 
de ensino que emerge ditando novos conceitos, bem como uma nova 
linguagem de comunicação, que é a educação hipertextual, tendo 
como características a interatividade, a não-linearidade, a 
intertextualidade e heterogeneidade no ambiente eletrônico em rede 
[...] (p.30). 

 

Os telecursos tiveram enorme adesão e já na década de 90, o Telecurso 

2000 contava grande audiência e prestígio. Para ampliar o comentário cita-se 

Formiga (2003), o autor ressalta que: 

 

Em meados dos anos 90, há uma renovação da série, que passa a se 
chamar Telecurso 2000 (em parceria com a FIESP), e, agora também, 
se volta para atender à clientela de cursos supletivos de 1º e 2° Graus 
e pela primeira vez, o Curso Profissionalizante em Mecânica. Em sua 
última série, o Telecurso 2000 utiliza de forma criativa a dramatização 
de situações educativas, adaptadas da experiência bem-sucedida 
com a novela, um produto televisivo brasileiro de aceitação 
internacional (p.6).  

 

Após os avanços diante da expansão e aceitação dessa modalidade de 

ensino, observa-se que os cursos de EaD que antes eram predominantemente 

de iniciação profissional ou idiomas, abrem caminho também para cursos de 

graduação e especialização, principalmente na área de licenciatura. 

No Brasil houve apoio da esfera federal para expandir a educação a 

distância, visto que, a partir da década de 1970, criou uma série de programas 

cujo objetivo era alavancar as iniciativas de Educação a Distância. Nesse 

sentido, pode-se citar como exemplo o Programa Nacional de Tecnologias 

Educacionais, o Projeto Minerva envolvendo mais de 1200 emissoras de rádio, 

a TV escola de São Luís do Maranhão, a TV Universitária de Recife, a TVE do 

Rio de Janeiro, a TV Cultura em São Paulo, o projeto FEPLAN no Rio Grande 
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do Sul, o IRDEB na Bahia e o Projeto SACI no Rio Grande do Norte (ALVES, 

2011). 

Os primeiros programas formais, criados sob a ótica da regulamentação 

da década de 1990, eram voltados para a Formação Continuada de 

Professores da Rede Pública. São exemplos dessas iniciativas o Projeto Nave 

em São Paulo (ALMEIDA, 2001); o Projeto Virtus em Recife (NEVES; CUNHA 

2002); o Projeto do NIED UNICAMP realizado em parceria com a Universidade 

Estadual de Londrina e a Universidade Estadual de Maringá (VALENTE, 2000).  

Conforme Formiga (2003), a globalização permitiu um grande avanço na 

EAD, fatos que marcaram a história da educação no Brasil, tendo como 

principal conquista as Universidades Abertas, proporcionando ao aluno 

escolher a melhor forma de aprendizagem (presencial ou virtual). 

As iniciativas no que tange a oferta de cursos de Lato Sensu, cursos de 

extensão e cursos livres, marcam o início da educação em ambientes virtuais 

de aprendizagem no Brasil.  

Esta modalidade de ensino possibilitou às instituições de ensino ampliar 

seu público, oferecendo então, cursos na modalidade presencial, 

semipresencial e a distância. Esta flexibilização de ensino trouxe consigo a 

oportunidade de estudos para os mais variados públicos, tornando assim a 

educação mais democrática, conforme Santinello (2006): 

 

A EAD faz com que a educação chegue a lugares longínquos, e que 
segundo a LDB 9394/96, art 1º- § 2º descreve que ‘a educação 
deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social’ e o art 3º 
inciso II ressalta que é necessário ‘liberdade de aprender, ensinar, 
pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber’; no 
inciso ‘IV- respeito à liberdade e apreço à tolerância’; ‘IX- garantia de 
padrão de qualidade’, ‘XI- vinculação entre educação escolar, o 
trabalho e as práticas sociais’(p.30-31). 

 

Neste contexto está a EaD, possibilitando a mediação e o conhecimento 

a favor de sua utilidade prática, buscando proporcionar ao aluno uma formação 

crítica e autônoma. Belloni (2001) também ressalta que a Educação a 

Distância, precisa ter como objetivo as possibilidades de autonomia do cidadão 

consumidor.  
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Aretio (apud, Guarezi, 2009) conceitua a Educação a Distância como 

sendo: 

 

[...] um sistema tecnológico de comunicação bidirecional que substitui 
a interação pessoal, em sala de aula, entre professor e aluno como 
meio preferencial de ensino pela ação sistemática e conjunta de 
diversos recursos didáticos e pelo apoio de uma organização tutorial 
de modo a propiciar a aprendizagem autônoma dos estudantes 
(p.19). 

 

Assim, a educação pode ser considerada o meio primordial para 

transformações sociais, onde o cidadão é crítico e participativo da sociedade 

que está inserido. As possibilidades de mudança não estão nas potencialidades 

técnicas, mas sim na capacidade política que os grupos têm de se organizar. 

Desse modo, cabe a educação oportunizar o acesso às tecnologias, 

criatividade e autonomia que são peculiaridades de cada indivíduo.  

 Na legislação brasileira, mais precisamente o Decreto 5.622 de 19 de 

dezembro de 2005, define Educação a Distância como sendo uma:  

 

Modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de 
meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e 
professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou 
tempos diversos (BRASIL, 2005 s/p). 

 

Segundo Moran (2006), a maioria das instituições começam a atuar em 

EaD por meio de projetos isolados ou, mesmo, regionais. Aos poucos, vão 

evoluindo em sua atuação, por meio de associações, consórcios, e, 

especialmente, sobre as universidades públicas, são exercidas pressões 

governamentais para que participem de projetos de formação de professores a 

partir dos anos 2000 com o Projeto da Universidade Aberta do Brasil (UAB) 

e/ou de cursos na área de Administração em convênios, geralmente, com 

grandes empresas. 

Atualmente, entre as ferramentas utilizadas na EaD estão o computador, 

tablete, celulares, existem duas formas de utilizá-los na educação, o ensino 

pela informática, o qual a aprendizagem se faz por intermédio das 
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ferramentas/ertefatos, com diversos conteúdos e informações, e o ensino de 

informática, em que o aluno aprende sobre computadores e seu funcionamento 

(VALENTE, 1991). O surgimento do computador como meio mais rápido para 

transportar a palavra escrita mudou não só o veículo de distribuição do ensino, 

mas também a forma de mediação. 

Assim, o computador pode possibilitar trabalhar com diversas formas de 

linguagem, o que de certa forma facilita a aquisição e apropriação de 

conteúdos, hoje é mais conhecida como multimídia. 

A multimídia, trabalha com as múltiplas linguagens, amplia as 

possibilidades de ensino aprendizagem. O termo multimídia, segundo Lévy 

(1999), é tudo que faz uso de diversos meios de comunicação, TV, rádio, jornal, 

internet, sendo representados por imagem, áudio, textos, símbolos 

possibilitando assim, armazenamento, manipulação e criação das mais 

variadas informações. 

No Brasil os primeiros computadores que apareceram para uso nos anos 

de 1950 com capacidade de armazenamento e programação, começaram 

então a ser comercializados e utilizados na educação (VALENTE, 1999), o seu 

objetivo era apenas armazenar informação para posteriormente transmitir ao 

aluno. Hoje, isso apenas não basta, é necessário buscar formas que o aluno 

interaja com os demais colegas, aprenda e compartilhe informações, 

construindo seu conhecimento com entusiasmo e dinamismo de maneira 

simplificada podendo acessar muitas informações sobre o tema que desejar. 

Cotidianamente se o computador for utilizado apenas para transmitir 

informação, ele se torna uma máquina de ensino (PAPERT, 1994), assumindo o 

papel antes desenvolvido pelo livro didático, mas, sobretudo, este não deve ser 

o objetivo, mas sim que o aluno use o computador para construir seu 

conhecimento, sendo capaz de refletir sobre os resultados. O conhecimento é 

adquirido e construído no processo de buscar e pesquisar sobre os conteúdos 

(VALENTE 1999). 

Um exemplo de pesquisar e buscar aprender pode ser o Logo - 

linguagem de programação, utilizado em computadores é muito mais que 

apenas um mero programa, é o “local em que o aprendiz usa para representar 



28 

seu conhecimento, desenvolve formas para resolver problemas” (VALENTE, 

1991, p.40). Depois o computador, enquanto máquina executa a representação 

do conhecimento, faz uma descrição do pensamento do aprendiz. 

 

A programação Logo era uma das poucas maneiras do aluno usar os 
computadores para atividades relacionadas às disciplinas 
curriculares. Ela propiciava as condições para que o aluno criasse 
seus próprios programas e não ficasse à mercê de programas já 
prontos. Assim, o Logo era praticamente a única alternativa com a 
qual o aprendiz conseguia usar os comandos dessa linguagem para 
expressar suas ideias com o computador (VALENTE, 1991, p.42). 

 

A linguagem então utilizada se faz necessária em todos os níveis 

educacionais, pois ela representa o conhecimento internalizado pelo educando, 

transformando-se assim na informação em aprendizagem significativa. Para 

Santaella (2005), há três matrizes da linguagem, a sonora, visual e verbal, 

estas construções simbólicas se misturam no meio digital, formando um 

hibridismo, o ciberespaço se apropria e faz uso de todas essas linguagens. 

Lemos (2002), afirma então, que hoje vive-se na sociedade da 

informação, assim a comunicação e linguagem são mediadas por 

computadores, assumindo um papel primordial na vida humana. Neste sentido 

o indivíduo precisa dialogar com as mais variadas formas de linguagem, sendo 

mais seletivo e buscar compreender as mensagens emitidas de forma correta 

sem distorcê-las. 

Para Kenski (2007), a linguagem digital é uma síntese, a qual mistura a 

oralidade a escrita e o visual, assim, 

 

[...] rompe com as formas narrativas circulares e repetidas da 
oralidade e com o encaminhamento contínuo e sequencial da escrita 
e se apresenta como um fenômeno descontínuo, fragmentado e, ao 
mesmo tempo, dinâmico, aberto e veloz. Deixa de lado a estrutura 
serial e hierárquica na articulação dos conhecimentos e se abre para 
o estabelecimento de novas relações entre conteúdos, espaços, 
tempo e pessoas diferentes (p.31). 

 

Essa mistura de matrizes de linguagem Santaella (2005) chama de 

hibridismo entre signos, linguagem esta utilizada nos meios digitais de 
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hipermídia (linguagem da cultura digital), “um exemplo é a TV, a qual faz uso de 

todos os signos de linguagem”, ou seja, a sonora, a verbal e a visual (p.29). 

Lévy (1999) denomina a comunicação interligada pelos computadores 

de “cibercultura”, mas ela não se resume apenas à infraestrutura e sim em tudo 

que o homem é capaz de produzir e criar dentro dela, ações que estão direta e 

indiretamente ligadas ao virtual, seja por códigos do computador e informações 

contidas nele ou por meio das interações de comunidades em tempo real em 

diferentes espaços de tempo, isso facilita a circulação de informações das mais 

variadas intencionalidades.  

O uso das tecnologias em sala de aula, seja ele o computador ou outro 

recurso multimídia, requer além de nova mentalidade, novas práticas 

pedagógicas, mudança de paradigmas, por buscar incluir os estudantes de 

todos os níveis sociais num universo muito rico informacional, sem nenhum tipo 

de exclusão, seja ela por questões socioeconômicas ou por longitude 

geográfica (VALENTE, 1999).  

Ao se vislumbrar novas formas de educação, para que esta seja 

plenamente acessível a todos, Valente (1999) ressalta que o computador pode 

favorecer a construção do conhecimento, sendo este construído em conjunto 

com os educandos e não algo imposto pelo sistema de governo do país, nem 

somente por uma determinada ideologia, ou ponto de vista. 

Para Valente (1999), a experiência brasileira com o uso de 

computadores se diferencia dos demais países, devido a este ser usado como 

instrumento para mudanças nas práticas pedagógicas, sendo que em outros 

países, não se observou concretamente mudanças estruturais nas inovações e 

no processo educacional, utilizado apenas como um recurso de automatização 

do ensino.  

 Por meio do exposto, constatou-se que a EaD passou por muitas 

mudanças, iniciando a princípio por materiais impressos (cartas, etc.), 

passando pela era da fotografia, do rádio e do cinema, e vive hoje a era da 

internet. 

 Tendo em cada período, de acordo com suas circunstâncias, acumulado 

certa quantidade de erros e acertos, contradições e incoerências não de todo 

inesperadas, já que vive-se em um país com dimensões continentais e com 
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problemas estruturais no campo educacional que demandam correções 

urgentes.  

 A EaD, em cada época, tem sido aliada dos sucessivos governos, 

que a tem utilizado como uma forma economicamente viável de ampliação do 

acesso para superar a defasagem educacional latente em diversas regiões do 

país. Desta forma, conforme a lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 da Casa 

Civil da Presidência da República, a qual aprova o Plano Nacional de 

Educação (PNE), as Diretrizes da EaD contribuem com a meta 12 do PNE 

2011 /2020 a qual refere-se a expansão do ensino superior, dando acesso ao 

maior número de pessoas. Sendo a Estratégia 12.2 a qual se refere a EaD 

como subsídio, segue texto:  

 

Ampliar a oferta de vagas, por meio da expansão e 
interiorização da rede federal de educação superior, da Rede 
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e do 
sistema Universidade Aberta do Brasil, considerando a 
densidade populacional, a oferta de vagas públicas em relação 
à população na idade de referência e observadas as 
características regionais das micro e mesorregiões definidas 
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 
IBGE, uniformizando a expansão no território nacional (s/p. 
2014) 
 

 
Na estratégia 14.4 com o texto: “expandir a oferta de cursos de pós-

graduação stricto sensu, utilizando inclusive metodologias, recursos e 

tecnologias de educação a distância” deixa evidente a ascensão da modalidade 

em todo território nacional.  

O discurso da democratização do ensino vem transformando, por vezes, 

em fetiche para a solução quase mágica dos problemas educacionais e, 

ultimamente, a EaD tem representado um papel importante também na 

expansão do ensino superior privado, pois tem sido utilizada para ampliar 

consideravelmente o número de alunos, baratear os custos e maximizar os 

lucros.  

As perspectivas mercadológicas e elementos de diferenciação social 

surgem ao 

No cenário nacional, conforme Saviani (2010), o golpe militar em 1964 

foi um período marcado em que o movimento estudantil intensificava a luta pela 
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reforma universitária que buscava defender o ensino público em oposição a 

absorção e privatização do modelo educacional vigente. Neste contexto, 

marcado pela luta para a reformulação de todo o sistema de ensino, debatia-se 

a necessidade de se pensar em uma universidade com a carreira universitária 

organizada, a ampliação do acesso à universidade, pois até então é 

caracterizada pelo atendimento de uma parcela mínima da população. 

Contudo, Martin e Orso (2017), salientam que esse momento é marcado 

por perseguições contra muitos educadores que demonstravam concepções 

adversas àquilo que o regime impôs, alguns foram exilados, outros demitidos e 

ainda há aqueles que mudaram suas funções. Reflexos da imposição do 

Decreto-Lei nº 477 que reprimia qualquer manifestação dos profissionais da 

educação. 

Ainda, Martin e Orso (2017) contribuem ressaltando que durante o 

período militar, o MEC e a Usaid – agência americana pactuaram vários 

convênios que alcançavam todos os níveis de ensino, tornando possível o 

envolvimento norte-americano nas tomadas de decisões que envolviam a 

reforma universitária. Assim, o Relatório de Atcon de 1966, elaborado por 

Rudolph Atcon, norte-americano que prestou serviços ao MEC, traduzia a 

imposição militar de reestruturação acadêmica, instaurando disciplinas, bem 

como impondo a necessidade de coerção aos protestos, reafirmando assim a 

importância de respeito a hierarquia e a autoridade com o fim específico de 

racionalizar o conhecimento na universidade aos moldes empresariais, 

destinando o ensino superior a sua privatização. 

 

Contudo, não é sensato pensar - conforme a regra corrente no 
movimento estudantil da época e presente em textos de muitos 
analistas da política educacional brasileira - que a reforma 
universitária de 1968 tenha se traduzido numa incorporação pura e 
simples das recomendações de Atcon e numa imposição da Usaid 
através dos seus grupos de assessores que trabalharam junto ao 
MEC. É preciso relativizar a influência de tais assessores, tendo em 
vista o movimento interno em favor da modernização da universidade 
existente desde fins da década de 40 (GERMANO, 1994, p.117). 

 

Diante disso, houve a necessidade de adequação do modelo 

educacional ao regime instalado pelos militares, que aconteceu em 28 de 

novembro de 1968 a Lei nº 5.540 e consolidou as normas do ensino superior.  
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Assim, para Cunha (1988), a Universidade no Brasil possui moldes Americanos 

e este molde foi buscado pelos administradores, professores e estudantes da 

época, sendo o Brasil um ótimo local para disseminar as ideias educacionais 

norte-americanas. 

Conforme Martins (2002), em 1968 durante a reforma, houve uma 

deterioração dos direitos civis, assim o movimento estudantil teve grande 

influência, tornando as decisões mais democráticas, incentivou a pesquisa e as 

decisões foram centralizadas nos órgãos federais. No entanto, ainda que 

órgãos federais, representantes dos entes federados, caracterizavam-se por 

serem entidades públicas, grande parcela de seus ocupantes eram privatistas. 

 Diante desse panorama, faz uma reflexão sobre o contexto político 

educacional da época, relatando que a política educacional se desenvolveu em 

eixos, sendo eles: “[...]Controle político e ideológico da educação escolar, [...] 

estabelecimento de uma relação direta e imediata, segundo a “teoria do capital 

humano” [...] Incentivo à pesquisa vinculada à acumulação de capital [...] 

(GERMANO, 1994, p.106). Assim, os órgãos governamentais passaram a não 

ter um compromisso direto com o repasse de recursos para financiar a 

educação pública, com isso o Estado militar consegue o controle total sobre o 

setor educacional, dando abertura para a expansão da iniciativa privada na 

educação escolar. 

 Assim sendo, a reforma educacional de 1968 teve como objetivo 

favorecer a parte populacional que estava excluída do acesso ao ensino 

superior, pois, até então, concentravam-se privilégios à burguesia. Diante 

disso, Gonçalves e Gehrke (2016) salienta que a abertura de faculdades 

isoladas se demonstrava muito grande na ditadura militar, pois os militares 

utilizam como argumento a ineficiência estatal para cumprir este papel, bem 

como a qualidade do ensino privado superior ao cumprir sua função na 

complementação. Deste modo, o ensino privado consistia em retirar do Estado 

a responsabilidade e assim a universidade se responsabilizaria pela formação 

de recursos humanos sob os aspectos condizentes com as concepções 

desenvolvimentistas e de segurança nacional. 

 Portanto, neste período foram instituídas algumas universidades 

estaduais, bem como ocorreu a federalização de outras por meio da anexação 
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dos estabelecimentos educacionais privados, com o objetivo de servir de contra 

peso a expansão do ensino privado. 

O crescimento da educação superior, vem ao encontro das demandas 

mercadológicas, mão de obra para a valorização do capital, assim a EaD, com 

um custo menor para os ingressantes, forma e dá acesso a um número maior 

de estudantes, principalmente na área das licenciaturas e nas instituições 

privadas (BARRETO, 2003). Desta forma, barateia e empobrece a qualidade 

do ensino, não tendo o incentivo adequado para a pesquisa, apenas para a 

formação de mão de obra para o mercado. 

 

1.2.1 Referenciais de Qualidade em EaD 

 

 Segundo o Ministério da Educação e Secretaria de Educação a 

Distância, a modalidade EaD vem ganhando força na última década, pois 

oferece condições para um público que precisa estudar mas não tem horário 

fixo, ou tem outras dificuldades. Para tanto, foi necessário elaborar um 

documento que contribuísse para a qualidade do ensino em questão. Nesse 

sentido, os Referenciais de Qualidade do MEC para a EaD (2007), ressaltam 

que o estudante é o principal foco do processo pedagógico, sendo que a 

metodologia é considerada uma novidade, o professor precisa apresentar e 

levar o aluno a ter domínio de conhecimentos e habilidades as quais despertem 

o interesse pelo estudo e pela pesquisa, respeitando o ritmo de cada 

estudante. 

 Diante desta questão, explanar sobre a educação a distância pode ser 

algo de amplitude, fazendo-se necessário relatar também seus benefícios e se 

tem alcançado seus objetivos até agora, registrado através de trabalhos 

acadêmicos, pesquisas científicas ou críticas tanto construtivas, quanto 

desestimulantes.  

 A qualidade da EaD, segundo Neves (2003), depende do empenho dos 

profissionais que atuam nestes setores, a acessibilidade não empobrece a 

educação, mas sim a falta de comprometimento com a qualidade do ensino, 
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assim, “é minha crença na necessidade de democratizar a educação e na 

capacidade que temos todos nós, educadores, de fazer educação com elevado 

padrão de qualidade, independente de distâncias” (p.1).  

 Com base em seu comentário pode-se entender que há profissionais 

que apostam muito nessa modalidade de educação, visto que acreditam num 

padrão alto de qualidade no que se refere à responsabilidade dos educadores, 

 

Assim, para efeito desses referenciais, considera-se que a diferença 
básica entre educação presencial e a distância está no fato de que, 
nesta o aluno constrói conhecimento – ou seja, aprende – e 
desenvolve competências, habilidades, atitudes e hábitos relativos ao 
estudo, à profissão e à própria vida, no tempo e local que lhe são 
adequados, não com a ajuda em tempo integral da aula de um 
professor, mas com a mediação de professores (orientadores ou 
tutores), atuando ora a distância, ora em presença física ou virtual, e 
com o apoio de sistemas de gestão e operacionalização específicos, 
bem como de materiais didáticos intencionalmente organizados, 
apresentados em diferentes suportes de informação utilizados 
isoladamente ou combinados, e veiculados através dos diversos 
meios de comunicação (BRASIL 2003, p.2). 

 

 Aqui se observa a potencialidade em alcançar pessoas que pretendem 

estudar onde quiser e em horário adequados para seus propósitos, nesse 

sentido, acredita-se que seja possível realizar tal tarefa com a mesma 

qualidade da aula presencial. 

 Mesmo sendo grande, a busca e o desafio de educar a distância exige 

ampliação, pois o Brasil ainda tem muito para se explorar. No que diz respeito 

ao país, observa-se que o desafio é devido ao tamanho do território brasileiro.  

 O Ministério da Educação evidencia os dez referenciais de qualidade de 

cursos a distância que são:  

 

Compromisso dos gestores; desenho do projeto; equipe profissional 
multidisciplinar; Comunicação/ interação entre os agentes; recursos 
educacionais; infraestrutura de apoio; avaliação contínua e 
abrangente; convênios e parcerias; Transparência nas informações; e 
Sustentabilidade financeira (BRASIL, 2003, p. 3). 

 

 Essas são as condições que as instituições devem abarcar para realizar 

um trabalho de qualidade e oferecer transparência, acima de tudo nas 
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avaliações e informações. Conforme se observa, o Ministério de Educação vem 

sendo parceiro nessa postura de orientar as Instituições que fizerem parte do 

projeto de referenciais de qualidade. 

 De acordo com o documento elaborado pelo do Ministério da Educação, 

não se deve desprezar e diminuir a importância das tecnologias na educação 

seja ela presencial ou à distância. São sinalizados seus efeitos na busca pela 

eficiência desses processos, como mediação e metodologia, que vem inovando 

trazendo para sociedade tecnologias e oportunidades de fácil acesso para 

manusear e adquirir conhecimento e para profissionais que atuam na educação 

que podem também ser beneficiados pela tecnologia na busca por ampliar 

seus horizontes, diante de uma intencionalidade/planejamento. 
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CAPÍTULO 2 

REFERENCIAIS TEÓRICOS E LEGISLAÇÃO DA EAD 

 

Este capítulo traz uma reflexão sobre a EaD seus referenciais teóricos e 

legislação, buscando embasar e dar suporte teórico para a pesquisa em 

questão. Assim, este capítulo está dividido em subitens o qual elucida os 

referenciais teóricos em EaD; amparos legais da modalidade; Portaria 

11343/2016 a portaria dos 20% e finda com reflexões sobre cultura e educação 

híbrida. 

 

2.1 Referenciais Teóricos da EaD 

 

 De acordo com Barreto (2006) a educação no contexto histórico da 

educação foi alvo de inúmeras transformações, condição dependente do 

panorama e das intenções em que ela pertencia; intenções políticas, sociais ou 

econômicas.  Durante todo o desenrolar da história foram criados diversos 

métodos e formas de ensino, afim de sempre buscar a forma ideal para uma 

educação eficiente. 

 A educação a distância surge como busca de solução para educar 

mesmo sendo um desafio durante toda a história da humanidade. A priori, o 

objetivo de se introduzir o ensino a distância era com o intuito de solucionar um 

problema relacionado à distância. Era muito importante quebrar esta barreira 

para aqueles que, de certa forma, não tinham acesso a uma educação digna 

(BARRETO, 2006). 

Ao falar de EaD, há uma relação tênue com as Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC), é preciso discutir alguns conceitos que dão 

base a esta modalidade de ensino. Estas discussões ajudam a entender as 

tecnologias como ferramentas de mediação do processo de ensino e 

aprendizagem. 

A distância física entre professores e alunos, a comunicação com o uso 

da mídia, são inovações trazidas pela EaD que se constituem num desafio para 
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as instituições de ensino, pois o professor precisa estar preparado e 

constantemente atualizado para desenvolver seu papel, que passa a ser um 

facilitador da aprendizagem (CITELLI, 2011). 

Conforme Mercado (1998), essas inovações proporcionam uma nova 

forma de sociedade,  

 

Diante disso, um novo paradigma está surgindo na educação e o 
papel do professor, frente às novas tecnologias, será diferente. Com 
as novas tecnologias pode-se desenvolver um conjunto de atividades 
com interesse didático-pedagógico, como: intercâmbios de dados 
científicos e culturais de diversa natureza; produção de texto em 
língua estrangeira; elaboração de jornais interescolas, permitindo 
desenvolvimento de ambientes de aprendizagem centrados na 
atividade dos alunos, na importância da interação social e no 
desenvolvimento de um espírito de colaboração e de autonomia nos 
alunos (p.1). 

 

Keegan (1996), enquanto pesquisador em EaD, destaca em suas obras 

que o processo educacional a distância tem características importantes a 

serem destacadas, pois a mesma sofre grande influência no que diz respeito a 

organização de ensino em seu planejamento, preparação do material de ensino 

e na forma que será dado o suporte online aos alunos. Não se pode negar que 

há uma distância física inevitável entre professor e aluno, sendo a utilização da 

mídia fundamental para mediar às relações entre professor e alunos. 

A tecnologia passa a ser fundamental neste processo, pois traz consigo 

novas possibilidades de mediação, provocando mudanças na cultura dos 

professores e alunos que tinham como parâmetro o modelo presencial, 

caracterizado pela presença física de professores e alunos num mesmo tempo 

e espaço. 

Neste contexto, a EaD está mediando o conhecimento a favor de sua 

utilidade prática, tendo como objetivo proporcionar ao aluno uma formação 

crítica e autônoma. Belloni (2001), ressalta que a educação à distância, precisa 

ter como objetivo enfocar as possibilidades de emancipação do cidadão. Desta 

forma,  
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O professor, neste contexto de mudança, precisa saber orientar os 
educandos sobre onde colher informação, como tratá-la e como 
utilizá-la. Esse educador será o encaminhador da autopromoção e o 
conselheiro da aprendizagem dos alunos, ora estimulando o trabalho 
individual, ora apoiando o trabalho de grupos reunidos por área de 
interesses (MERCADO, 1998, p.1). 

 

O conhecimento é o meio primordial para essas transformações, em que 

as possibilidades de mudança não estão nas potencialidades técnicas, mas sim 

na capacidade política que os grupos têm de se organizar. Desse modo, cabe a 

educação oportunizar o acesso as tecnologias. Sendo assim, a criatividade e 

autonomia são peculiaridades de cada indivíduo (BELLONI, 2001). Neste 

momento, cabe ao professor orientar, pois caso não haja esta mediação a 

informação pode não se transformar em conhecimento. 

A mediação pedagógica é fundamental para a qualidade da educação, 

seja ela virtual ou presencial, pois o avanço tecnológico trouxe acesso a muita 

informação, porém as informações dispersas não garantem a aprendizagem. 

Com essa conquista cabe ao indivíduo detentor do conhecimento saber 

como utilizá-lo em sua vivência, pois “a aprendizagem centra-se nas diferenças 

individuais e na capacitação do aluno para torná-lo um usuário independente 

da informação, capaz de usar vários tipos de fontes de informação e meios de 

comunicação eletrônica” (MERCADO, 1998, p.2). 

Para tanto, faz-se necessária a adaptação da educação presencial para 

a educação distância e esta não é uma tarefa fácil, para Moran (1999) essa 

adequação envolve a passagem de um modelo educacional e uma formação 

essencialmente institucionalizada, para um modelo que prioriza a troca dos 

saberes e a autonomia na busca desses. 

A docência online ocorre em lugares e horários distintos da docência 

presencial e isso interfere na forma como o educador pensa e executa o 

ensino- aprendizagem. A parte virtual apresenta novos elementos e 

mecanismos visando esclarecimento do conteúdo a serem aplicados, podendo 

surgir novas dificuldades e desafios, o que exige novas reflexões e novas 

iniciativas dos docentes e gestores no planejamento e oferta de cursos a 

distância, na perspectiva de melhor eficácia no alcance dos objetivos 

(VALENTE, 1999). 
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Neste sentido, Mercado (1998), ressalta que: 

 

Com as novas tecnologias, novas formas de aprender, novas 
competências são exigidas, novas formas de se realizar o trabalho 
pedagógico são necessárias e fundamentalmente, é necessário 
formar continuamente o novo professor para atuar neste ambiente 
telemático, em que a tecnologia serve como mediador do processo 
ensino-aprendizagem (p.3). 

 

No que se refere aos saberes docentes, Libâneo (2007) contribui 

discorrendo, que não basta simplesmente transpor as experiências do ensino 

presencial para essa modalidade de ensino, pois, cada uma possui suas 

peculiaridades e necessidades específicas. As novas concepções de 

aprendizagem fazem com que o pesquisador correlacione o conhecimento 

científico com os problemas da sociedade e seu cotidiano, tendo como objetivo 

a formação continua, sem deixar de lado as tecnologias. 

Para Valente (1999), a interação entre professor e aluno precisa ser no 

sentido de usar a internet para a realização da descrição-execução-reflexão-

depuração-descrição, ou seja, aprendizagem em ciclos, como uma espiral, que 

deve proporcionar ao aluno expor seus conhecimentos, o que aprendeu, e se 

houver erros aprender com eles, refazer o ciclo até que a aprendizagem seja 

satisfatória. 

O professor facilitará a aprendizagem, mas o aluno será o provedor do 

seu conhecimento, buscando, refletindo e analisando sua aprendizagem, assim 

cria-se um ciclo que mantém aluno e professor conectados, com atividades 

inovadoras, situações problema resolvido pelo aluno, mas com suporte do 

professor (VALENTE, 1999). 

Neste sentido, 

 

Ao professor cabe o papel de estar engajado no processo, consciente 
não só das reais capacidades da tecnologia, do seu potencial e de 
suas limitações para que possa selecionar qual é a melhor utilização 
a ser explorado num determinado conteúdo, contribuindo para a 
melhoria do processo ensino-aprendizagem, por meio de uma 
renovação da prática pedagógica do professor e da transformação do 
aluno em sujeito ativo na construção do seu conhecimento, levando-
os, através da apropriação desta nova linguagem a inserirem-se na 
contemporaneidade (MERCADO, 1998, p.4). 



40 

 

Na base do desenvolvimento da Educação a Distância tem-se a 

preocupação com o acesso à educação de quem não teve a oportunidade de 

estar presente na escola no tempo mais adequado, situação que faz com que 

esse processo possa alcançá-los e situá-los no processo educacional mesmo 

com a defasagem existente. A que se levar em conta a inclusão no tempo e no 

espaço, considerados ideais para a educação escolar presencial.  

A metodologia aplicada na EaD conforme Keegan (1996), prioriza a 

conscientização dos alunos sobre o seu papel no resultado das atividades 

acadêmicas para o seu aprendizado, assim, os conceitos de autonomia e 

independência, têm como fundamento a aprendizagem, que por sua vez 

remete à criação de oportunidades para que a mesma possa acontecer. 

Mercado (1998, p.5), fala que nesta metodologia professor e aluno, 

 

[...] estudam, pesquisam, debatem, discutem constroem e chegam a 
produzir conhecimento, desenvolver habilidades e atitudes. O espaço 
aula se torna um ambiente de aprendizagem, com trabalho coletivo a 
ser criado, trabalhando com os novos recursos que a tecnologia 
oferece, na organização, flexibilização dos conteúdos, na interação 
aluno-aluno e aluno-professor e na redefinição de seus objetivos 
(p.5). 

 

Acredita-se que por meio do debate e da discussão a integração entre 

os colegas facilita o entendimento dos materiais estudados. 

Landim (1997), destaca que o sistema educacional a distância necessita 

de alunos que saibam estudar por si mesmos, no entanto ele não está só; tem 

a mediação e interação do professor “vale-se de um curso e de interação com 

instrutores e com uma organização de apoio. Produz-se, assim, uma espécie 

de diálogo em forma de tráfego de mão dupla” (LANDIM, 1997, p.14). 

Entretanto, isso é possível se realmente houver o comprometimento 

necessário das partes, seja do educando, como do educador, visto que sem o 

objetivo focado e a busca do conhecimento, nenhum ensino seria eficiente. 

As condições educacionais brasileiras sempre estiveram em constante 

ajustamentos e a questão da educação a distância apareceu com mais força a 
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partir da segunda metade do século XX. Isso se deu em decorrência da 

expansão e das novas abordagens para a educação a distância, cresceu 

significativamente o número de pesquisadores dedicados aos estudos da EaD. 

Torna-se cada vez maior o desafio de criar instrumentos que auxiliem no 

sistema de ensino promovendo a melhoria da qualidade do ensino ofertado, 

bem como, a estruturação harmoniosa da EaD na realidade educacional 

brasileira. Segundo Landim (1997): 

 

As bases teóricas da Educação a distância ainda são frágeis, porque, 
realmente, não é fácil estabelecer fundamentos neste campo, o que 
se explica, em parte, certamente, pela falta de um estudo de conjunto 
das variadas experiências, raramente mal sucedidas, aliás, que se 
espalham em dezenas de países, cada qual com suas peculiaridades, 
interesses, conveniências e objetivos, não se tendo chegado, ainda, a 
envidar esforços nacionais ou internacionais para embasamento 
teórico das experiências realizadas separadamente (p.9). 

 

A diversidade de conceitos de Educação a Distância traz discussões 

para os pesquisadores da área em torno de alguns termos, como por exemplo: 

tempo; distância; educação; ensino; entre outros, que estão presentes na 

maioria das definições. Essas discussões sobre o tema têm grande importância 

para que sejam amenizadas as fragilidades apontadas e que seja produzido 

materiais e experimentos positivos para que o embasamento teórico venha 

trazer suas considerações, determinando valor e qualidade à educação. 

Freire (1997), diz que em essência, o que determina o valor da 

educação é a qualidade do projeto pedagógico a ser implementado: seus 

objetivos, a concepção de ensino/aprendizagem adotada, a pertinência e a 

atualidade dos conteúdos, as estratégias didáticas, as relações entre os 

participantes, a liberdade para buscar informações e colocar e discutir 

problemas reais levantados pelo grupo. 

Enquanto estas discussões vão sendo aprofundadas pelos pesquisados, 

as instituições de ensino superior que trabalham com educação a distância 

procuram organizar seus sistemas de gestão em função de um referencial de 

divisão do trabalho (MUGNOL, 2009). 
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Percebe-se uma transição de paradigma, o que exige novas atitudes, 

capaz de criar “teias” interligas que compartilhem conhecimentos (JENKINS, 

2009), evidenciando as teias ou redes de convergência. 

Para o autor, estes conceitos estabelecem um paradigma criado para 

representar a mente dos indivíduos, em suas interações sociais, nas formas de 

consumo e nas relações dos usuários com a tecnologia atual, assim refere-se à 

convergência como: 

 

[...] fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, a 
cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento 
migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase 
qualquer parte em busca de experiências de entretenimento que 
desejam (JENKINS, 2009, p.29). 

 

As relações dos sujeitos com a rede virtual, definem as transformações 

não somente tecnológicas, mas, ainda as mercadológicas, culturais e sociais 

as quais refletem nos meios de comunicação. Assim, para Castells (2011), as 

mídias tradicionais passam a interagir em redes criando novas realidades em 

que a:  

 

[...] convergência que gera uma nova realidade midiática cujos 
contornos e efeitos serão, em última estância, decididos pelas lutas 
políticas e comerciais à medida que os donos das redes de 
telecomunicação se posicionarem para controlar o acesso e o trafego 
em favor de seus parceiros de negócios e de seus clientes favoritos 
(CASTELLS, 2011, p.15). 

 

A convergência é exercida tanto pelos sujeitos quanto pelas empresas 

de mídia, assim as empresas visam lucro, ampliação de mercado e para isso 

fazem uso de diversos canais midiáticos, do outro lado o consumidor aprende a 

controlar este fluxo de informações.  

Dessa maneira interagir de forma mais ativa e participativa com as 

produções midiáticas, estas relações acontecem simultaneamente, enquanto 

as empresas investigam e investem no público como consumidor, os sujeitos 

buscam se apropriar e ter uma recepção mais completa nas redes digitais 

(JENKINS, 2009). 
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Conforme, Lévy (1994), esta forma de ensino possibilita novas conexões 

de comunicação e aprendizagem, a troca de experiências em grupo facilita a 

apropriação dos conteúdos. Podendo também reforçar a inteligência coletiva, o 

conceito desta é a junção da inteligência individual construída com suas 

vivencias sociais e culturais as quais vão agregando conhecimento e 

posteriormente estes saberes são compartilhados e vivenciados por um grupo 

maior de pessoas.  

Pode-se dizer que o sujeito está em constante aprendizagem nas 

relações com o meio, assim, segundo Freire (1997), a sala de aula deixa de ser 

o único espaço para a educação formal e os principais envolvidos nesse 

processo, professor e aluno se deparam com um contexto de ensino com 

novos recursos tecnológicos.  

Os conhecimentos conforme Lévy (1994) podem ser compartilhados em 

diversos meios de comunicação, sejam eles, jornais, chats, TV, rádio e demais 

meios digitais, assim chamados então de ciberespaço, Castells (1999) ressalta 

que: 

 

Nossos meios de comunicação são nossas metáforas Nossas 
metáforas criam o conteúdo da nossa cultura. Como a cultura é 
mediada e determinada pela comunicação, às próprias culturas, isto 
é, nossos sistemas de crenças e códigos historicamente produzidos 
são transformados de maneira fundamental pelo novo sistema 
tecnológico e o serão ainda mais com o passar do tempo (p.414). 

 

O ciberespaço é o local que se destina para a inteligência coletiva criar 

interação pessoal com intercâmbio de informações por meio de comunidades 

virtuais de aprendizagem. Com a transmissão e construção destas ideias surge 

então o conceito de cibercultura, essas novas formas de comunicação 

mediadas pelo computador e internet: 

 

[...] é o novo meio de comunicação que surge da interconexão 
mundial dos computadores. O termo especifica não apenas a 
infraestrutura material da comunicação digital, mas também o 
universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os 
seres humanos que navegam e alimentam esse universo. Quanto ao 
neologismo “cibercultura”, especifica aqui o conjunto de técnicas 
(materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de 
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pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o 
crescimento do ciberespaço (LÉVY, 1999, p.17). 

 

A internet é o espaço em que a rede se desenvolve, nela saberes e 

novos conhecimentos são proporcionados, no entanto, é navegar em um 

oceano desconhecido, mesmo não havendo certeza de segurança nas 

informações, uma vez que a rede é compartilhamento de saberes, espaço 

democrático, mesmo com todas as desigualdades sendo refletidas nesta rede 

(CASTELLS, 1999). Assim, os sujeitos alimentam a rede, onde informações 

são postadas emergem e se transformam, potencializando a rede. 

Para Santaella (2004, p.60), 

 

Através da digitalização e da compressão de dados que ela permite, 
todas as mídias podem ser traduzidas, manipuladas, armazenadas, 
reproduzidas e distribuídas digitalmente produzindo o fenômeno que 
vem sendo chamado de convergência de mídias. Fenômeno ainda 
mais impressionante surge da explosão no processo de distribuição e 
difusão da informação impulsionada pela ligação da informática com 
as telecomunicações que redundou nas redes de transmissão, 
acesso e troca de informações que hoje conectam todo o globo na 
constituição de novas formas de socialização e da cultura que vem 
sendo chamada de cultura digital ou cibercultura. 

 

Portanto, a evolução da Tecnologia da Informação (TI) deve ser 

geradora e distribuidora de conhecimento e informação, por meio do 

ciberespaço. Esta se vivendo a abertura de uma nova era de comunicação nos 

planos econômicos, político e cultural (CASTELLS, 1999). 

Com a possibilidade de ampliar a dimensão espaço-temporal da escola, 

permitindo a democratização e acesso à educação os mais diversos povos, 

evidenciando a autoaprendizagem, conforme Brasil (2001): 

 

As tecnologias utilizadas na educação à distância não podem, 
entretanto, ficar restritas a esta finalidade. Elas constituem hoje um 
instrumento de enorme potencial para o enriquecimento curricular e a 
melhoria da qualidade do ensino presencial. Para isto, é fundamental 
equipar as escolas com multimeios, capacitar os professores para 
utilizá-los, especialmente na Escola Normal, nos cursos de 
Pedagogia e nas Licenciaturas, e integrar a informática na formação 
regular dos alunos (p.46). 
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Conforme a citação acima, evidencia-se que as tecnologias devem ser 

utilizadas como ferramenta educacional sem se restringir apenas para a 

Educação a Distância. 

Os cursos ministrados sob a modalidade de educação a distância são 

organizados em regime especial, com flexibilidade de requisitos para admissão, 

horário, duração e avaliação, sem prejuízo dos objetivos e diretrizes fixadas em 

nível nacional, o qual tem objetivo de garantir a qualidade e acessibilidade ao 

ensino, sendo utilizado recursos tecnológicos como subsidio metodológicos. 

Lévy (1993), ressalta ser necessário se apropriar das novas tecnologias, 

como algo que contribui para o crescimento educacional, e não ser vista como 

algo imposto externamente, deve ser algo do indivíduo, com propriedade, 

educação é continua, essencial para o aperfeiçoamento e crescimento, a 

flexibilidade possibilita mais acesso e oportunidade para os sujeitos 

ingressarem à educação. 

Os anseios educacionais contemporâneos exigem novas formas 

investigativas, novos pressupostos, novas hipóteses, novas interações e com 

isso surgem abordagens diversificadas (LUDKE, 1986, p.7). 

A educação vai além do aprender ou ensinar, a mediação utilizada para 

que sejam alcançados os objetivos, a motivação do aluno pode ser mais 

aproveitada se estiver aliada neste processo (BELLONI, 2009). 

Lévy (1999), afirma que a cibercultura, no sentido da interconexão e do 

dinamismo em tempo real das memórias on-line, torna novamente possível 

para os parceiros da comunicação, compartilhar o mesmo contexto, o mesmo 

imenso hipertexto vivo. Por meio da internet, têm emergido formas de 

organização e de trabalho. Neste sentido, como reforça Teixeira Filho (2002), 

essa “nova economia”, ao girar em torno do conhecimento e da atenção, 

reforça o fato de que a comunicação, e não apenas a computação, é essencial 

para o convívio social humano, sendo que a rede é alimentada pelos sujeitos. 

A Educação a Distância, devido suas características, necessita de uma 

organização e desenvolvimento peculiares, em que a relação dialógica, a 

participação, o compromisso e a prática da construção pedagógica devem ser 
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constitutivos, traz em seu texto algumas das características fundamentais para 

os cursos (BRASIL, 1996). 

Conforme Belloni (2009), o ensinar e o aprender deve ser algo 

prazeroso, proporcionando reflexão e crítica sobre os conteúdos os quais são 

aprendidos. A educação a distância não é apenas uma metodologia de ensino 

ligada aos meios tecnológicos e à situação presencial ou não do docente, mas 

como parte de um todo, de resposta aos apelos de desenvolvimento da 

sociedade, principalmente das classes menos favorecidas economicamente: 

 

Às escolas cabe a introdução das novas tecnologias de comunicação 
e conduzir o processo de mudança da atuação do professor, que é o 
principal ator destas mudanças, capacitar o aluno a buscar 
corretamente a informação em fontes de diversos tipos. É necessário 
também, conscientizar toda a sociedade escolar, especialmente os 
alunos, da importância da tecnologia para o desenvolvimento social e 
cultural (MERCADO, 1998, p.2). 

 

Nesse sentido mesmo cabendo as escolas a introdução das novas 

tecnologias, também esse papel cabe ao professor, porém para isso é 

necessário o equipamento e treinamento para que seja possível manusear com 

a técnica devida. 

 

2.2 Contextualização da EAD: amparos legais no Brasil 

 

A sociedade atual é chamada de sociedade da informação, conceito que 

define bem a existência de fluxos tão complexos de ideias, produtos, dinheiro, 

pessoas, que estabeleceu uma nova forma de organização social. 

O fenômeno da globalização provocou mudanças profundas nas 

relações econômicas e sociais nas mais distantes localidades, provocando um 

curioso paradoxo entre o global e local, constituindo-se uma disputa entre a 

influência exercida pelo mundo globalizado através da mídia e da nova ordem 

econômica e local, com sua expressão máxima na historicidade e importância 

do visto e experimentado para os indivíduos. 
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A Educação a Distância é uma modalidade de ensino que está inserida 

em um contexto histórico maior, que é a história da educação no Brasil. 

A luta por uma legislação que contente aos anseios para uma melhor 

regulamentação da EaD é a continuidade da luta dos educadores do século 

XX, que repercutiu na LDBEN vigente no país. 

Se hoje há a possibilidade de uma formação de qualidade em cursos de 

licenciatura, inclusive na modalidade em EaD, é resultado de um longo 

percurso histórico, que foi estudado por Saviani (2008). 

Para Santos (1994, p. 14) “o golpe de Estado de 1930, comandado por 

Getúlio Vargas, que governou o Brasil por 15 anos, marcando o início de uma 

nova era na história do Brasil”, assim, grandes mudanças começavam a 

acontecer,  

 

Em 1932, ocorreu a publicação do Manifesto dos Pioneiros da 
Educação Nova. O "Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”. [...]. 
O documento propunha que o Estado organizasse um plano geral de 
educação e defendia a bandeira de uma escola única, pública, laica, 
obrigatória e gratuita (SANTOS, 1994, p.15). 

 

Desta forma o Brasil aponta o Estado como sendo responsável pelo 

fornecimento da educação pública e gratuita para a população. Saviani (2008) 

afirma que em 1834, um Ato Adicional torna as províncias responsáveis pela 

instrução primária.  

A necessidade de formação de novos professores impulsionou a criação 

das Escolas Normais. A primeira delas, inaugurada em 1835 foi em Niterói 

(província do Rio de Janeiro), posteriormente outras províncias seguiram o 

exemplo. A formação de professores até os dias atuais descende destas 

Escolas Normais do século XIX. Somente nos fins deste século, mais 

precisamente em 1879, uma reforma instituída por Leôncio Carvalho fixava o 

currículo e os conteúdos das Escolas Normais (SAVIANI, 2008). 

Segundo Romanelli (1984, p.42), foi uma das Reformas mais 

abrangentes, mas foi concretizado apenas alguns aspectos como: 
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[...] o ensino seriado, deu maior organicidade ao sistema todo, essa 
reforma atingiu a escola primária, secundaria e normais, além do 
ensino superior, artístico e técnico, em todo território do país e da 
criação do Pedagogium, centro de aperfeiçoamento do magistério. 

 

No ano seguinte, 1980, o Estado de São Paulo determina uma reforma 

na instrução pública padronizando o modelo de Escola Normal organizada e 

funcional, a exemplo da capital, outras cidades do interior de São Paulo 

adotaram o modelo. Em 1892 um curso superior foi criado com a intenção de 

formar professores para o ginásio e para atuar em Escolas Normais, entretanto 

a proposta não saiu do papel (SAVIANI, 2008). 

Assim, conforme Romanelli (1984, p.44): 

 

De um lado, no campo das ideias, as coisas começaram a mudar-se 

com movimentos culturais e pedagógicos em favor de reformas mais 

profundas; de outro lado às aspirações sociais, as mudanças vieram 

com o aumento da demanda escolar impulsionada pelo ritmo mais 

acelerado do processo de urbanização ocasionado pelo impulso dado 

à industrialização. 
 

Diante desses fatos, evidencia-se desta forma, a necessidade de 

aumentar os cursos em Educação, Ciências e Letras, os quais em 1931 

passam a constar no Estatuto das Universidades Brasileiras pelo Decreto 

19.851/31, a pedido de Francisco Campos que na ocasião respondia pelo 

Ministério da Educação no Brasil (SAVIANI, 2008). Este período ficou 

conhecido como: 

 

A Reforma Francisco Campos, como ficou conhecida, teve como 
diferencial a criação, pelo menos em lei, de um Sistema Nacional de 
Educação, além de ter criado o Conselho Nacional de Educação, 
órgão consultivo máximo para assessorar o Ministério da Educação 
(BITTAR; BITTAR, 2012, p.158). 

 

Nesta reforma os estudos superiores em educação passavam a ter 

maior importância, mesmo não sendo obrigatórios. Segundo o Ministro, a nova 

faculdade funcionaria como um Instituto de Educação, formando professores 

do ensino normal e secundário. Para ele a falta de orientação didática e um 
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corpo docente preparado tornavam inútil o ensino secundário no Brasil 

(BITTAR; BITTAR, 2012). 

O Decreto 19.852/31 complementa o anterior, tornando a partir de 

então obrigatória a introdução da Faculdade de Educação, Ciências e Letras. 

Porém a concretização prática foi adiada (SAVIANI, 2008). 

Desta forma conforme Bittar e Bittar (2012, p.159), “com a Reforma 

marginalizada o ensino primário, o Curso Normal (formação de professores 

para atuar no primário) e os vários ramos do ensino profissional, salvo o 

comercial”. 

Em 1933, Fernando de Azevedo tornou-se diretor do Departamento de 

Educação de São Paulo criando um Instituto de Educação que em sua 

estrutura compreendia Jardim de Infância, Escola Primária e Secundária, 

Escola de Professores, Centro de Psicologia da Educação e um centro de 

Puericultura. Porém somente em 1934, com a criação da USP, foi constituída a 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras que viria a ser o fundamento da 

Universidade. Entretanto, em 1938 a faculdade acabou se transformando em 

uma escola profissional como outras (SAVIANI, 2008). 

Durante todo este processo histórico, vale constar que a Igreja Católica 

teve participação importante, “implementou várias escolas durante os períodos 

colonial e imperial, e até 1930 controlava a maior parte das escolas brasileiras” 

(SANTOS, 1994, p. 22). No entanto, conforme SANTOS (1994), quando o 

Estado entra no cenário educacional a igreja perde parte de seu prestigio, seu 

interesse além de conteúdos religiosos, vislumbrava os recursos públicos 

destinados à educação. 

A partir de 1964, expressivas mudanças ocorreram no ensino superior 

do Brasil, no final da década de 1970, com a criação do Comitê Pro-Formação 

dos Profissionais da Educação, que ganha corpo com uma ação nacional pela 

reformulação dos cursos de licenciaturas que buscava superar a fragmentação 

presente até o momento (BITTAR, 2012). 

Em consequência ao movimento dos educadores, em abril de 1980 

houve a I Conferência Brasileira de Educação onde foi criado o Comitê Pró- 

Participação na Reformulação dos Cursos de Pedagogia e Licenciatura. Em 
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1983 o Comitê passou a condição de Comissão Nacional pela Reformulação 

dos Cursos de Formação de Educadores, CONARCFE. Então em 1990, 

durante a Assembleia Geral do V Encontro Nacional, o CONARCFE 

transformou-se em ANFOPE, Associação Nacional pela Formação dos 

Profissionais da Educação (SAVIANI, 2008). 

Neste período foram inaugurados programas de pós-graduação 

desenvolvendo o espaço para a educação dentro das universidades. O 

movimento dos educadores, desde seus primeiros passos como comitê até 

transformar-se em associação, comportou impasses até que se viesse 

estabelecer princípios básicos que no atual contexto têm servido de base para 

as reformulações curriculares nas instituições formadoras (SANTOS, 1994).  

Ainda que as discussões fossem impregnadas de concepções e 

interesses divergentes, o movimento dos educadores estabeleceu que os 

profissionais da educação devessem ter a docência como base da sua 

formação e identidade profissional.  

Juntamente com outros princípios, estas concepções tinham a intenção 

de formação do educador estabelecida na Base Comum Nacional, que deveria 

ainda abranger o domínio filosófico, sociológico, político e psicológico do 

processo educativo (SAVIANI, 2008).  

O movimento dos educadores no Brasil levantou discussões e exerceu 

muita pressão para que a educação brasileira fosse devidamente 

regulamentada em lei. Contudo somente em 1996 a LDBEN foi aprovada, 

posterior a muita discussão e ainda deixando muito a desejar. Precisa-se de 

uma legislação nova, que seja formulada por legisladores que tenham 

conhecimento da causa, como aponta o estudo de Formiga (2003, p.6): 

  

Daí a necessidade dos legisladores atuais e futuros de ouvir e se 
aconselhar com aqueles que estão em estado permanente de alerta, 
tal qual um observatório que registra as mudanças constantes no 
cenário nacional e internacional da EAD. Se não há domínio da 
terminologia atual, como legislar para o futuro com informações já 
ultrapassadas? Sem falar na tendência atávica dos legisladores, 
regidos por princípios de ortodoxia legal e presos a legislações 
ultrapassadas. Em educação, de um modo geral, e com mais 
propriedade em EAD, a necessidade se revela pela busca de atitudes 
consensuais, em prol de uma legislação consuetudinária. Exemplo 
bem-sucedido dos países em que a Educação é solução para os 
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problemas do povo e não mais um problema insolúvel e crônico dos 
seus cidadãos (2003). 
 

A EaD é contemplada na Lei Federal Nº 9394/96 em seu artigo 80, 

tendo seu conceito definido oficialmente no Decreto nº 5.622 de 19 de 

dezembro de 2005 da mesma Lei (BRASIL, 2005): 

 

Art. 1o Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a Educação a 
Distância como modalidade educacional na qual a mediação didático-
pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a 
utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com 
estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em 
lugares ou tempos diversos. 

 

As modalidades de ensino no Brasil são definidas no Capítulo II da 

LDBEN (BRASIL, 1996), em que a mesma trazem seu artigo 37 a definição de 

que a Educação de Jovens e Adultos (EJA) a modalidade de ensino nas etapas 

do ensino fundamental e médio, da rede pública, que por diversos motivos não 

foram possibilitados frequentar a escola em tempo adequado; o artigo 39, 

insere a educação profissional e tecnológica; o artigo 58 diz que “entende-se 

por educação especial, para os efeitos dessa lei, a modalidade de educação 

escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educando 

portadores de necessidades especiais” (s/p).  

No artigo 78 da LDBEN, no tema educação indígena em seu artigo 28 

que propõem também como modalidade de ensino a educação no campo; A 

educação de igualdade racial a qual passou a vigorar a partir de 2003, sendo 

obrigatória nas escolas de ensino fundamental e médio (BRASIL, 1996). 

Portanto, constata-se que a EaD no Brasil nunca foi consagrada por 

legislações abrangentes e nunca figurou explicitamente, como na atual LDBEN, 

conforme se observa a partir das considerações de Rocha (apud Ribeiro, 

2000), pela primeira vez a Educação a Distância é explicitamente mencionada 

numa lei educacional brasileira, corrigindo lacuna existente entre todas as leis 

em vigor, o que colocava o Brasil em atraso e em desvantagem, em relação a 

dezenas de outros países.  
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 Em meio aos artigos que a atual LDBEN dispõe sobre EaD, Ribeiro 

(2000), ressalta e comenta o reconhecimento da importância da EaD, assim 

como do ensino presencial. A preocupação de que ambas sejam oferecidas 

encontra guarida no artigo 32, § 4º. Já no artigo 37, § 3º, resolve-se a questão 

das interpretações equivocadas das legislações anteriores quanto à exigência 

de frequência de alunos e professores em programas de EaD.  

Ribeiro (2000), evidencia no texto da lei, a percepção de que o poder 

público deve dar atenção a EaD para todos os níveis e modalidades de ensino 

e de Educação Continuada. Entende-se, entretanto, que a EaD necessita de 

uma organização e regime diferentes de educação presencial, ao levar-se em 

conta a impossibilidade de se estabelecer exigências iguais para realidades 

diferentes, nestes termos:  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, além de 

apresentar como fundamento os princípios da flexibilidade e da avaliação, 

apresenta também, o princípio do respeito às iniciativas inovadoras, facultando 

a abertura de instituições e cursos em caráter experimental. Ao mesmo tempo, 

incentiva claramente a modalidade de educação à distância (EaD) que, a partir 

de então, passou a ser.  

A partir da Lei n. 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 

as Diretrizes e Bases da Educação para todos os níveis de ensino, o ensino a 

distância, conforme dispõe o parágrafo 4º, do inciso IV, do artigo 32, passa a 

ser definido como uma modalidade utilizada para “complementação da 

aprendizagem ou em situações emergenciais”. Desta forma ampliou-se e 

efetivou-se a EaD no Brasil. 

A mesma lei dispõe sobre a EaD no seu artigo 80, no qual descreve, 

texto literal abaixo: 

 

Art. 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 continuada. 
§ 1º. A educação a distância, organizada com abertura e regime 
especiais, será oferecida por instituições especificamente 
credenciadas pela União. 
§ 2º. A União regulamentará os requisitos para a realização de 
exames e registro de diplomas relativos a cursos de educação a 
distância. 
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§ 3º. As normas para produção, controle e avaliação de programas de 
educação à distância e a autorização para sua implementação 
caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver 
cooperação e integração entre os diferentes sistemas. 
§ 4º. A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que 
incluirá: 
I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens; 
II - concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas; 
III - reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos 
concessionários de canais comerciais (BRASIL, 1996, s/p). 

 

Em 10 de fevereiro de 1998, o Decreto 2.494 foi sancionado com 

objetivo de regulamentar o artigo 80 da LDBEN. Entre as principais 

regulamentações de seus 13 artigos pode-se mencionar que em seu artigo 1º 

ele conceitua a EaD, no artigo 2º fixa diretrizes para autorização e 

reconhecimento de cursos definindo penalidades para quem não obedecer aos 

padrões. Do artigo 3º ao artigo 8º trata das matrículas, transferências, 

aproveitamento de estudos, certificados, diplomas e avaliação de rendimento. 

Seus artigos 11º e 12º distribuíram as seguintes competências: 

  

Art. 11º Fica delegada competência ao Ministro de Estado da 
Educação e do Desporto, em conformidade ao estabelecimento nos 
art. 11 e 12 do Decreto-Lei nº 200 de 25 de Fevereiro de 1967, para 
promover os atos de credenciamento de que trata o § 1º do art. 80 da 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, das Instituições vinculadas 
ao sistema federal de ensino e das Instituições vinculadas ao sistema 
federal de ensino e das Instituições de educação profissional e de 
ensino superior demais sistemas. 
Art. 12º Fica delegada competência às autoridades integrantes dos 
demais sistemas de ensino de que trata o art. 80 da Lei 9.394, para 
promover os atos de credenciamento de Instituições localizadas no 
âmbito de suas respectivas atribuições, para oferta de cursos a 
distância dirigida à educação de jovens e adultos e ensino médio 
(BRASIL 1998, p.2). 

  

Porém, estes artigos foram corrigidos pelo Decreto Nº. 2.561 de 27 de 

abril de 1998. Quanto à competência dos sistemas estaduais e municipais fica 

estabelecido no primeiro Decreto que tais sistemas poderiam regular a oferta 

de EaD ao ensino fundamental de jovens e adultos e ao ensino médio. 

Enquanto o segundo Decreto amplia tal competência e acrescenta o ensino 

profissional de nível técnico. 

O Plano Nacional de Educação (PNE), exigido pela LDBEN e que 

passou a vigorar em janeiro de 2001, com a aprovação da Lei 10.172/01, no 
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capítulo que aborda a educação a distância e as Tecnologias Educacionais, 

refere-se a essa modalidade de ensino “como um meio auxiliar de indiscutível 

eficácia” para enfrentar “os déficits educativos e as desigualdades regionais”. 

Com a necessidade de novas regulamentações foram sancionados 

novos Decretos. Em 2005, o Decreto MEC nº 5.622 de 19 de dezembro, 

estabeleceu o reconhecimento no sistema oficial de ensino dos cursos 

ofertados na modalidade por Instituições credenciadas pelo MEC. Com isso, 

expande-se o processo de produção de conhecimento acerca da EaD no Brasil 

e novos projetos de cursos começam a ser desenvolvidos, propondo-se 

inicialmente a atender interesses e necessidades específicas de formação de 

professores da Educação Básica e da Educação Superior.  

Assim, torna-se necessário o desenvolvimento de um sistema normativo 

capaz de regulamentar esta modalidade de ensino integrando-a com a 

Educação Presencial, bem como, com a Educação Semipresencial, 

respeitando as particularidades de cada modalidade, os cursos 

semipresenciais tem origem dos cursos presenciais, no entanto possuem 

carga-horária online. Assim o estudante desenvolve parte das atividades em 

ambientes virtuais de aprendizagem, caracterizando este como semipresencial. 

O Decreto MEC nº. 5622/05, estabelece na sua estrutura legal os temas 

da conceituação, caracterização e finalidades da educação a distância, as 

regras do credenciamento de instituições de ensino, para a oferta da educação 

de jovens e adultos, educação especial e educação profissional técnica de 

nível médio na educação básica, bem como a educação superior e pós-

graduação lato e stricto sensu.  

O conceito da educação a distância, trazido no artigo 1.º do Decreto 

5622/05, estabelece uma visão geral do que seja a aplicação, no processo 

ensino/aprendizagem, dos diversos recursos tecnológicos de informação e 

comunicação, os quais são incorporados na relação professor/aluno com o fim 

de desenvolver as atividades educativas em tempo e lugares diversos 

(BRASIL, 2005). 

Para tanto o Decreto 5.622 de 2005 e o Decreto 6.303 de 2007, 

regulamentam o artigo 80 da LDBEN, mais detalhadamente, incorporando os 
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decretos anteriores e estabelecendo normas para a educação a distância. 

Regulamentam o credenciamento de instituições e a autorização e 

reconhecimento de cursos em EaD.  

A exigência da presença física também vem acompanhada da 

obrigatoriedade das Instituições de Ensino Superior (IES) que atuam na 

modalidade a distância de equiparem as instalações físicas de suas sedes ou 

dos polos de apoio credenciados (de acordo com a Portaria nº. 40, de 13 de 

dezembro de 2007) com bibliotecas, laboratórios e espaço para os alunos 

fazerem as avaliações.  

Torna-se então, necessário o desenvolvimento de um sistema 

normativo capaz de regulamentar esta modalidade de ensino integrando-a com 

a Educação Presencial, bem como, com a Educação semipresencial, 

respeitando as particularidades de cada modalidade. A entrada do século XXI 

caracterizou o fim das iniciativas particularizadas no campo da EaD. Deu início 

a uma era de amplos debates sobre esta modalidade, muito embora uma parte 

significativa da comunidade educacional continue considerando-a como uma 

modalidade diminuída de ensino e sem qualidade suficiente para ser 

equiparada à educação presencial.  

O Ministério da Educação tem dedicado atenção a esta modalidade de 

ensino e vem publicando uma série de portarias normativas que estão servindo 

de fonte legal para demarcar os espaços, as formas de atuação das instituições 

e as características dos cursos. 

O Processo nº. 994/07, Deliberação nº. 01/07 aprovada em 09/03/07 

câmara de legislação e normas interessado: sistema estadual de ensino Estado 

do Paraná apresenta normas para credenciamento de instituições e 

autorização de cursos a distância, considerando o disposto no Artigo 80 da Lei 

nº. 9394/96 e o Decreto Federal nº. 5.622/05 e considerando ainda a Indicação 

nº.01/07, que a esta se incorpora, trazendo conceitos, características e funções 

da EaD. 

Brasil (2007) define a Educação a distância como uma modalidade 

educacional desenvolvida em lugares ou tempo diverso, na qual a mediação 

didático-pedagógica dos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a 
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utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, de forma 

isolada ou combinada, envolvendo estudantes e professores.  

É necessário que se garanta uma política articulada e eficaz de 

supervisão pública para todos os cursos e programas autorizados. O Decreto 

Federal define que o credenciamento de IES para oferta de ensino superior a 

distância é competência exclusiva do MEC. A autorização de curso é do órgão 

normativo do respectivo sistema, ou da própria IES, no caso de Universidade 

que possui autonomia (BRASIL, 2001).  

Conforme Brasil (2001) o reconhecimento dos cursos cabe ao órgão 

normativo do sistema ou seja, ao MEC, por meio do regime de colaboração, os 

órgãos normativos dos sistemas envolvidos para definir os procedimentos para 

legalizar a oferta. Os órgãos normativos e executivos do sistema deverão 

acompanhar o desenvolvimento da proposta pedagógica, bem como a 

avaliação de qualidade dos mesmos, o que remete a pensar na melhor maneira 

de desempenhar tal tarefa.  

Caberá aos Conselhos Estaduais de Educação credenciar, autorizar e 

reconhecer os cursos e programas, bem como suas respectivas renovações. 

Os cursos da Educação a Distância serão nas modalidades de educação de 

jovens e adultos, educação profissional técnica de nível médio, além de cursos 

de educação especial (BRASIL, 2001). 

No próximo item será analisada a Portaria MEC nº 1.134/2016 em que 

revogou a Portaria MEC nº 4.059/2004, que se trata especificamente da 

autorização de ministrar disciplinas com 20% da sua carga horária online em 

cursos presenciais. 

 

2.2.1 A Portaria MEC nº 1.134/2016 e seus reflexos na EaD 

 

A Portaria MEC nº 4.059/2004, regulamentava e autorizava cursos 

presenciais ofertarem 20% da carga horária total do curso ser à distância 

viabilizando o ensino híbrido, ou seja, permitia que este percentual da carga 

horária plena de um curso fosse ministrada na modalidade semipresencial. Em 
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seu Art. 1º da Portaria MEC nº. 4.059 falava que as instituições de ensino 

superior poderiam introduzir, na organização pedagógica e curricular de seus 

cursos superiores reconhecidos, a oferta de disciplinas integrantes do currículo 

que utilizassem a modalidade semipresencial, com base no art. 81 da Lei nº. 

9.394, de 1996, e no disposto nesta Portaria, como segue as informações 

seguintes: 

 

Art. 1º. As instituições de ensino superior poderão introduzir, na 
organização pedagógica e curricular de seus cursos superiores 
reconhecidos, a oferta de disciplinas integrantes do currículo que 
utilizem modalidade semipresencial, com base no art. 81 da Lei n. 
9.394, de 1.996, e no disposto nesta Portaria. § 1º. Para fins desta 
Portaria, caracteriza-se a modalidade semipresencial como quaisquer 
atividades didáticas, módulos ou unidades de ensino-aprendizagem 
centrados na auto-aprendizagem e com a mediação de recursos 
didáticos organizados em diferentes suportes de informação que 
utilizem tecnologias de comunicação remota. § 2º. Poderão ser 
ofertadas as disciplinas referidas no caput, integral ou parcialmente, 
desde que esta oferta não ultrapasse 20 % (vinte por cento) da carga 
horária total do curso. § 3º. As avaliações das disciplinas ofertadas na 
modalidade referida no caput serão presenciais. § 4º. A introdução 
opcional de disciplinas previstas no caput não desobriga a instituição 
de ensino superior do cumprimento do disposto no art. 47 da Lei no 
9.394, de 1996, em cada curso superior reconhecido. Art. 2º. A oferta 
das disciplinas previstas no artigo anterior deverá incluir métodos e 
práticas de ensino-aprendizagem que incorporem o uso integrado de 
tecnologias de informação e comunicação para a realização dos 
objetivos pedagógicos, bem como prever encontros presenciais e 
atividades de tutoria. Parágrafo único. Para os fins desta Portaria, 
entende-se que a tutoria das disciplinas ofertadas na modalidade 
semipresencial implica na existência de docentes qualificados em 
nível compatível ao previsto no projeto pedagógico do curso, com 
carga horária específica para os momentos presenciais e os 
momentos a distância. Art. 3º. As instituições de ensino superior 
deverão comunicar as modificações efetuadas em projetos 
pedagógicos à Secretaria de Educação Superior - SESu -, do 
Ministério da Educação - MEC -, bem como inserir na respectiva 
Pasta Eletrônica do Sistema SAPIEns, o plano de ensino de cada 
disciplina que utilize modalidade semipresencial. Art. 4º. A oferta de 
disciplinas na modalidade semi-presencial prevista nesta Portaria 
será avaliada e considerada nos procedimentos de reconhecimento e 
de renovação de reconhecimento dos cursos da instituição (MEC, 
2004, p.1). 

 

No entanto, no mês de outubro de 2016, o Ministério da Educação 

publicou a Portaria MEC nº. 1.134 a qual revogou à anterior, nº 4.059, de 10 de 

dezembro de 2004. 

O texto da Portaria MEC nº 4.059, permite que as instituições de ensino 

superior que possuam pelo menos um curso de graduação reconhecido, 
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poderão ofertar disciplinas na modalidade à distância, podendo ser ofertadas 

integral ou parcialmente desde que não ultrapassem 20% da carga horária total 

do curso. 

 

Art. 1º As instituições de ensino superior que possuam pelo menos 
um curso de graduação reconhecido, poderão introduzir, na 
organização pedagógica e curricular de seus cursos de graduação 
presenciais regularmente autorizados, a oferta de disciplinas na 
modalidade a distância. 1º As disciplinas referidas no caput poderão 
ser ofertadas, integral ou parcialmente, desde que esta oferta não 
ultrapasse 20% (vinte por cento) da carga horária total do curso. 2º As 
avaliações das disciplinas ofertadas na modalidade referida no caput 
serão presenciais. 3º A introdução opcional de disciplinas previstas no 
caput não desobriga a instituição de ensino superior do cumprimento 
do disposto no art. 47 da Lei no 9.394, de 1996, em cada curso de 
graduação reconhecido. Art. 2º A oferta das disciplinas previstas no 
art. 1º deverá incluir métodos e práticas de ensino-aprendizagem que 
incorporem o uso integrado de tecnologias de informação e 
comunicação para a realização dos objetivos pedagógicos, bem como 
prever encontros presenciais e atividades de tutoria. Parágrafo único. 
Para os fins desta Portaria, entende-se que a tutoria das disciplinas 
ofertadas na modalidade a distância implica na existência de 
profissionais da educação com formação na área do curso e 
qualificados em nível compatível ao previsto no projeto pedagógico. 
Art. 3º As instituições de ensino superior deverão inserir a atualização 
do projeto pedagógico dos cursos presenciais com oferta de 
disciplinas na modalidade a distância, conforme disposto nesta 
Portaria, para fins de análise e avaliação, quando do protocolo dos 
pedidos de reconhecimento e renovação de reconhecimento dos 
cursos. Art. 4º Fica revogada a Portaria MEC no 4.059, de 10 de 
dezembro de 2004 (MEC, 2016, p.1). 

 

Desta forma, a Portaria citada anteriormente exige formação adequada 

além de tutoria e plano de ensino, itens os quais devem ser integrados com as 

TIC, no entanto não deixa claro de que forma e quando estes itens precisam 

ser apresentados.  

Conforme mencionado na Portaria MEC nº. 1.134, deve-se seguir as 

orientações do art. 47 da Lei no 9.394 de 1996, aborda a necessidade das 

instituições informarem de modo público o programa, duração e demais itens 

que compõem o currículo: 

 

Art. 47. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do 
ano civil, tem, no mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico 
efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando 
houver.§ 1o  As instituições informarão aos interessados, antes de 
cada período letivo, os programas dos cursos e demais componentes 
curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos professores, 
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recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir 
as respectivas condições [...] (BRASIL, 1996). 

 

Quando mencionada a formação do professor, não deixa explicito quais 

os cursos mínimos necessários, uma vez que na Portaria “profissionais da 

educação com formação na área do curso e qualificados em nível compatível 

ao previsto no projeto pedagógico”, ficando desta forma, a critério de cada 

instituição decidir a formação mínima para o exercício da função. 

De modo geral, a Portaria em discussão, continua permitindo que cursos 

presenciais ofereçam disciplinas com carga horária online, desde que não 

ultrapasse 20 % da carga horária total do curso. 

 Portanto, para que a oferta possa ser efetivada, as IES devem tê-la 

previsto nos Projetos Políticos dos cursos e preciso enviar para cada nova 

oferta, um documento ao MEC, para aferição e controle dos 20%.  

A EaD exige uma nova forma de pensar Educação, estamos em uma 

sociedade em constante transformação, em que o acesso a informação é 

rápido e consideravelmente fácil, contribuindo desta forma para a mistura das 

culturas, assim percebe-se a necessidade em apresentar algumas reflexões 

sobre cultura e educação híbrida, os quais serão apresentados no próximo 

item. 

 

2.3 Cultura e Educação híbrida: reflexões teóricas sobre a bimodalidade 

de ensino 

 

Nos dias atuais, grande parte da população tem acesso de algum modo 

às informações, seja por meio da internet, rádio, televisão ou qualquer outro 

meio de comunicação. Isto se dá devido ao processo de globalização, o qual 

encurta distâncias entre os povos. Este processo ganhou grande contribuição 

com as tecnologias, uma vez que estas contribuem para romper barreiras e 

estreitar as distâncias entre países e continentes, desta forma: 
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A globalização e a informacionalização, determinadas pelas redes de 
riqueza, tecnologia e poder estão transformando nosso mundo, 
possibilitando a melhoria de nossa capacidade produtiva, criatividade 
cultural e potencial de comunicação. Ao mesmo tempo, estão 
privando as sociedades de direitos políticos e privilégios (CASTELLS, 
1999, p.93). 

 

Ao mesmo tempo em que a globalização contribui para a troca de 

informações e experiências, ela também pode fragmentar culturas, a 

comunicação midiática unifica as culturas, criando um deslocamento de 

identidades, o sujeito passa a agir conforme conveniência, passando a ser 

composto por uma identificação, passível de mudanças e transformações. 

Na sociedade globalizada, onde as informações são facilmente 

transmitidas, Castells (1999) ressalta que a interação entre os indivíduos que o 

“mundo” online possibilita é gigantesca, as informações são facilmente 

disseminadas, basta o indivíduo ter acesso a uma rede de internet. Assim a 

educação pode-se utilizar destes recursos como aliados, neste momento entra 

o importante papel do professor, cabe a ele direcionar e filtrar as informações e 

estar capacitado e atualizado. 

A hibridização de culturas é influenciada pela internet, que evidencia que 

“certas tendências globalizadoras da economia reforçam algumas fronteiras ou 

levam a inventar outras novas” (CANCLINI, 2000, p.34), onde a conquista da 

globalização é de mercado e não dos países. 

Para Castells (1999) a internet possibilitou o contato entre pessoas pelo 

mundo todo, independente da distância ou local que elas estejam facilitando a 

comunicação entre povos de diversos idiomas, levando informação e o 

conhecimento cultural.  

Transformando-se assim em uma Sociedade em Rede, por meio da 

mídia e internet, há a possibilidade de interação entre diferentes e diversas 

culturas. Assim, pode-se dizer que este é o resultado de transformações 

econômicas, tecnológicas, sociais e culturais que abrangem todo o planeta, 

fenômenos esses chamados de globalização, para Castells (1999): 

 

A revolução da tecnologia da informação e a reestruturação do 
capitalismo introduziram uma nova forma de sociedade, a sociedade 
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em rede. Essa sociedade é caracterizada pela globalização das 
atividades econômicas decisivas do ponto de vista estratégico; por 
sua forma de organização em redes; pela flexibilidade e instabilidade 
no emprego e a individualização da mão de obra. Por uma cultura de 
virtualidade real construída a partir de um sistema de mídia 
onipresente, interligado e altamente diversificado. E pela 
transformação das bases materiais da vida – o tempo e o espaço – 
mediante a criação de um espaço de fluxos e de um tempo 
intemporal como expressões das atividades e elites dominantes 
(p.17). 

 

Ulmann (1991, p.84) define cultura como sendo “a superação daquilo 

que é dado pela natureza. Logo, é aquilo que o homem transforma”. Sendo 

assim, a cultura contribui para uma “ordem social”, uma vez que “a cultura ao 

mesmo tempo liberta e restringe, promove e coíbe, desvencilha e impõe freios” 

(p.89).  

Ao mostrar as relações de poder, interesses e conflitos, auxiliam na 

compreensão das transformações ocorridas na sociedade contribuindo para a 

construção das identidades culturais. Para Hall (1999), não há como existir 

uma identidade única, o cidadão em sua interação com o meio, transforma e é 

transformado, influencia e é influenciado, assim:  

 

A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é 
uma fantasia. Ao invés disso, à medida em que os sistemas de 
significação e representação cultural se multiplicam, somos 
confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de 
identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos 
identificar (HALL, 1999, p.13). 

 

Desta forma o ser humano, ao interferir no meio, transforma sua cultura, 

segundo Santos (1994), cultura tem duas concepções relevantes: uma 

preocupa-se com os aspectos de uma realidade social determinada, sendo 

atreladas as teorias cientificas sobre a sociedade. A outra se refere aos 

conhecimentos e crenças de um determinado povo, a forma de organização e 

domínio da vida social. 

Ao falar em cultura, geralmente refere-se a uma determinada localidade 

ou povo, ressaltando uma identidade, algo que define determinada população, 

logo, esta identidade não é natural, algo herdado por natureza, ela é construída 
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por quem a integra. Hall (1999, p.50), define que “uma cultura nacional é um 

discurso – um modo de construir sentidos que influencia e organiza tanto 

nossas ações, quanto a concepção que temos de nós mesmos”. 

Santos (1994) ressalta que a ela não é estática e suas mudanças 

propiciam ao ser humano a possibilidade de transformação social, assim 

justifica: “se a cultura não mudasse, não haveria o que fazer senão aceitar 

como naturais as suas características e estariam justificadas, assim, as suas 

relações de poder” (SANTOS, 1994, p.83). 

Assim, a identidade cultural muda de acordo com o modo que o sujeito é 

interpretado. Hall (1999) apresenta três concepções de sujeito: Sujeito do 

Iluminismo: Identidade formada pelo centro essencial do "eu": egocentrismo; 

Sujeito Sociológico: Negação do sujeito como centralidade, valoriza-se o 

social/coletivo; Pós-Moderno: Não há identidade fixa; muda conforme 

conveniência. Assim, a sociedade se torna mais complexa coletiva e social com 

as transformações em nível econômico e político, descentrando o sujeito. 

Com a apropriação do sujeito sobre as tecnologias que hoje estão 

expostas e disponíveis para uso, principalmente as de comunicação como 

rádio, televisão e internet, há certo encurtamento de distâncias e é possível 

interagir e acompanhar tudo que está acontecendo em diversos locais, 

independente da distância geográfica. 

Conforme essas “interações” vão acontecendo, as culturas sofrem 

“influência” de outras culturas e aos poucos se transformam, perdendo assim, 

as tradições herdadas entre gerações. “A medida que as culturas nacionais 

tornam-se mais expostas a influências externas, é difícil conservar as 

identidades culturais intactas ou impedir que elas se tornem enfraquecidas 

através do bombardeamento e da infiltração cultural” (HALL, 1999, p.74). Estes 

fatores se dão principalmente devido a globalização e a tecnologia tem grande 

contribuição, para a construção e transformação de diversas “identidades”, 

assim: 

 

A construção de identidades vale-se da matéria-prima fornecida pela 
história, geografia, biologia, instituições produtivas e reprodutivas, 
pela memória coletiva e por fantasias pessoais, pelos aparatos de 
poder e revelações de cunho religioso. Porém, todos esses materiais 
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são processados pelos indivíduos, grupos sociais e sociedades, que 
reorganizam seu significado em função de tendências sociais e 
projetos culturais enraizados em sua estrutura social, bem como em 
sua visão de tempo e espaço (CASTELLS, 1999, p.23). 

 

Estas transformações constantes têm reflexos diretos na educação, uma 

vez que o currículo nacional propõe a valorização e contribuição para esta 

diversidade cultural. Os alunos têm cada vez mais acesso a informações que 

estão disponíveis em todos os meios sociais e virtuais, o professor precisa 

estar preparado para filtrar estas informações e assim transformá-las em 

conhecimento. 

Assim, a questão tecnológica vem invadindo os espaços educativos, 

uma vez que a educação não é um processo isolado, mas sim um processo 

social. Essas novas maneiras de pensar e conviver na sociedade estão 

diretamente ligadas às telecomunicações, à informática e à internet.  

A tecnologia permite aos indivíduos acesso à informação, independente 

do espaço e tempo em que está localizado, como: em casa, na empresa ou 

lugares públicos. Com isto a educação a distância está cada vez mais presente 

nos espaços sociais da vida dos brasileiros. Moran (2009), afirma que o Brasil 

está em uma fase de consolidação da educação a distância em todas as 

modalidades de ensino, buscando sempre a melhoria adequada para cada 

instituição, visando a melhoria metodológica e estrutural para esta modalidade 

de ensino. 

A educação, desta forma, torna-se mais híbrida, ou seja, se utiliza de 

todos os meios e formas para transmitir conteúdos, seja presencial com 

métodos mais tradicionais ou virtual apropriando-se das tecnologias 

disponíveis.  

O conceito de hibridismo na educação, segundo Moran e Bacich (2005), 

é algo que não se faz isolado, uma mistura de técnicas e métodos, assim, a 

utilização de vários recursos em sala de aula produz a educação híbrida, ou 

seja, a mistura entre o presencial e o online, “híbrido significa misturado, 

mesclado, blended. A educação sempre foi misturada, híbrida, sempre 

combinou vários espaços, tempos, atividades, metodologias, públicos” 

(MORAN; BACICH, 2005, p.1). 
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A educação híbrida é a junção do tradicional, do presencial, do físico e a 

Educação a Distância, tanto no meio acadêmico como fora dele, assim, os 

“cursos híbridos combinam o melhor dos dois mundos, potencializam as 

relações de ensino e aprendizagem e estabelecem um canal de interatividade 

espontânea” (BROD; RODRIGUES, 2009, p.2). 

Assim, a aprendizagem pode ser híbrida, pois se aprende nas interações 

sociais, ao entrar em contato com o outro seja intencional ou espontâneo, logo 

“falar em educação híbrida significa partir do pressuposto de que não há uma 

única forma de aprender e, por consequência, não há uma única forma de 

ensinar” (MORAN; BACICH, 2005, p.1). 

Desta forma há uma interação constante nas relações com o outro: 

 

Existem diferentes maneiras de aprender e ensinar. O trabalho 
colaborativo pode estar aliado ao uso das tecnologias digitais e 
propiciar momentos de aprendizagem e troca que ultrapassam as 
barreiras da sala de aula. Aprender com os pares torna-se ainda mais 
significativo quando há um objetivo comum a ser alcançado pelo 
grupo. Colaboração e uso de tecnologia não são ações antagônicas. 
As críticas sobre o isolamento que as tecnologias digitais ocasionam 
não podem ser consideradas em uma ação escolar realmente 
integrada, na qual as tecnologias como um fim em si mesmo não se 
sobreponham à discussão nem à articulação de ideias que podem ser 
proporcionadas em um trabalho colaborativo. Nesse sentido, um 
simples jogo ou atividade realizada no formato digital pode servir 
como inspiração para uma ação integradora, e não individual 
(BACICH; MORAN, 2005, p.1). 

 

Tori (2009), acredita que com a educação híbrida o professor pode fazer 

uso de mais recursos, tendo a possibilidade de planejar atividades online e 

presenciais conforme a necessidade e perfil de cada turma, sendo assim, o 

ensino hibridam pode ser uma importante ferramenta de aprendizagem. 

A educação híbrida possibilita ao educador diversificar muito mais suas 

aulas, oportunizando ao educando ter acesso a diversos recursos que podem 

colaborar na assimilação de conteúdos e aprendizagem: 

 

As atividades podem ser muito mais diversificadas, com metodologias 
mais ativas, que combinem o melhor do percurso individual e grupal. 
As tecnologias móveis e em rede permitem não só conectar todos os 
espaços, mas também elaborar políticas diferenciadas de 
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organização de processos de ensino-aprendizagem adaptados a 
cada situação, ou seja, aos que são mais proativos e aos mais 
passivos; aos muito rápidos e aos mais lentos; aos que precisam de 
muita tutoria e acompanhamento e aos que sabem aprender 
sozinhos. Conviveremos nos próximos anos com modelos ativos não 
disciplinares e disciplinares com graus diferentes de “misturas”, de 
flexibilização, de hibridização (BACICH e MORAN, 2005, p.3). 

 

Ao mesclar as formas de apresentar conteúdos, facilita a aprendizagem, 

pois dá a oportunidade do educando se adaptar e aprender conforme suas 

necessidades possibilitam uma educação com mais equidade (BACICH e 

MORAN, 2005). Quando se cria oportunidades de escolha de aprendizagem o 

educando vê significado em suas práticas. 

A Educação híbrida tem grande relevância para entender as 

metodologias da EaD, esta forma de ensino é uma conexão do presencial com 

o virtual, utilizando diversos recursos, tais como: internet, vídeo aulas, 

abordagens pedagógicas combinadas, dentre outros recursos. 

Uma das alternativas é a sala de aula invertida, sugerida por Lemos e 

Perl (2015), metodologia que tem a intencionalidade de inovar e aprimorar o 

ensino. Assim, em um ambiente formal de ensino o aluno pode acessar o 

conteúdo e estudar de onde quiser. Isto oportuniza aos alunos terem a 

informação com antecedência, e assim chegarem a sala de aula com o 

conteúdo já apropriado, possibilitando uma discussão mais aprofundada com 

os colegas e professor, 

 

Precisamos dar mais autonomia aos alunos. Eles podem decidir, junto 
com o professor, o que querem aprender, buscar de forma mais 
autônoma as informações e discutir e escrever mais coletivamente. 
Com o advento das novas tecnologias, o professor não tem mais o 
monopólio da informação (LEMOS; PERL, 2015, p.128) 

 

Nesta perspectiva, na EaD o educando é o principal “agente capaz de 

planejar o seu desenvolvimento no curso, bem como horários de dedicação nas 

atividades e estudos, construindo assim seu próprio conhecimento” (JATOBÁ; 

DUARTE; BATISTA, 2014, p.3). 

Este formato de ensino, também é conhecido como Flipped Classroom. 

Valente (2014) destaca que como o próprio nome sugere, trata-se de um 
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método de ensino através do qual a lógica da organização de uma sala de aula 

é de fato invertida por completo.  

Na organização do Flipped Classroom ou “sala de aula invertida”, na 

qual os níveis mais básicos da aprendizagem ocorrem por meio do estudo 

individualizado, permitindo que se organizem as atividades colaborativas 

(presenciais ou à distância) com o objetivo de criar conhecimento novo, por 

meio da discussão, da aplicação do conhecimento em situações-problema 

novas, que exijam o uso crítico e criativo dos conteúdos estudados. 

A ideia da sala de aula invertida não é nova e foi proposta inicialmente 

por Lage; Platt e Treglia (2000), concebida como “inverted classroom”. Essa 

abordagem foi implantada por esses autores em resposta à observação de que 

o formato de aula tradicional era incompatível com alguns estilos de 

aprendizagem dos alunos. Com isso, eles planejaram a disciplina na qual os 

alunos realizavam, antes da aula, leituras de livros didáticos, assistiam a vídeos 

com palestras e apresentações em PowerPoint com superposição de voz. Para 

garantir que os alunos estudassem o material, eles tinham que completar uma 

lista de exercícios que era gerada aleatoriamente e avaliada periodicamente, 

valendo nota. 

Valente (2014), ainda destaca que neste modelo de ensino o professor 

pode organizar suas aulas em vídeos e/ou outros formatos tais como podcasts, 

blogs, utilizando as seguintes ferramentas: Google Drive, Dropbox, Youtube, 

Slideshare, entre outros e os alunos acessam onde e quando for mais viável 

para eles, e quantas vezes forem necessários. 

Neste formato de ensino o professor deixa de ser o detentor do 

conhecimento e passa ser o mediador no aprendizado dos alunos.  Desse 

modo, é necessário que os educadores utilizem métodos que despertem em 

seus alunos o interesse e os levem a buscar saberes inerentes às suas 

experiências do cotidiano. 

Segundo Valente (2014): 

 

A sala de aula invertida é uma modalidade de e-learning na qual o 
conteúdo e as instruções são estudados on-line antes de o aluno 
frequentar a sala de aula, que agora passa a ser o local para 
trabalhar os conteúdos já estudados, realizando atividades práticas 
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como resolução de problemas e projetos, discussão em grupo, 

laboratórios etc (p. 85). 

 

 Valente (2014) destaca que essa inversão ocorre uma vez que no ensino 

tradicional o professor transmite a informação, explica o conteúdo para os 

alunos, depois estes alunos devem estudar o que foi apresentado em sala de 

aula e certamente realizar atividades de avaliação para mostrar que esse 

conteúdo foi assimilado. Já na abordagem da sala de aula invertida, o aluno 

estuda antes da aula e a aula se torna o lugar de aprendizagem ativa, onde há 

perguntas, discussões e atividades práticas. O professor trabalha as 

dificuldades dos alunos, ao invés de apresentações sobre o conteúdo da 

disciplina. 

 De acordo com Valente (2014), inverter uma sala de aula é muito mais 

do que a simples distribuição de conteúdo com antecedência. Trata-se de uma 

abordagem abrangente que combina educação e novas tecnologias, 

priorizando princípios como pró-atividade, colaboração e aprendizagem 

contínua, entre outros. 

Neste contexto, o docente terá alguns desafios a enfrentar, pois caberá a 

ele mediar as informações para transformá-las em conhecimento, como explica 

Gadotti (2005, p.2) “em resumo, poderíamos dizer que o professor se tornou 

um aprendiz permanente, um construtor de sentidos, um cooperador e, 

sobretudo, um organizador da aprendizagem”. Portanto, esta é a relevância do 

professor estar sempre capacitado, atualizando-se e buscando a excelência em 

seu trabalho. 

Contudo, é importante conhecer as peculiaridades, limitações, 

percepções de mundo e sociedade, estes são os pressupostos para orientar e 

estabelecer conteúdos significativos, com significado, para a vida. Assim 

sendo, Piaget (1976) concebe que: 

 

O objetivo da educação intelectual não é saber repetir ou conservar 
verdades acabadas, pois uma verdade que é reproduzida não passa 
de uma semi-verdade: é aprender por si próprio a conquista do 
verdadeiro, correndo o risco de despender tempo nisso e de passar 
por todos os rodeios que uma atividade real pressupõe (p.61). 
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Gadotti (2005) ressalta que cabe ao professor selecionar as informações 

que estão disponíveis para os alunos, pois nem toda informação pode ser 

verídica. A EaD é apenas mais um meio de acesso à educação, o qual vem se 

aprimorando e melhorando a cada dia, sendo necessária a postura do 

professor pois este terá grande importância na mediação dos conteúdos.  

Conforme Lévy (1993), a relação de comunicação, portanto, entre 

educador e educando contribuí como um instrumento significativo neste 

processo de ensino aprendizagem, pois possibilita a interação de sujeitos com 

necessidade e peculiaridades diversas e que estão em diferentes lugares, e 

diversas formas de entender o mundo que o circunda. Assim, propõe-se um 

saber coletivo, resultado da socialização da interpretação de mundo que cada 

um traz no ambiente de ensino, propiciando a todo o momento a edificação do 

conhecimento. Desse modo, não existe um simples repassar de conteúdos e 

sim um estabelecer e formar conceitos significativos advento da interação, 

comunicação, dos saberes que cada agente possui e agrega ao processo de 

conhecimento. 

A flexibilização de tempo e espaço dão ao educando a possibilidade de 

organizar seu tempo e forma de estudo. Além da acessibilidade, o educando 

pode conciliar com seus compromissos e demais atividades do seu dia-a-dia, 

passando a ser gestor de seu tempo e de sua aprendizagem, enquanto o 

professor, segundo Gadotti (2005), tem papel fundamental par organizar e 

oportunizar aprendizagem. Tendo assim, uma educação semipresencial. 

 De acordo com Demo (2007), a aprendizagem digital veio para ficar. 

Reduzir a aprendizagem à presença física é medievalismo, já que presença 

virtual é simplesmente outra maneira de estar presente.  

 Os cursos tendem a distinguir entre aqueles feitos com predominância 

de presença física e outros com predominância virtual, sendo ideal unir, 

sabiamente, as duas modalidades de educação, a presencial e a distância 

como alternativas não excludentes. Também pode ser possível a integração 

entre as duas modalidades, optando assim por um sistema híbrido, isto é a 

educação semipresencial. 

 Assim, de acordo com pesquisas realizadas por Quevedo (2011): 
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O ensino semipresencial também é conhecido como ensino híbrido 
ou misto porque abarca uma miríade de possibilidades: múltiplas 
combinações de abordagens e de métodos conforme as 
necessidades, circunstâncias e metas, uso de práticas comumente 
vistas em educação a distância (recursos multimídia, streaming vídeo, 
comunicação síncrona e assíncrona, etc.), comunidades de 
aprendizagem, etc. (p.11).  

 

Portanto, entende-se que a educação semipresencial é uma 

possibilidade vantajosa, pois alia as duas modalidades de ensino. Não perde o 

contato direto com o professor e tem oportunidade de aprender através de uma 

educação diferenciada que utiliza múltiplas ferramentas que o ensino a 

distância apresenta. 

 Voigt (2007), analisa a educação semipresencial como: 

 

Uma opção que permite usufruir da eficácia e das vantagens das 
duas modalidades. A supremacia deste modelo está na mistura e na 
junção dos benefícios. Em termos de contexto, mantém-se relativa 
flexibilidade. Embora haja necessidade de deslocamento para 
momentos presenciais, não há um deslocamento diário. A quantidade 
e a duração de momentos presenciais devem ser definidas de acordo 
com disposições legais e com os objetivos a serem alcançados. Em 
vez de encontros semanais, pode-se, por exemplo, optar por 
intervalos maiores, como encontros mensais de maior duração. A 
flexibilidade no processo de aprendizagem – ritmo e profundidade – 
também é resguardada. Naturalmente não é a simples combinação 
das modalidades, e sim a maneira de combinar que é decisiva. [...] A 
ponte sobre o abismo é a educação semipresencial como desafio dos 
novos tempos (p.54-55). 

 

 Assim, Voigt (2007), continua sua explicação destacando que a 

educação semipresencial é como uma ponte que liga a modalidade presencial 

clássica com a moderna educação a distância, possibilitando usufruir das 

vantagens das duas.  

 O ensino semipresencial permite oferecer os mais diversos estilos de 

aprendizagem criando ambientes adequados e com qualidade, mas para isso 

depende do envolvimento dos alunos e dos professores ao que está sendo 

proposto. Acredita-se que com a educação semipresencial pode haver apoio 

dos colegas e do professor o que deve motivá-los. 

 Segundo Quevedo (2011, p.18): “Os alunos e o professor devem formar, 

além de uma comunidade de aprendizagem, uma comunidade colaborativa que 
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passe a sensação de proximidade e pertencimento por meio da presença 

social”. 

 Pode-se dizer que a realização de atividades a distância, em cursos 

presenciais, promove uma modificação nas concepções relativas ao uso das 

tecnologias digitais na educação e ainda, possibilita a emergência de subsídios 

teóricos, metodológicos e experimentais para o desenvolvimento, com 

qualidade, da modalidade híbrida de ensino: a semipresencial. 

 A internet tem seus atrativos, um desses atrativos vai de encontro com o 

favorecimento de se visualizar outros costumes, outras culturas, outros lugares 

e maneiras de encontrar distrações, mas também conforme objetivo desse 

tema se atualizar buscar informação, conhecimento, bem como a formação 

profissional, isso contribui para “a construção de significados sobre os 

conteúdos curriculares e a configuração de novas identidades” (CARLUCCI, 

2013, p.7). 

 Como as novas tecnologias têm ação de entrar na vida e nos lares de 

todos os cidadãos, é normal que faça parte do cotidiano da maioria dos 

brasileiros. Essa pretensão visa continuar se estendendo na busca de alcançar 

ainda os que ainda não se adaptaram com esses novos mecanismos de se 

conectar com pessoas e com o mundo. Buscam-se categorias sociais, grupos 

na busca de identidade, utilizando-se de rede de acesso para comunicar-se na 

busca de conhecimento, de acordo com Carlucci (2013, p.7), “Os espaços 

formativos virtuais, [...] conecta a pessoa com os outros e com o objetivo da 

atividade. O fórum de discussão acadêmico virtual caracteriza-se por ser feito 

para estudantes, com cunho educativo”. 

 Os espaços virtuais possibilitam também a formação de novos conceitos 

no processo de formação universitária diante da comunicação, mesmo que seja 

virtual, tornando-se um processo de aprendizado no que tange a formação e a 

interação, entre o professor e o aluno diante da geração virtual. Porém, mesmo 

estando num espaço considerado distante um do outro permite ocorrer a 

construção reflexiva e assim gerando novas situações de envolvimento entre 

seres humanos em ambientes virtuais no sentido de se trabalhar construção de 

novo conhecimento (CARLUCCI, 2013). 
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 Observa-se que a construção das configurações no ambiente de 

formação, pois o uso das tecnologias ainda tem sido um tabu para alguns 

profissionais, entretanto existem os que dominam com muita facilidade essa 

ponte de transmissão de conhecimento super veloz que também pode ser 

eficiente dependendo do objetivo que se busca. Nesse sentido, acredita-se que 

seja oportuno considerar que haja entusiasmo maior que desestímulo para 

acessar esses mecanismos de transmitir instrução. Conforme Moran (1999), 

todos devem ser livres para se encontrar e conhecer as maneiras de 

transformação da sociedade, 

 

Necessitamos de muitas pessoas livres nas escolas que modifiquem 
as estruturas arcaicas, autoritárias do ensino – escolar e gerencial -. 
Só pessoas livres, autônomas - ou em processo de libertação - 
podem educar para a liberdade, podem educar para a autonomia, 
podem transformar a sociedade. Só pessoas livres merecem o 
diploma de educador (MORAN, 1999, p.08). 

 

 A liberdade e o processo de libertação realmente podem colaborar com 

as mudanças necessárias para se libertação de certas incertezas e dificuldade 

de se aceitar as novidades e se transformar de acordo as necessidades de 

cada época. 

 Belloni (2002) ressalta que professores ainda tendem a continuar com as 

mesmas práticas de ensino e os educandos muitas vezes estão mais 

atualizados com as tecnologias, por esse motivo buscam no ensino e no 

espaço educacional que sejam mais atrativos. 

 Para Kenski (2003) a formação do professor deveria assumir um 

posicionamento crítico diante das tecnologias no ambiente educacional de 

maneira criteriosa, visto que se discute a necessidade de adquirir instrução e 

possa realizar uma análise real diante dessa questão. 

 Nesse sentido, torna-se importante capacitar os profissionais para 

trabalhar com objetivo de provocar projetos que sejam positivos tanto em nível 

profissional como social. “Na sociedade da informação, todos estamos 

reaprendendo a conhecer, a comunicar-nos, a ensinar; reaprendendo a integrar 

o humano e o tecnológico; a integrar o individual, o grupal e o social” (MORAN, 
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1999, p.7). A especialização profissional deve estar ligada as mudanças 

estruturais de sociedade em todos os sentidos para elucidar suas dimensões 

para construir consensos e para que amplie a participação de todos os 

cidadãos no contexto de reconhecimento de fazer parte das mudanças 

necessárias em cada período histórico. 

Todo o envolvimento e interatividade entre o professor e aluno define relação 

de afetividade “com a decorrente melhoria nas atividades de cortesia que, por sua 

vez, promovem o comprometimento e a empatia no ensino e na aprendizagem, 

estabelecendo entre os participantes uma relação afetiva que propicia uma interação 

colaborativa” (SANTOS; OLIVEIRA, 2011, p.9). 

 Conforme observado na citação das autoras, essa interlocução trata-se de 

uma empatia desenvolvida por meio do diálogo, da aproximação entre pensamentos 

afins e das descobertas realizadas pelo mesmo objetivo entre a mediação 

pedagógica acontece à afetividade que se desenvolve por meio da socialização e da 

convivência. 

As ferramentas tecnológicas aplicadas à educação são as mais diversas 

possíveis, desde o giz e a lousa até a tecnologias da informação e comunicação, 

como internet, televisão, rádio celular e etc. (MORAN; MASSETTO e BEHRENS, 

2000). Assim, as ferramentas são todos os aparatos utilizados para facilitar a 

transmissão dos conteúdos para os alunos.  

Moran (2007), ressalta a importância da formação adequada para que o 

professor possa conduzir o aluno para a transformação, ser crítico e autônomo, 

saber interagir e modificar a sociedade onde está inserido por meio da tomada de 

consciência.  

No próximo capítulo será realizada uma abordagem sobre as tecnologias 

educacionais aplicadas a educação, esta discussão se faz necessária, tendo 

em vista que pode ser uma das ferramentas utilizadas para viabilizar a 

regulamentação dos 20% online oferecidos nas disciplinas referente à Portaria 

MEC n.º 1.134 de 2016. 
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CAPÍTULO 3 

TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS APLICADAS À EDUCAÇÃO 

 

Este capítulo tem como objetivo a compreensão dos conceitos de 

tecnologia Educacional; bem como as ferramentas tecnológicas utilizadas em 

sala de aula e a produção de material didático online na EaD; Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem (AVA). 

As tecnologias estiveram na história da humanidade, assim como a 

educação. E ambas fazem parte da vida histórica, cultural e social de cada 

povo. Na construção da sociedade da informação a mediação tecnológica se 

apresenta como algo emergente e preciso para estabelecer um diálogo cada 

vez mais concreto e eficaz, no que diz respeito ao uso das tecnologias. 

A tecnologia está intrínseca em algumas atividades do dia a dia, que já 

não é mais compreendida como sendo tecnológica. Nas tarefas rotineiras como 

ir a um banco, lotéricas, realizarem pagamentos, fazer compras, se o sistema 

falhar, se não houver computadores, internet, energia, nenhuma destas tarefas 

poderá ser realizada. 

No contexto escolar, da mesma forma, se não houver computadores 

para cadastro, lançamentos de notas, documentos da vida escolar, ou em sala 

de aula, se não houver o quadro negro, giz, livro didático, nada irá funcionar 

devidamente. As tecnologias dessa forma são criações humanas, para atender 

as necessidades humanas. Em outras palavras, o homem transforma a 

natureza, par usufruir delas e de certa forma também depende delas. 

Tecnologias são criadas para aprimorar as atividades corriqueiras, pois 

por meio de técnicas e equipamentos é possível realizar atividades que outrora 

levaria muito tempo em segundos. Além da elevada melhora na qualidade de 

vida e conforto que proporciona em todos os aspectos da vida social. 

A tecnologia aplicada à educação pode trazer diversos benefícios 

quando bem utilizada pelo professor. Ela não pode e nem substituirá a figura do 

professor em sala de aula. Assim as tecnologias são coadjuvantes na 

educação. O que não tira a responsabilidade do professor que deve ter uma 

competência intelectual, emocional, comunicacional e ética (MORAN, 2013). 
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Dessa forma, este capítulo traz reflexões sobre o conceito de tecnologia 

e tecnologias educacionais e suas aplicabilidades e a importância em se 

estabelecer uma mediação entre a educação e a tecnologia, visando a 

melhoria do processo de aprendizagem e aquisição do conhecimento. 

Diante disso, a informação e a comunicação fazem parte deste grande 

universo tecnológico e humano, os quais permeiam todo o território terrestre e 

estão no cotidiano social, histórico e cultural. 

Serão abordados também as ferramentas tecnológicas, seus usos e 

como elas podem ser aliadas do professor no processo de aprendizagem. As 

ferramentas se bem utilizadas podem estabelecer num amplo campo de 

possibilidades não apenas educacionais, mas motivacionais e afetivas, por 

estreitarem a relação professor x aluno (MORAN, 2013). 

Além disso, a educação, o processo educacional pode acontecer na 

modalidade presencial ou à distância, proporcionada pelas tecnologias e a 

produção de materiais didáticos para a aprendizagem na EaD pode dinamizar e 

flexibilizar o ensino. 

O capítulo se finaliza com a apresentação dos Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem (AVA), com ênfase na Plataforma Moodle e como estes 

ambientes oferecem um alicerce e uma possibilidade de conceber e construir o 

conhecimento, mesmo à longas distâncias. 

 

3.1 Conceito de Tecnologia Educacional 

 

Na atualidade, surge uma nova forma de conviver em sociedade, e esta 

é profundamente influenciada pelas tecnologias digitas de comunicação e 

informação. Para Kenski (2012) estas tecnologias em relação às anteriores, ao 

serem disseminadas na sociedade, implicam novas qualificações profissionais, 

alteram as relações sociais de convívio e comunicação entre as pessoas e com 

o mundo todo. 

A sociedade atual evolui e se transforma rapidamente, Lévy (1993) 

entende que hoje há uma metamorfose social, sejam elas cognitivas ou de 
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representações de mundo, evidenciando novas formas de conhecer e 

interpretar a sociedade. 

Historicamente, o homem desenvolveu recursos para melhor adaptação 

e sobrevivência e interação no meio onde estava inserido, fez surgir assim, as 

primeiras tecnologias, a evolução social do ser humano criou e gradativamente 

de acordo com cada época, aperfeiçoou suas criações. 

 

Desde o início dos tempos, o domínio de determinados tipos de 
tecnologias, assim como o domínio de certas informações, distinguia 
os seres humanos. Tecnologia é poder. Na idade da pedra, os 
homens que eram frágeis fisicamente diante dos outros animais e das 
manifestações da natureza - conseguiam garantir a sobrevivência da 
espécie e sua supremacia, pela engenhosidade e astúcia com que 
dominavam o uso de elementos da natureza. A água, o fogo, um 
pedaço de pau ou osso de um animal eram utilizados para matar, 
dominar ou afugentar os animais e outros homens que não tinham os 
mesmos conhecimentos e habilidades (KENSKI, 2012, p.15). 

 

Assim, para Sibilia (2012), é necessário não apenas o acesso às 

tecnologias, mas sim uma construção de competências e atualizações nas 

práticas de ensino com intuito de construir uma aprendizagem significativa e 

crítica. Não basta apenas ter novos aparatos na educação, é fundamental usá-

los criticamente para a transformação social e desta forma aumentar as 

habilidades de quem as usa. 

Para que as informações se transformem em conhecimento é 

fundamental uma mediação eficiente, tanto quem ensina ou quem aprende faz 

isso com intenção (FREIRE, 1997), sendo que um dos principais veículos da 

mediação é a linguagem, quando falamos em tecnologia e rede de informação, 

esta ganha a dimensão da virtualidade e assim se expande além da oralidade e 

escrita, aumentando as habilidades dos sujeitos. 

Portanto, o uso das tecnologias, fornecem aos sujeitos o poder da 

transformação para seu benefício, ou seja, as tecnologias atribuem ao homem 

o poder de aprimorar suas habilidades e, portanto, sua qualidade de vida. 

A tecnologia não somente pode ser facilitadora da vida cotidiana, como 

também uma articuladora no processo inerente ao ser humano, da 

necessidade humana sobre a comunicação. 
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Mediante este fato, os recursos tecnológicos não são apenas relevantes 

para o desenvolvimento do homem, como também, aumentaram 

substancialmente a produtividade humana, as capacidades de se locomover às 

longas distâncias, um elevado padrão de vida em termos de: saúde, habitação, 

alimentação, educação, entre outros. 

A internet não apenas colaborou no desenvolvimento das tecnologias 

utilizadas pela humanidade. Ela foi uma propulsora, das ideias, da flexibilidade 

econômica, da expansão comunicacional rompendo o espaço-tempo, além da 

democratização digital e uma mídia promissora, aberta e descentralizada 

(MORAN, 1997). 

Além da internet, várias são tecnologias de comunicação e informação 

que auxiliaram no desenvolvimento humano, social, cultural e econômico. 

A tecnologia, desta forma, contribuiu e contribui de forma significativa na 

história da humanidade, mas afinal o que é tecnologia? 

Vargas (1994, p.225), considera a tecnologia, como uma “aplicação de 

teorias, métodos e processos científicos às técnicas”, e desta forma, atribuir o 

termo como técnico, máquina, equipamentos e seu manejo, é errôneo, pois 

trata-se de algo muito mais abrangente e com aspectos culturais, sociais e 

históricos. 

Para Kenski (2012) a tecnologia é uma criação humana, que através do 

raciocínio e do conhecimento derivado do seu intelecto, permitiu ao homem a 

inovação e o aprimoramento de técnicas e a construção de equipamentos para 

sua subsistência. 

Lévy (1993, p.22) define as tecnologias como sendo tecnologias da 

inteligência, onde as “construções internalizadas nos espaços da memória das 

pessoas que foram criadas pelos homens para avançar no conhecimento e 

aprender mais”. Assim ao receber uma informação ao se comunicar, o ser 

humano busca analisar, fazer conexões com o que já conhece, fazendo assim 

uma ligação hipertextual, “Quando ouço uma palavra, isto ativa imediatamente 

em minha mente uma rede de outras palavras, de conceitos, de modelos, mas 

também de imagens, sons” (LÉVY, 1993, p.23), desta forma, cria novos 
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significados, novos conhecimentos, assim também funcionam as tecnologias, 

fazendo conexões. 

Vargas (1994), Kenski (2012), e Lévy (1993), trazem aspectos do 

conceito de tecnologia, pois reafirmam que a tecnologia é uma produção 

humana, na qual foram desenvolvidas técnicas e métodos, por meio da ciência, 

para atender as necessidades da sociedade que se levantava em determinada 

época. 

Sendo assim, a utilização das tecnologias é tão antiga quanto a própria 

humanidade, e estar distante dela é estar distante da própria história na qual 

ela faz parte. 

A comunicação e a informação são alicerçadas nas tecnologias. A 

linguagem oral, a linguagem escrita e a linguagem digital, são exemplos disso e 

são articuladas as tecnologias da inteligência (LÉVY, 1993). 

Desta forma, as tecnologias da comunicação e da informação são 

veiculadas de modo a atingir todo o globo terrestre, o que alterou e altera as 

relações pessoais e as formas de aquisição do conhecimento. 

 

O processo de produção industrial da informação trouxe uma nova 
realidade para o uso das tecnologias da inteligência. Surgiram 
profissões que têm como foco de ação a comunicação de 
informações e o oferecimento de entretenimento. Novos meios de 
comunicação (mídias, derivado do inglês, mass media ou, em 
português, meios de comunicação de massa) ampliam o acesso a 
notícias e informações para todas as pessoas. Jornais, revistas, 
rádio, cinema, vídeo etc. são suportes midiáticos populares com 
enorme penetração social. Baseados no uso da linguagem oral, da 
escrita e da síntese entre som, imagem e movimento, o processo de 
produção e o uso desses meios compreendem tecnologias 
específicas de informação e comunicação as TICs. O avanço 
tecnológico das últimas décadas garantiu novas formas de uso das 
TICs para a produção e propagação de informações, a interação e a 
comunicação em tempo real, ou seja, no momento em que o fato 
acontece. Surgiram, então, as novas tecnologias de informação e 
comunicação, as NTICs. Nessa categoria é possível ainda considerar 
a televisão e, mais recentemente, as redes digitais, a internet. Com a 
banalização do uso dessas tecnologias o adjetivo “novas” vai sendo 
esquecido e todas são chamadas de TICs, independente de suas 
características. Cada uma, no entanto, tem suas especificidades 
(KENSKI, 2012, p.27-28). 
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Sendo assim, as tecnologias também servem para informar e comunicar 

e a linguagem oral, a linguagem escrita e a linguagem digital estão inseridas 

nesse processo. 

De acordo com Kenski (2012) a linguagem oral é a principal forma de 

comunicação, a linguagem escrita fornece a autonomia da informação, 

ferramenta da memória e da comunicação e a linguagem digital, ou hipertexto, 

traz mudanças radicais nas formas de comunicação e de acesso à informação. 

Assim, as linguagens também são tecnologias as quais são utilizadas 

para mediar a aquisição do conhecimento, a comunicação e a troca de 

informações. Elas constituem num hibridismo tecnológico, “o intercâmbio entre 

pessoas e máquinas a qualquer tempo, em qualquer lugar” (KENSKI, 2012, 

p.34), tendo em vista que o professor pode utilizar TV, computador em suas 

práticas educativas, uma aula mais dinâmica pode facilitar a aprendizagem, 

uma vez que faz uso de diversas linguagens (áudio, vídeo, texto e imagem).  

A articulação que o ser humano cria entre as linguagens e tecnologias 

possibilita o hibridismo, pois estas articulações criam e recriam significados 

sobre determinado fato, desta forma para Canclini (2006), as interações que os 

humanos fazem em seu dia a dia, o dar significado as ações, tanto no 

presencial quanto no virtual é considerado hibridismo, pois a convivência 

possibilita interações e diversas formas de linguagem em um mesmo espaço 

de ambiente. 

O conteúdo trabalhado permite novas mediações e interpretações entre 

o que o professor emite e a recepção do aluno, compartilham assim, um 

momento educacional de conexão, aprender e discutir coletivamente utilizando 

ferramentas tecnológicas educacionais, possibilitando o ensino dentro e fora da 

sala de aula, todos conectados ao mesmo tempo (KENSKI, 2012). 

Desta forma, pode-se considerar que as tecnologias são importantes ou 

até mesmo fundamentais para a educação. A educação do mesmo modo que a 

tecnologia, também se expressa na interação, no desenvolvimento e na 

capacidade física, moral e intelectual dos sujeitos (SEBER, 1997). 

A educação é desta forma, o desenvolvimento de toda a humanidade, , 

da mesma forma que a tecnologia foi criada e pensada, a educação se dá nas 
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relações humanas e na aquisição de informações/conhecimento e da mesma 

forma, precisa ser aprendida e ensinada. 

 

Enquanto a sociedade muda e experimenta desafios mais complexos, 
a educação formal continua, de maneira geral organizada de modo 
previsível, repetitivo, burocrático, pouco atraente. Apesar de teorias 
avançadas, predomina, na prática, uma visão conservadora, 
repetindo o que está consolidado, o que não oferece risco, nem 
grandes tensões (MORAN, 2013, p.12).  

 

A tecnologia na educação, nesse sentido, precisa estar num processo de 

interação para que o aprendizado aconteça, ou seja, “uma vez assimilada a 

informação sobre a inovação, nem a consideramos mais como tecnologia” 

(KENSKI, 2012, p.44). 

Kenski (2012) comenta sobre as diversas tecnologias que rodeiam o 

cotidiano, que por vezes, revolucionam as formas de pensar, de agir, que elas 

estão intrínsecas na realidade dos sujeitos, que já não podem viver sem elas. 

Sendo assim, a educação e as tecnologias são utilizadas num mesmo 

processo educativo, pois para se utilizar da tecnologia é a educação é 

necessária. Em contrapartida, usam-se tecnologias para aprender, para adquirir 

conhecimento ou mesmo para difundi-lo. 

Nesse sentido, as tecnologias educacionais, podem ser definidas como 

um conjunto de empregos dos recursos tecnológicos para se atingir o 

conhecimento, ou seja, a educação. 

 

O avanço do mundo digital traz inúmeras possibilidades, ao mesmo 
tempo em que deixa perplexas as instituições sobre o que manter o 
que alterar o que adotar. Não há respostas simples. É possível 
ensinar e aprender de muitas formas, inclusive da forma 
convencional. Há também muitas novidades que são reciclagens de 
técnicas já conhecidas. Não temos certeza de que o uso intensivo de 
tecnologias digitais se traduz em resultados muito expressivos. 
Vemos escolas com poucos recursos tecnológicos com bons 
resultados, assim, como outras que se utilizam mais de tecnologias. E 
o contrário também acontece. Não são os recursos que definem a 
aprendizagem, são as pessoas, o projeto pedagógico, as interações, 
a gestão. Mas não há dúvida de que o mundo digital afeta todos os 
setores, a s formas de produzir, de vender, de comunicar-se e de 
aprender (MORAN, 2013, p.11-12). 
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Moran (2013) chama a atenção para o uso da tecnologia para fins 

educacionais. A tecnologia não garante o aprendizado, o conhecimento, nem 

tampouco seu uso pode ser restrito a isso.  

A tecnologia é um recurso a ser utilizado pelo professor, sendo assim, é 

ele que através do projeto pedagógico, do currículo, do domínio de conteúdos e 

na interação entre todos os sujeitos da escola, é que irão acontecer mudanças 

significativas através do uso das tecnologias (MORAN, 2013). 

Desta forma, o emprego das tecnologias na educação vem se tornando 

um campo científico mais desafiador, diversificado e interessante, pois as 

novas ferramentas tecnológicas proporcionam ao aluno um ambiente 

enriquecedor onde aprendizagem e conhecimentos são construídos de modo 

amplo e significativo. 

A necessidade de aprender a ensinar tornou-se uma tarefa fundamental 

aos professores dos dias atuais, pois no contexto educacional pode-se notar o 

reflexo da evolução cultural e tecnológica dos sujeitos por meio de suas 

interações e pela condição com que chegam à sala de aula (PRETTO, 1996). 

Moran (1998) ressalta que as tecnologias de comunicação são um meio 

que pode possibilitar uma aprendizagem significativa, no entanto, como já 

citado, dependerá de como o educador fará uso destas tecnologias.  

As ferramentas tecnológicas estão cada vez mais acessíveis, as 

crianças em seus primeiros anos de vida manuseiam celulares e tablets, desta 

forma, emerge uma nova organização social, “Sociedade da Informação” 

(LEVY, 1993). Esta é fruto do avanço das tecnologias, diante disto, os 

professores necessitam de formação para interagir com uma geração mais 

atualizada e mais informada.  

A área tecnológica vem crescendo ao longo dos anos, assim que:  

 

O avanço das tecnologias digitais e comunicação produzem o 
aumento constante da presença de mensagens textuais, sonoras e 
visuais em nossas vidas. Passamos a ter uma relação mais pessoal e 
dinâmica com a informação e interação mais frequente com as fontes, 
sejam elas pessoas ou banco de dados localizados em qualquer lugar 
do mundo. Graças às articulações entre informática e as 
telecomunicações é possível hoje, por redes de cabos, satélites, 
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fibras etc., o intercâmbio entre pessoas e máquinas a qualquer 
tempo, em qualquer lugar (KENSKI, 2012, p.34). 

 

As tecnologias estão presentes em todos os níveis da sociedade, assim, 

a escola não poderia estar de fora, pois esta é parte indissociável da 

sociedade. 

As Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC) abrangem 

as Tecnologias associadas às Redes de Comunicação, as Linguagens de 

Programação, as Bases de Dados, as diferentes aplicações (software) e 

tecnologias similares. 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) são um conjunto de 

recursos tecnológicos integrados entre si, que proporcionam, por meio das 

funções tecnológicas, a simplificação da comunicação nos processos de 

negócios, da pesquisa científica, de ensino e aprendizagem. Correspondem a 

todas as tecnologias que interferem e medeiam os processos informacionais e 

comunicativos dos seres (LOPES, 2014). Como tal, estas podem ser ou não 

baseadas em computadores ou em tecnologias atuais. 

 

A integração das TIC [Tecnologias da Informação e Comunicação] em 
processos formativos pode permitir uma maior flexibilização, mediante 
o desenvolvimento de opções como: oferecer aos estudantes 
Computer onthe Beach 2012 - 109 o controle do seu próprio processo 
de aprendizagem; favorecer o domínio de capacidades no uso das 
TIC, especialmente quando esse domínio faz parte dos objetivos da 
própria atividade formativa; estimular a interação entre os professores 
e os estudantes ao dispor de mais canais para sua comunicação; e, 
em especial, favorecer uma melhor adaptação dos estudantes ao 
plano de trabalho formativo (PABLOS, 2006, p.75). 

 

As Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC) são as 

tecnologias e métodos para comunicar surgidas no contexto da Revolução 

Informacional, Revolução Telemática ou Terceira Revolução Industrial, 

desenvolvidas gradativamente desde a segunda metade da década de 1970 e, 

principalmente, a partir de 1990 (SOARES, 2015). 

Lopes (2014) ressalta que as Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDIC), se diferem das TIC, pois as TDIC estão diretamente 
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ligadas ao digital, redes de troca de dados. Já as TIC são um conjunto mais 

amplo e diversificado, envolvendo todas as tecnologias, não somente as 

digitais. Para Soares (et al, 2015, p.2): 

 

As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – TDICs se 
integram em uma gama de bases tecnológicas que possibilitam a 
partir de equipamentos, programas e das mídias, a associação de 
diversos ambientes e indivíduos numa rede, facilitando a 
comunicação entre seus integrantes, ampliando as ações e 
possibilidades já garantidas pelos meios tecnológicos. 

 

A maioria das tecnologias caracteriza-se por agilizar e virtualizar o 

conteúdo da comunicação, por meio da digitalização e da comunicação em 

redes de telecomunicações, para a transmissão e distribuição de informação 

multimídia (texto, imagem, vídeo e som). Considera-se que o advento destas 

tecnologias possibilitou a emergência da sociedade da informação. 

Entendem-se então, a necessidade em fazer uso de tecnologias mais 

atualizadas em sala de aula, ferramentas que auxiliem no processo de ensino 

aprendizagem, vinculado com informação e comunicação, priorizando o 

desenvolvimento educacional de cada educando.  

As tecnologias podem auxiliar o professor no sentido de fornecer 

diversas formas de linguagem dentro de um mesmo ambiente e ampliar o 

acesso à informação, pois esta pode ser acessada por pessoas em diferentes 

locais no mesmo espaço de tempo. 

 

A escola surge ao mesmo tempo em que a escrita; sua função 
ontológica é precisamente a de realizar a fusão intima de objetos e de 
sujeitos que permitirão exercício de uma ou outra versão da 
“racionalidade”. É nela que fazemos da caligrafia e da leitura uma 
segunda natureza, que as crianças são ensinadas a usar os 
dicionários, os índices e as tabelas, a decifrar ideogramas, quadros, 
esquemas e mapas, a desenhar a inclusão e a interseção com 
batatas, que são exercitadas na manipulação e interpretação dos 
signos, que aprendem, em suma, a maioria das técnicas da 
inteligência em uso em uma dada sociedade (LÉVY, 1993, p.162-
163). 
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As novas tecnologias evoluem e estão em constante transformação, 

estas ferramentas estão ligadas a eletrônica, microeletrônica e 

telecomunicações, “seu principal espaço de ação é o virtual e sua principal 

matéria prima é a informação” (KENSKI, 2012, p.25). Com a rapidez do 

desenvolvimento tecnológico atual, ficou difícil estabelecer o limite de tempo 

que deve ser considerado para a designação do termo “novas tecnologias”, 

tendo em vista o caráter evolutivo e de permanente transformação destas 

tecnologias (KENSKI, 2007). 

É importante criar um ambiente de ensino e aprendizagem instigante, 

que proporcione oportunidades para que seus alunos pesquisem e participem 

na sociedade, com autonomia.  

Diante das colocações citadas acima é possível observar a importância 

dos recursos tecnológicos no contexto atual da educação, tendo em vista que 

esta não está mais sob o paradigma tradicional, com grandes mudanças, 

Behrens (et al, 2007, p.2), afirma que: 

 

Longe de ser uma mudança tranquila de procedimentos didáticos e 
de opção crítica pela utilização da tecnologia, trata-se de um 
movimento de mudança paradigmática que são permeadas por 
questões que exigem um processo de investigação e reflexão 
aprofundado. Assim, os docentes necessitam agir de maneira 
reflexiva para não adotarem recursos de forma acrítica, 
descontextualizada dos meios e da repercussão social, econômica, 
política e cultural no qual estão inseridos. 

 

Assim, sob um paradigma educacional emergente, em que o sujeito do 

processo é o aluno, o professor não deve se prender ao conteúdo, mas deve 

criar e provocar desequilíbrios em seus alunos, por meio de situações 

problemas desafiadoras e superáveis a fim de provocar a construção do 

conhecimento e aprendizagem (BEHRENS, et al, 2007). 

Conforme Coll e Solé (1996) aprender é compreender o mundo em que 

se está inserido, o que vai muito além de copiar ou reproduzir a realidade. 

Deve ser algo que contribua para o desenvolvimento da humanidade e para 

isso é necessário compreender novas metodologias, atitudes e valores, 
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requisitos estes necessários para viver em um mundo em constante 

transformação. 

A presença das novas tecnologias bem como os meios de comunicação 

contempla a possibilidade de uma educação inovadora e satisfatória para o 

educador e educando.  

Assim, o impulso que as TIC vêm causando nas instituições de ensino 

demonstra a condição de um sistema educacional dinâmico, percebe a 

sociedade como seu principal instrumento de estudo e por isso evolui com ela. 

Neste sentido, se faz necessário apresentar as ferramentas tecnológicas que 

estão sendo utilizadas em sala de aula, as quais possibilitam um maior 

dinamismo durante a aprendizagem. 

Lévy (1999) ressalta que as tecnologias precisam fazer parte do 

conhecimento dos educandos, estes serão agentes transformadores, com o 

uso adequado das tecnologias, desenvolve-se habilidades sociais, 

comunicação oral e escrita estimulando a autonomia e criatividade. 

O desafio é integrar as novas tecnológicas como ferramentas para a 

construção de uma práxis reflexiva que promova a interlocução da realidade 

social da classe trabalhadora com a aprendizagem no contexto da instituição 

de ensino, ou seja, busca promover e capacitar o sujeito para o trabalho 

contemplando seus conhecimentos de maneira ampla e integral (BELLONI, 

2009). 

Os recursos tecnológicos podem contribuir para a modernização do 

sistema educacional, facilitando a concretização de políticas públicas que 

buscam a mudança do processo de ensino aprendizagem. Dessa maneira, a 

revolução da tecnologia que está em andamento não permite o retrocesso na 

busca pela efetivação de uma educação pautada em princípios da 

comunicação social integrada aos saberes coletivos que compreendem a 

construção do indivíduo para o trabalho e também para a sociedade (BELLONI, 

2009). 

Segundo a autora, o acesso às informações de modo integral, ou seja, 

não se formam sujeitos apenas para o trabalho, como também para a 

convivência em coletividade. Pensar em um ensino com qualidade, parte da 
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premissa que os avanços tecnológicos são ferramentas para aprimorar 

didaticamente e pedagogicamente a prática docente. Sendo fundamental 

despertar o interesse ao novo e pelas tecnologias, assim, no próximo item 

serão abordadas as ferramentas tecnológicas que podem ser utilizadas em 

sala de aula. 

 

3.2. Ferramentas Tecnológicas utilizadas em sala de aula 

 

Toda ação do homem a qual modifique a natureza a seu favor, pode ser 

considerado tecnologia, uma vez que esta não foi “dada” pela natureza ao 

homem, desta forma, todas as descobertas revolucionaram a sociedade. No 

setor educacional, a invenção da escrita, imprensa, telégrafo, telefone, rádio e 

televisão foram marcos ao quais evidenciam o quanto as tecnologias estão 

ligadas à educação (KENSKI, 2012). 

Assim, para toda ação do homem, ou seja, sua necessidade, ele criava 

uma ferramenta para determinado fim e ao criar utilizava para um bem comum. 

Desde a modificação da natureza, na criação e construção da ferramenta, o 

aprendizado para uso do mesmo, é um processo de educação. 

Desta forma, as ferramentas tecnológicas educacionais são os 

instrumentos que o professor utilizará para atingir seu objetivo, que é o 

conhecimento, e para tanto, ele deve estar previamente organizado e 

preparado.   

Neste entendimento, o professor é a peça principal para o uso das 

ferramentas tecnológicas, pois como o nome diz, são apenas ferramentas que 

bem utilizadas podem construir, já mal utilizadas destroem. 

 

O sucesso pedagógico depende também da capacidade de expressar 
competência intelectual, de mostrar que conhecemos de forma 
pessoal determinadas áreas do saber, que as relacionamos com os 
interesses dos alunos, que podemos aproximar a teoria da prática e a 
vivência da reflexão teórica. A coerência entre o que o professor fala 
e o que ele faz na vida é um fator importante para o sucesso 
pedagógico. Se um professor une as competências intelectuais, 
emocional ou ética, ele causa um profundo impacto nos alunos. Estes 
estão muito atentos à pessoa do professor e não somente ao que ele 
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fala. A pessoa fala mais que as palavras, a junção da fala competente 
com a pessoa coerente é poderosa didaticamente (MORAN, 2013, p. 
34). 

 

O uso das ferramentas educacionais, assim como quaisquer outras 

ferramentas, necessita não somente de habilidade para tal como também o 

conhecimento de sua aplicabilidade e como este recurso poderá ser utilizado. 

Para tanto, a competência intelectual do professor jamais poderá ser 

descartada, pois não se trata apenas de se introduzir uma ferramenta a mais 

em sala de aula, mas de uma mudança inovadora, de um projeto pedagógico 

que contemple essa mudança e que ela seja abraçada por todos. 

 

As mudanças na educação dependem também de termos 
administradores, diretores e coordenadores mais abertos, que 
entendam todas as dimensões envolvidas no processo pedagógico, 
além das empresariais ligadas ao lucro; que apóiem os professores 
inovadores, que equilibrem o gerenciamento empresarial, tecnológico 
e o humano, contribuindo para que haja um ambiente de maior 
inovação, intercâmbio e comunicação. Gestores e educadores bem 
preparados, remunerados, motivados, e que possuam comprovada 
competência intelectual, emocional e ética (MORAN, 2013, p.26). 

 

Moran (2013) aponta para a necessidade de mudanças, mas que elas só 

acontecem quando a uma transformação de paradigmas, ou seja, uma escola 

preparada, com professores preparados. “Não há tecnologia avançada que 

salvem maus profissionais” (MORAN, 2013, p.27). 

No Estado do Paraná, existe uma Diretriz para o uso das tecnologias 

educacionais nas escolas estaduais de educação básica, desde o ano de 2010.  

 

Neste caderno, após definir alguns conceitos e historicizar o uso de 
tecnologias na Educação no Paraná, destacam-se como princípios e 
temáticas norteadoras do trabalho com tecnologias nas escolas 
públicas paranaenses da educação básica: A mediação do professor 
no contexto educacional; Mídia impressa na escola; TV Paulo Freire – 
um canal para liberdade: concepções, caminhada e desafios; 
ambientes virtuais na web; e pesquisa escolar na Internet (PARANÁ, 
2010, p.3). 
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Neste documento estão presentes também alguns apontamentos feitos 

por Moran (2013), com relação ao uso das tecnologias. 

As tecnologias devem estar presentes no currículo, a fim de enriquecer o 

conteúdo das aulas, os quais são de domínio do professor. É ele que deve 

articular o melhor momento, ou que conteúdo esta, ou aquela ferramenta 

podem contribuir de forma significativa. 

Isso quer dizer que, de acordo com Kenski (2012): 

 

Mais importantes que as tecnologias, que os procedimentos 
pedagógicos mais modernos, no meio de todos esses movimentos e 
equipamentos, o que vai fazer a diferença qualitativa é a capacidade 
de adequação do processo educacional aos objetivos que levaram 
você, pessoa, usuário, leitor, aluno, ao encontro desse desafio de 
aprender. A sua história de vida, os conhecimentos anteriores, os 
objetivos que definiram a sua participação em uma disciplina e a sua 
motivação para aprender este ou com aquele conteúdo, desta ou 
daquela maneira, são fundamentais para que a aprendizagem 
aconteça. As mediações feitas entre o seu desejo de aprender, o 
professor que vai auxiliar você na busca de caminhos que levem à 
aprendizagem, os conhecimentos que são a base desse processo e 
as tecnologias que vão lhe garantir o acesso a esses conhecimentos, 
bem como a articulações com eles configuram um processo de 
interações que define a qualidade da educação (p.46). 

 

Desta forma, o aluno também é participativo nesse processo. Assim, 

todos que se propõem a fazer uso das tecnologias devem ter também o desejo 

de aprender. Um exemplo disso é querer dirigir um carro numa auto-estrada, 

mas sem saber dirigir, o resultado será no mínimo catastrófico. 

É o que ocorre hoje com a televisão. Os alunos já associam a TV a uma 

diversão, não a veem como ferramenta de estudo, em virtude do mau uso, dela 

no contexto escola e quando se tenta fazer algo diferenciado, com propósito, 

ele será no mínimo exaustivo, até que se tenha uma mudança de paradigma 

(MORAN, 1995). 

Conforme Coll e Monereo (2010), utilizar de forma significativa esses 

avanços tecnológicos tem sido o principal objetivo da Educação formal, sendo 

estas responsáveis pelo rompimento das barreiras espaciais e temporais. 
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O planejamento das atividades com o uso das TIC também deve ser 
elaborado, a fim de contemplar as necessidades tanto curriculares, 
quanto de aprendizagem dos alunos. A contextualização continua 
sendo imprescindível também quando da utilização das tecnologias 
para que o resultado final das produções promova conhecimentos 
que levem à transformação, com vistas a uma sociedade mais 
participativa, crítica e igualitária (PARANÁ, 2010, p.5). 

 

Para que as ferramentas tecnológicas educacionais sejam aproveitadas 

de forma eficaz é preciso adaptabilidade, mobilidade e cooperação, pois na 

sociedade atual as distâncias estão cada vez mais curtas, as fronteiras 

desaparecem e vivências são compartilhadas instantaneamente, cresce a 

mobilidade e interatividade entre pessoas (COLL ; MONEREO, 2010).  

Diante disso, pode-se aqui citar algumas das tecnologias que são mais 

utilizadas em sala de aula como o quadro, giz, lápis, caneta, caderno, carteiras, 

cadeiras, TV, pendrive, projetor multimídia, aparelho de DVD, computador, 

notebook, tablet, celular, mp3, lousa interativa e internet. Estes dispositivos 

proporcionam ao professor otimizar e dinamizar suas aulas.  

 

A sala de aula pode ser considerada uma “tecnologia” da mesma 
forma que o quadro negro, o giz, o livro e outros materiais são 
ferramentas (tecnologias) pedagógicas que realizam a mediação 
entre o conhecimento e o aprendente (BELLONI, 2009, p.54). 

 

Assim, para Kenski (2012), usar mídias e tecnologias em sala de aula é 

potencializar a aprendizagem: 

 

A convergência das tecnologias de informação e de comunicação 
para a configuração de uma nova tecnologia, a digital, provocou 
mudanças radicais. Por meio das tecnologias digitais é possível 
representar e processar qualquer tipo de informação. Nos ambientes 
digitais reúnem-se a computação (a informática e suas aplicações), 
as comunicações (transmissão e recepção de dados, imagens, sons 
etc.) e os mais diversos tipos, formas e suportes em que estão 
disponíveis os conteúdos (livros, filmes, fotos, músicas e textos). É 
possível articular telefones celulares, computadores, televisores, 
satélites etc. e, por eles, fazer circular as mais diferenciadas formas 
de informação. Também é possível a comunicação em tempo real, ou 
seja, a comunicação simultânea, entre pessoas que estejam 
distantes, em outras cidades, em outros países ou mesmo viajando 
no espaço (KENSKI, 2012, p.33). 
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Neste sentido, Pretto (1996) presume que as tecnologias como 

instrumento da aprendizagem, trazendo a possibilidade de repensar a relação 

entre educador e educando e o papel da universidade, adquirindo o 

conhecimento por meio do computador. 

Ao utilizar o computador em sala de aula, muda-se significativamente a 

relação entre educando e educador, segundo Papert (1988), as mudanças nas 

relações dentro de sala de aula não significam que o professor será 

substituído, apenas modificam funções, além de passar informações torna-se 

um estimulador da curiosidade, coordena resultados obtidos, questiona os 

estudos realizados, contextualiza resultados fazendo ligações destes com a 

realidade da comunidade escolar, transformando desta forma, as informações 

em conhecimento, conhecimento em saber, algo significativo para a 

aprendizagem. 

Neste sentido, a educação pode desenvolver métodos os quais 

propiciem o aprendizado colaborativo e cooperativo, “esta corrente, que coloca 

o sujeito na posição de produtor e difusor de conteúdos, é conhecida com o 

nome de Web 2.0” (COLL; MONEREO, 2010, p.28). 

Além disso, estes recursos segundo Kenski (2007), estão presentes em 

todos os momentos do processo pedagógico, desde o planejamento das 

disciplinas, e elaboração da proposta curricular até a certificação dos alunos 

que concluíram um curso.  

Muitas são as formas de uso que os recursos tecnológicos propiciam 

para o processo de ensino aprendizagem, dentre os quais pode-se destacar, a 

mudança significativa da função do educando, que nesse universo de 

conhecimentos, nessa imensa rede interativa, passa a se tornar sujeito da 

própria formação, frente à diferenciação e riqueza dos novos espaços de 

conhecimento dos quais deverá participar.  

Kenski (2007, p.45), acredita que as tecnologias: 

 

Abrem oportunidades que permitem enriquecer o ambiente de 
aprendizagem e apresenta-se como um meio de pensar e ver o mundo, 
utilizando-se de uma nova sensibilidade, através da imagem eletrônica, 
que envolve um pensar dinâmico, onde tempo, velocidade e movimento 
passam a ser os novos aliados no processo de aprendizagem, 
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permitindo a educadores e educandos desenvolver seu pensamento, 
de forma lógica e critica, sua criatividade por intermédio do despertar 
da curiosidade, sua capacidade de observação, seu relacionamento 
com grupos de trabalho na elaboração de projetos, seu senso de 
responsabilidade e co-participação. 
 

A tecnologia permite uma linguagem interativa e rápida, para enfrentar a 

dinâmica dos processos de ensinar e aprender, contemplando com maior 

ênfase, a capacidade de aprender novas habilidades, de assimilar novos 

conceitos, de avaliar novas situações, de lidar com o inesperado, exercitando a 

criatividade e a criticidade. Todos esses fatores fazem ligação com a 

aprendizagem direta, pois a capacidade em desenvolver novas habilidades 

possibilita ao estudante uma melhor apropriação dos conteúdos necessários 

para sua formação, e estes por sua vez, são melhor internalizados quando 

produzidos e apresentados de forma clara e objetiva aos sujeitos, por isso se 

faz necessário falar sobre a produção dos materiais didáticos na EaD, os quais 

serão abordados no próximo item. 

 

 

3.3. A produção de material didático online na EaD 

 

O ser humano está interligado com a sua cultura tecnológica do seu 

cotidiano, criar possibilidades deste compreender e utilizar da melhor maneira 

possível os meios de comunicação é um meio de melhorar suas condições 

para que sua qualidade de vida seja elevada, despertando a consciência crítica 

e formando sujeitos socialmente evoluídos (VALENTE, 2012). 

Nesse sentido, Kenski (2009) diz que ao elaborar cursos ou materiais, 

deve-se levar em consideração que professores e alunos são seres sociais, 

desta forma aprendem melhor em sistema cooperativo, com troca de 

informações, baseado em trocas de conhecimentos, essa forma de ensino 

interativo, mediado pelas tecnologias digitais, à participação de todos é 

indispensável. 

Assim, ao trabalhar em sala de aula o professor necessita levar em 

consideração o cotidiano dos alunos, como salienta Fiorentini (2003, p.29-30): 
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Fica para o professor a responsabilidade de lançar mão das 
chamadas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) para 
auxiliar os alunos nesse processo tão importante de desenvolvimento. 
O desafio aqui é o de garantir a atividade do aprendente e a 
qualidade de sua participação. Torna-se fundamental, portanto, 
promover a leitura crítica e a educação para os meios, de modo a 
habilitar os cidadãos a uma tomada de decisões mais afinada com 
sua atuação como agentes de mudança e a uma participação mais 
efetiva nesses mesmos meios, o que representa, assim, um desafio 
maior que simplesmente o de organizar os estudos como a soma 
agregada das partes de uma matéria ou disciplina.  

 

A escola e o professor precisam criar possibilidades de acesso ao 

conhecimento, Saviani (2008) observa o quão importante a educação é para a 

formação do homem social, pois o acesso aos conhecimentos já adquiridos 

pelos antepassados (que formam a cultura humana) é o que faz o indivíduo ser 

tornar e ter hábitos humanos. Assim, cabe à educação descobrir formas de 

alcançar esse objetivo de forma adequada. 

Ao utilizar a tecnologia a favor da educação de qualidade, contribui-se 

para o desenvolvimento socioeducativo, além da socialização do saber e da 

informação pelo aluno. Esta, portanto, não é uma tarefa fácil, precisa de 

constante aperfeiçoamento por parte dos professores. “Afinal, o professor é um 

profissional do qual se exige muito mais que seguir receitas, guias e diretrizes, 

normas e formas como moldura para sua ação, pois é sujeito protagonista e 

assumi-lo produz mudanças de perspectiva” (FIORENTINI, 2003, p.17). 

A tecnologia quando bem utilizada pode beneficiar o trabalho do 

professor em sala de aula, com propostas dinamizadoras do conhecimento, 

sendo um processo de comunicação e construção do saber escolar. As 

tecnologias neste sentido podem auxiliar na criação e produção de materiais 

que dinamizem e contribuam para a aprendizagem do aluno. 

Tarouco (2003) diz que as TIC permitem criar material didático usando 

multimídia com interatividade que tornam mais efetivo os ambientes de ensino–

aprendizagem. Para tanto, conforme Fiorentini (2003), é necessário assegurar 

que todos os envolvidos (professor e aluno) criem seus materiais de estudo 

com criticidade, seja protagonista na construção do conhecimento, não apenas 
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meros consumidores de textos e reprodutores dos materiais produzidos por 

terceiros. 

O material didático precisa estar de acordo com a proposta do curso e 

instituição, assim: 

 

Todo o material didático deve estar envolvido com o projeto político-
pedagógico, facilitando a construção do conhecimento, aproximando 
o aluno e o professor. [...] Deve ser rigorosamente pré-avaliado ou 
testado, buscando corrigir os pontos de ajuste, visando seu 
aperfeiçoamento. Deve, ainda, desenvolver habilidades e 
competências específicas, utilizando um conjunto de mídias 
compatíveis; além de materiais impressos, vídeos, programas 
televisivos e de rádio, videoconferências, CD-Roms, páginas WEB; 
envolvendo as diferentes formas de concepção, produção, linguagem, 
estudo e controle de tempo (NETO, 2008, p.84). 

 

Segundo Fiorentini (2004), uma forma para facilitar a construção do 

material didático e também o processo de ensino aprendizagem, pode ser a 

inclusão de ajudas intratextuais, como, por exemplo: questões para reflexão; 

atividades exploratórias iniciais; de aplicação, de auto-avaliação, ativando 

experiências e conhecimentos já adquiridos pelos alunos. 

A tecnologia, conforme Kenski (2007), trouxe para educação novas 

possibilidades de informação e conhecimento, ou seja, novos processos 

educacionais utilizando a multimídia como estratégia diferenciada na 

elaboração do conteúdo, combinando e interligando com outras ferramentas 

didáticas (som, imagem, texto); permitindo novas possibilidades de ensinar 

pelo professor e aprender pelo aluno. 

Nesta perspectiva, para Santaella (2003), cada meio é único, com 

possibilidades e limites. Sancho (1998) diz que com as inovações tecnológicas 

o sistema educacional tem a oportunidade de criar formas e materiais para 

estimular o interesse por uma aprendizagem mais significativa. 

Valente (2001), ressalta então, a importância do uso do computador e 

todas suas ferramentas no ensino aprendizagem. Conforme Almeida (2001), o 

computador permite a busca de informações em rede na internet, assim, pode 

instigar e levar o aluno a refletir sobre as informações acessadas.  
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Um ambiente que possibilita essa interação são os Ambientes Virtuais 

de Aprendizagem (AVA), os quais viabilizam uma rede de conexões 

(CASTELLS, 2003), contribuindo assim para uma aprendizagem mais 

significativa. 

Sendo o AVA uma importante ferramenta na aprendizagem e em 

consequência um ambiente propicio para a aprendizagem na EaD, é 

necessário abordá-los mais detalhadamente no próximo item. 

 

3.4 Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA): reflexões teóricas 

 

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) são ambientes de 

aprendizagem eletrônica, que “oferecem conteúdos à distância, 

disponibilizando ferramentas on-line (síncronas e assíncronas) para serem 

utilizadas por pessoas que por ventura naveguem nos ambientes” 

(SANTINELLO, 2015, p.37- 38). 

Cada ambiente possui características próprias, criadas por instituições 

tanto públicas como privada, conforma demanda e público alvo. Existem 

inúmeros AVA, dentre eles estão o TelEduc, e-Proinfo, Amem, Rooda, 

WebQuest, Eureca e Moodle (SANTINELLO, 2015).  

Um dos AVAs mais utilizados como apoio pedagógico atualmente é a 

plataforma digital Moodle, (Modular Object – Oriented Dynamic Learning 

Environment), é um ambiente de aprendizagem a distância que foi 

desenvolvido pelo australiano Martin Dougiamas em 1999 (MOODLE, 2005), é 

um software livre e gratuito, podendo ser baixado, utilizado e/ou modificado por 

qualquer indivíduo em todo o mundo. 

A instituição que utiliza o ambiente Moodle, com qualquer fim que seja, 

está colaborando com o seu desenvolvimento de alguma maneira, mesmo que 

de forma simples, como divulgar sua existência e possibilidades, identificar 

problemas ou experimentar novas perspectivas pedagógicas.  

Estas simples contribuições se propagam por meio de uma livre cadeia 

de interações entre os indivíduos, percorrendo uma rede de relacionamentos 
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que pode, em pouco tempo, ser apropriada por toda a comunidade. Como 

qualquer outro LMS (Learning Management System) “espaço na Internet que 

possibilita a comunicação e o compartilhamento de dados entre os diferentes 

atores do processo educativo” (TARRIT, 2011, p.1), o Moodle dispõe de um 

conjunto de ferramentas que podem ser selecionadas pelo professor de acordo 

com seus objetivos pedagógicos. 

Os recursos disponíveis para o desenvolvimento das atividades na 

plataforma Moodle são desde: fóruns, diários, chats, questionários e textos. O 

ambiente propicia que estes mecanismos sejam oferecidos ao educando de 

forma flexibilizada, criando espaços de reflexão e análise da prática educativa. 

 

Figura 1: Página inicial moodle UNICENTRO 

 

Fonte: Disponível em: <http://moodle.unicentro.br/moodle/> Acesso: set 2016. 

 

O Moodle possibilita a interação e conexão em rede, em que os alunos 

podem compartilhar e desenvolver atividades, para isso o aluno precisa de uma 

ferramenta tecnológica com acesso a internet, a imagem acima mostra a 

página inicial do AVA utilizado pela Universidade Estadual do Centro Oeste - 

Unicentro. 



95 

A relação-interpessoal ocorre durante os chats e compartilhamento de 

informações entre os usuários, promovendo desta forma uma interação na 

comunicação. De acordo com o Referencial de Qualidade para Educação 

Superior a Distância (MEC, 2003, p.9): 

 

O uso inovador da tecnologia aplicado à educação, e mais 
especificamente, à educação à distância, deve estar apoiado em uma 
filosofia de aprendizagem que proporcione aos estudantes a 
oportunidade de interagir, de desenvolver projetos compartilhados, de 
reconhecer e respeitar diferentes culturas e de construir o 
conhecimento. O conhecimento é o que cada sujeito constrói - 
individual e coletivamente - como produto do processamento, da 
interpretação, da compreensão da informação. É, portanto, o 
significado que atribuímos à realidade e como o contextualizamos. 

 

Ao fazer uso de qualquer ferramenta tecnológica, é de fundamental 

importância analisar e planejar as ações, assim as atividades terão um objetivo 

claro, o qual dará significação na aprendizagem. 

Na aprendizagem virtual, não há uma única fonte de informação, a 

construção coletiva da aprendizagem depende da flexibilidade e aceitação dos 

diferentes pontos de vista. O professor precisa se posicionar como mediador 

que facilita a construção do conhecimento, que cria possibilidades, que 

estimula o diálogo e o desejo de aprender de forma colaborativa (ALMEIDA, 

2001). 

Nessa perspectiva, conforme Almeida (2001), é necessário desenvolver 

os saberes tecnológicos, ter domínio das ferramentas e da forma adequada de 

interação com os alunos via web. Com o avanço das tecnologias de informação 

e comunicação, busca-se ampliar, cada vez mais, de forma significativa, o 

potencial dos ambientes virtuais de aprendizagem. Devido a esses avanços, 

surgem novas ferramentas de comunicação, novas formas de interagir, de estar 

presente virtualmente, apesar da distância física. 

As tecnologias podem impulsionar a busca por soluções criativas 

capazes de gerar um contato mais direto entre as pessoas em um ambiente 

virtual, criando um elo de interação e comunicação significativas ao educando. 

Diante destas colocações, no próximo capítulo serão apresentados os dados 

da pesquisa de campo para análise e discussão dos mesmos. 
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CAPÍTULO 4 

 A PESQUISA DE CAMPO E SUAS ANÁLISES CONTEXTUALIZADAS 

 

As tecnologias podem fornecer subsídios importantes ao contexto 

educacional, desta forma o uso das ferramentas enquanto suporte pedagógico 

auxiliam na mediação entre as Tecnologias Educacionais e a ação do 

professor. Ao analisar a Portaria MEC nº 1.134/2016 trata-se diretamente sobre 

as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), uma vez que faz uso do 

ensino híbrido em sua metodologia. 

Assim, o estudo baseia-se nas categorias de análise da 

mediação/interação, do conteúdo e da aprendizagem colaborativa. Estas 

estiveram presentes no desenvolvimento da pesquisa. 

Neste sentido, questionou-se neste estudo: “O uso de Tecnologias 

Educacionais no processo de aplicabilidade dos 20% da carga horária online 

em uma disciplina de curso de licenciatura presencial possibilita a autonomia e 

aprendizagem significativa dos alunos? 

Para tentar responder tal questionamento, fez-se necessário analisar o 

ensino bimodal e as possibilidades mediação entre a aplicabilidade da Portaria 

MEC nº 1.134/2016 na formação inicial de professores e as novas tecnologias. 

A pesquisa teve como principal objeto de estudo, acadêmicos 

ingressantes de primeiro ano de um curso de formação de professores, os 

quais faziam uso de ensino bimodal na disciplina de Novas Tecnologias 

Aplicadas a Educação. 

Essas inquietações levaram a refletir sobre a relevância da Educação a 

Distância para o ensino. Assim, pesquisar e analisar as formas de 

mediação/interação e aprendizagem neste ambiente de ensino para identificar 

que a EaD não é desvalorizar o professor, mas unir recursos para oportunizar 

acesso, flexibilidade e dinamicidade para as aulas. 

Buscou-se averiguar as seguintes hipóteses: a) A Portaria n.º 1.134/2016 

a qual revogou à anterior Portaria nº 4.059/2004, proporcionava flexibilização 

dos horários de estudo conforme a disponibilidade do aluno; b) O ensino 
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bimodal instiga a autonomia e dinamicidade no processo de ensino 

aprendizagem; e c) Incentiva o aluno para pesquisa cientifica no âmbito de 

tecnologias educacionais. 

Assim, fez-se fundamental compreender o histórico nacional e 

internacional sobre EaD, os conceitos e legislação que amparam o ensino 

bimodal, além de conhecer as tecnologias educacionais aplicadas na 

educação. Simultaneamente com as pesquisas bibliográficas, iniciou-se o 

estágio em docência na disciplina de Novas Tecnologias Aplicadas a Educação, 

no curso de pedagogia noturno no ano letivo de 2015, campo exploratório para 

a pesquisa. 

Conforme Lakatos e Marconi (2001), a pesquisa bibliográfica tem como 

objetivo principal situar o pesquisador, embasar sua pesquisa de acordo com 

tudo que já foi pesquisado e publicado sobre algum tema/ objeto de estudo, 

para assim, chegar a conclusões inovadoras sem perda de tempo com 

problemas já respondidos. 

A pesquisa é de cunho qualitativo, a qual busca significar os dados 

coletados. Para Triviños (1987), este tipo de pesquisa busca não apenas a 

aparência do fenômeno, mas explicar sua origem, tenta intuir suas 

consequências, busca resultados por meio do objeto de estudo. Assim, para Gil 

(1999), a pesquisa proporciona um aprofundamento sobre a investigação, 

valorizando o contato com o tema estudado. 

Para Creswell (1994), é importante o contato com o objeto de estudos, 

para proporcionar uma análise mais profunda por meio da observação e 

entrevista. Assim, Gil (1999), ressalta que o processo da pesquisa se faz tão 

importante quanto ao resultado, tem como objetivo verificar se seu problema 

está presente nas interações cotidianas.  

O capítulo foi dividido em subitens, assim o primeiro é constituído pela 

apresentação do histórico do curso de Pedagogia Unicentro juntamente com a 

disciplina de Novas Tecnologias Aplicadas à Educação, na sequência é 

apresentado os procedimentos metodológicos e análise dos dados, sendo o 

mesmo subdividido em três partes: inicial, intermediário e final.  
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4.1 Histórico do Curso de Graduação em Pedagogia - Unicentro e a 

Disciplina de Novas Tecnologias Aplicadas a Educação 

 

A retrospectiva histórica faz-se necessário para que seja compreendido 

em que berço nasce o curso de pedagógica da Unicentro. Gonçalves e Gehrke 

(2016) ressalta que para que se compreenda a história do curso de pedagogia 

na Unicentro é necessário identificar que sua origem está entrelaçada ao 

nascimento do curso na então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Guarapuava – FAFIG, no ano de 1977, ou seja, quatro décadas atrás. Por esse 

motivo, considera-se a Unicentro uma instituição jovem na busca da superação 

de fronteiras no que tange o âmbito da Pós-Graduação stricto sensu, bem 

como romper concepções de sua origem que se vinculam aos anseios da 

ditadura militar. 

Assim, sobre a história da Unicentro, Gonçalves e Gehrke (2016) 

relatam que: 

 

O ensino superior em Guarapuava teve início em 16 de janeiro de 
1970, por meio do decreto 66.083, que autorizou a instalação da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Guarapuava (FAFIG). 
Cinco anos depois, em março de 1975, começavam as aulas das 
licenciaturas que passavam a ser oferecidas pela Faculdade de 
Educação, Ciências e Letras de Irati (FECLI). Embora em cidades 
distintas, ambas as instituições funcionam como fundações de ensino 
superior e atendiam a comunidade da região centro-oeste 
paranaense (p. 3). 

 

 Neste contexto, Gonçalves e Gehrke (2016) afirmam que o curso de 

Pedagogia nasce na Faculdade FAFIG com o intuito de atender aos objetivos 

inerentes ao ensino superior e a formação para o mercado de trabalho, ou seja, 

vem ao encontro das diretrizes estabelecidas pela ditadura militar. E assim 

sendo, o curso foi concebido pelo modelo taylorista/fordista, concepções 

presentes no decreto lei de reforma do ensino superior, que visam a formação 

para as disciplinas pedagógicas, bem as atividades de orientação e gestão 

escolar conforme estabelece a Resolução 2/1969, do Conselho Federal de 

Educação. 
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A lógica que permeia o currículo do curso é a de que há estreita 
correlação entre a formação superior e a função a ser desempenhada 
no mercado de trabalho, sem articular a formação para a docência 
com as funções técnicas dentro da escola. O regime de créditos 
funciona precariamente na FAFIG em virtude da falta de condições 
financeiras e administrativas. Neste regime o aluno, supostamente, 
determina seu plano de estudos atendendo aos pré-requisitos num rol 
de disciplinas obrigatórias, optativas, eletivas, com prazos máximos e 
mínimos para a conclusão dos cursos. As mudanças processadas 
comprometem a formação intelectual autônoma e autêntica do 
pedagogo (GONÇALVES; GEHRKE, 2016, p.26). 

 

 Ainda para agravar as condições de formação de docentes na década 

de 70, os autores relatam que entra em vigor as Resoluções 68/1975 e 71/1976 

do Conselho Federal de Educação que tinha como proposta a formação 

especializada do professor, assim as habilitações para postos não docentes 

são incorporadas às Licenciaturas. Diante deste cenário ocorre a mobilização 

de educadores e educandos do curso de Pedagogia que reforçaram em seus 

debates e manifestações a importância do pedagogo na instituição de ensino. 

Neste momento, em âmbito nacional nascem movimentos de resistências aos 

mecanismos de coerção da ditadura militar e a luta pela democratização do 

país. 

 Diante deste cenário, em 1989, é instituída a Unicentro. 

 

Os caminhos das duas faculdades seguiram em paralelo até 5 de 
outubro de 1989 quando, pelo artigo 57 do Ato das Disposições 
Transitórias da Constituição do Estado do Paraná, foi criada a 
Fundação Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro). FAFIG 
e FECLI são unificadas, então, no ano seguinte, pela Lei n. 9295, de 
13 de junho de 1990. Assim, a Fundação Universidade Estadual do 
Centro-Oeste, com sede e foro na cidade de Guarapuava, passa a 
ser a mantenedora das duas faculdades. Decorrido os prazos legais e 
o cumprimento da carta consulta dos órgãos superiores – com 
adequações estruturais, qualificação de docentes e criação e/ou 
ampliação do acervo de bibliotecas – a Unicentro é reconhecida em 
08 de agosto de 1997, por meio do Decreto 3444, como Universidade 
Estadual do Centro-Oeste (GONÇALVES; GEHRKE, 2016, p.3). 

 

 Assim sendo, o curso de pedagogia, como afirma Gonçalves e Gehrke 

(2016), torna-se mais abrangente e efetivo, pois aumenta seu corpo docente, 

bem como as capacitações em programas de Pós-Graduação stricto sensu, 

fomentando o elo entre ensino, pesquisa e extensão. No entanto, a Unicentro 

enfrentou algumas complicações no que tange as tendências neoliberais, pois 
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no governo Fernando Henrique Cardoso a cultura política fundamentada na 

profissionalização cientificizada, ou seja, trata-se de uma ciência transformada 

em mercadoria.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/1996, 

viabiliza a formação de docentes para além das Universidades, sendo 

capacitados os Institutos Superiores de Educação (ISE) para ofertar o curso de 

formações para docentes. Já em 1998 a ANFOPE (Associação Nacional pela 

formação de Profissionais da Educação) propõem as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os Cursos de Formação Profissionais da Educação, que 

referencia as Universidade como instituições capacitadas para a formação de 

professores para educação básica. Ainda, o referido documento abrange a 

necessidade de superar as fragmentações entre as demais licenciaturas com o 

curso de pedagogia.  

 Para Gonçalves e Gehrke (2016) o curso de Pedagogia da Unicentro 

concebe sua abordagem pautada em competências/habilidades privilegiando, 

também, o ensino e a pesquisa, com o objetivo da formação para o trabalho 

com as Series Iniciais, habilitação em supervisão, orientação e administração 

escolar, bem como na educação infantil e educação inclusiva. No ano de 2006, 

a Unicentro busca a reestruturação do curso com a finalidade de superar a 

fragmentação das habilitações e especializações buscando a efetividade da 

formação do pedagogo. 

Com a aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Graduação em Pedagogia, Licenciatura, pelo Conselho Nacional de Educação, 

foram extintas as habilitações ofertando assim, a formação integral para a 

docência, gestão, avaliação, elaboração e execução de atividades educativas, 

reafirmando que a Universidade é o lugar que privilegia a formação de 

professores (GONÇALVES; GEHRKE, 2016). Assim, a Unicentro traz ao 

pedagogo seu caráter filosófico, sociológico, político e psicológico do processo 

educativo, Universidade esta que fará parte diretamente deste objeto de 

estudo. 

Uma disciplina que foi inserida nos currículos do curso para atender as 

especificidades da LDBEN/96 e anseios locais foi a disciplina de Novas 

Tecnologias Aplicadas à Educação. Inicialmente com a nomenclatura 
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“Informática e Aprendizagem na Habilitação de Supervisão Escolar”, a qual 

visava a inserção das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), que na 

época tinha como principal objetivo dar formação para trabalhar com os 

projetos que utilizavam computador na escola. Com a nomenclatura citada 

acima, a disciplina não poderia ser de responsabilidade do Departamento de 

Pedagogia, mas sim do Departamento de Computação (2000 a 2003), sendo 

que este descaracterizou a proposta curricular inicial, pois passou a ser mais 

técnico, estudava-se mais informática do que o processo de ensino 

aprendizagem por meio desta (GONÇALVES; GEHRKE, 2016).  

Segundo os autores Gonçalves e Gehrke (2016), com isso houve a 

necessidade de reestruturar a matriz curricular, a disciplina passou a ter a 

nomenclatura de “Tecnologias da Informação e Comunicação”, permanecendo 

assim até 2006, quando novamente houve a necessidade de adaptações na 

matriz curricular devido as Diretrizes Curriculares aprovadas no recorrente ano. 

Assim, a disciplina recebeu a denominação de “Novas Tecnologias Aplicadas à 

Educação” com o principal objetivo de ensinar a desenvolver atividades 

pedagógicas por meio do computador, e em 2010, passou a ter 20% da sua 

carga horária a distância, utilizando moodle para as atividades online. 

 

4.2 Etapas de Pesquisa: procedimentos metodológicos e análise dos 

dados 

 

A pesquisa iniciou no mês de março e prosseguiu até dezembro de 

2015. Neste período de nove meses, foram feitas observações, aplicação de 

questionários e escrita de diário de bordo a partir de observações presenciais 

no laboratório de informática da Unicentro - PR, na disciplina de Novas 

Tecnologias Aplicadas a Educação do curso presencial de Pedagogia. 

A escolha do objeto de estudo, se deu devido às transformações 

ocorridas no meio educacional com o ensino bimodal o qual faz uso das novas 

tecnologias aplicadas à educação. Após a escolha, em conversas com a 

orientadora, decidiu-se por fazer estágio supervisionado em docência em nível 

superior na disciplina de Novas Tecnologias Aplicadas à Educação, para 
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auxiliar na prática docente, bem como com a pesquisa de mestrado. A 

disciplina foi ministrada no primeiro ano de Pedagogia – Licenciatura no 

período noturno na Universidade Estadual do Centro Oeste – Unicentro. O 

estágio é importante para a formação acadêmica e profissional, pois contribui 

para a compreensão das teorias e contextos teóricos de aplicabilidade e 

reflexão sobre a prática pedagógica. 

Em um primeiro momento surgiram várias indagações sobre como 

funcionavam os cursos bimodais que ofereciam 20% da sua carga-horária total 

de forma online. Assim, se os alunos conseguiam desenvolver as atividades 

propostas, como era a mediação/interação durante as aulas, questionou-se se 

o ensino bimodal proporcionava a construção de conhecimento de forma 

efetiva nos cursos presenciais que disponibilizavam a carga horária online. 

Desta forma problematizou-se: O uso de Tecnologias Educacionais no 

processo de aplicabilidade dos 20% da carga horária online em uma disciplina 

de curso de licenciatura presencial pode possibilitar a autonomia e 

aprendizagem significativa dos alunos? 

A disciplina de Novas Tecnologias Aplicadas à Educação no curso de 

graduação em Pedagogia - licenciatura, Unicentro – Paraná faziam uso da 

Portaria MEC nº 4059/2004 que foi revogada em outubro de 2016 pela Portaria 

MEC nº 1134/2016 a qual regulamenta e libera que 20% da carga horária seja 

online, proporcionando assim, a efetivação da educação híbrida no ensino 

presencial. 

A disciplina de Novas Tecnologias Aplicadas a Educação possui carga 

horária de 68 horas aula, destas, 14 foram desenvolvidas por meio da 

plataforma moodle, divididas em sete encontros online. As aulas eram 

ministradas em um laboratório de informática, o qual disponibilizava 15 

computadores, destes, apenas 11 eram utilizados em aula, pois os demais 

estavam em manutenção, assim, alguns alunos levavam seus notebooks para 

realizar as atividades propostas. Assim, Valente (1999), já mencionava que não 

basta apenas ter um professor qualificado, mas também é necessário ter 

estrutura para laboratórios, além de alunos, administradores e comunidade 

juntos para assim poder formar professores para a utilização das tecnologias.   

Os alunos foram representados pela letra “A” seguida de um numeral, para 
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manter o anonimato dos participantes, conforme previsto no termo de 

autorização para a pesquisa de Mestrado (Apêndice 1). 

A ementa (anexo) da disciplina foi apresentada pela docente no primeiro 

encontro em sala de aula e que nesta pesquisa será identificada por X. A 

professora explicou e disponibilizou a mesma para que os alunos tivessem 

acesso, além de terem direito de ciência sobre os respectivos estudos. 

A turma nesta disciplina era dividida em duas por utilizar o laboratório de 

informática conforme orientação do Departamento de Pedagogia, sendo 

identificada por A e B, totalizando inicialmente 31 alunos. No entanto, do total 

de alunos 4 desistiram da disciplina logo no início de suas atividades letivas, 

assim sendo, permaneceram 27 alunos até o final das atividades desenvolvidas 

no ano letivo de 2015. 

Foram utilizados como instrumentos para a coleta de dados três 

questionários estruturados com questões abertas de cunho subjetivo e 

qualitativo, com intuito de responder aos objetivos iniciais da pesquisa. O 

questionário foi dividido em três etapas, inicial; intermediário e final. Também foi 

realizado acompanhamento das aulas com escrita em diário de bordo para 

aprofundar e conhecer melhor o campo de pesquisa, desta forma, o quadro 

abaixo apresenta mais detalhes sobre os instrumentos utilizados na pesquisa: 

 

 

Quadro 01: Descrição dos instrumentos de coleta de dados 

Instrumentos Momento de 

coleta 

Objetivo geral Categorias de 

análise 

Questionários 

(anexo) 

Presencial, 

durante as aulas 

da disciplina de 

Novas 

Tecnologias 

Aplicadas à 

Educação. 

Compreender os 

anseios, 

perspectivas e 

concepções dos 

discentes sobre o 

ensino bimodal, as 

novas tecnologias 

Mediação, 

conteúdo e 

aprendizagem 

colaborativa. 
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e Ambiente Virtual 

Moodle. 

Diário de 

Bordo 

Observação e 

escrita durante as 

aulas da 

disciplina de 

Novas 

Tecnologias 

Aplicadas à 

Educação. 

Observar e analisar 

a 

mediação/interação 

dos discentes de 

formação inicial de 

professores com o 

ensino bimodal e 

as tecnologias 

educacionais 

aplicadas na 

educação. 

Mediação, 

conteúdo e 

aprendizagem 

colaborativa. 

Fonte: Dados da pesquisadora 

 

O público de pesquisa contou com 27 alunos durante o primeiro e 

segundo semestre do ano letivo de 2015, entre os meses de março a 

dezembro do recorrente ano. Utilizou-se no total 15 questões abertas, divididas 

em três etapas: inicial, intermediária e final. 

O questionário foi apresentado durante as aulas presenciais de Novas 

Tecnologias Aplicadas à Educação, e respondido individualmente. Cada aluno 

teve em média 30 minutos para ler e responder as questões apresentadas. Os 

questionários tiveram número de aluno participante diferentes em cada etapa, 

de acordo com o total de alunos presentes no dia letivo de aplicação das 

questões, o quadro abaixo apresenta o número total de alunos por 

questionário, assim como as datas de aplicação: 

 

Quadro 02: Número de participantes por questionário 

Questionário Nº de respondentes Data de aplicação 

Questionário Inicial 29 30/06/2015 – Turma “A” 
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01/07/2015- Turma “B” 

Questionário 

Intermediário 

27 20/10/2015 – Turma “A” 

21/10/2015- Turma “B” 

Questionário final 21 15/12/2015 – Turma “A” 

16/12/2015- Turma “B” 

Fonte: Dados da pesquisadora 

 

O número de participantes foi bem variado, na última aplicação houve 

um grande número de ausências de alunos, alguns por dependerem de 

transporte público e serem oriundos de outros municípios os quais já não 

estavam disponibilizando transporte aos acadêmicos, uma vez que a Unicentro 

sofreu alterações no calendário (devido à greve as aulas se estenderam um 

pouco mais do que as demais faculdades da cidade de Guarapuava- Paraná). 

Primeiramente, antes de se fazer a análise dos questionários aplicados, 

percebe-se a necessidade em conhecer um pouco melhor o público acadêmico 

da disciplina de Novas Tecnologias Aplicadas à Educação. Assim foi realizado 

levantamento de dados juntamente com o primeiro questionário, sendo este 

apresentado a seguir. 

O perfil dos acadêmicos tem público predominante feminino com 85% 

mulheres (ver gráfico 1), jovens, 54 % com faixa etária entre 17 a 21 anos, 25% 

entre 22 a 30 anos e 21% entre 31 a 40 anos (ver gráfico 2). Dados estes os 

quais deixam evidente o quanto a história cultural do nosso país ainda 

influencia na escolha da profissão. 

 

Gráfico 1: Gênero 
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Fonte: Questionário inicial aplicado pela pesquisadora  
  

 

Gráfico 2: Faixa etária 

 
Fonte: Questionário inicial aplicado pela pesquisadora 

 

Para a maioria dos acadêmicos é a primeira graduação, apenas 4% dos 

participantes possuem outra formação no ensino superior (ver gráfico 3), onde, 

segundo o participante ingressou na área educacional devido a necessidades 

familiares, a primeira formação era na área da saúde, fisioterapia.  

 

Gráfico 3: Formação acadêmica 

85%

15%

SEXO

FEMININO MASCULINO
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Fonte: Questionário inicial aplicado pela pesquisadora 

 

Na sequência, foram realizadas reflexões dos dados coletados nos 

questionários inicial, intermediário e final, bem como das anotações em diário 

de bordo durante observação e estágio na disciplina de Novas Tecnologias 

Aplicadas à Educação. 

 

4.2.1 Descrição e análise dos dados coletados no Questionário Inicial 

 

O questionário Inicial teve como intuito verificar os conhecimentos 

prévios referentes a EaD, a aceitabilidade de aulas online e a interação na 

plataforma Moodle no primeiro acesso. Para isso, apresentou as seguintes 

questões abertas, sendo: 1) Como foi o impacto ao saber que a disciplina de 

Novas Tecnologias aplicadas à educação utilizaria porcentual da carga horária 

à distância? ; 2) Você tinha conhecimento de que poderia ter disciplinas com 

20% da carga horária online?; 3) O que você compreende sobre a Educação a 

Distância - EaD? ; 4) Como foi a experiência no primeiro acesso à plataforma 

Moodle? e 5) Neste primeiro momento, quais foram suas dúvidas sobre a 

plataforma?  

A necessidade de incluir nos currículos escolares, disciplinas que 

contemplem habilidades para saber agir frente às mudanças que vem 

ocorrendo na sociedade atual, que está cada vez mais tecnológica.  

96%

4%

FORMAÇÃO

PRIMEIRA GRADUAÇÃO SEGUNDA GRADUAÇÃO
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Neste sentido, Mercado (1998), fala sobre a significância da inclusão 

destas disciplinas no currículo atual, e este não deve ser ignorado, pois o 

currículo deve proporcionar ao aluno desenvolver senso de colaboração, 

autonomia e criticidade, o que em muitos ambientes escolares é mera 

reprodução de conteúdo, não instiga o aluno a refletir sobre. 

Belloni (2002), ressalta também a importância em acrescentar conteúdos 

ligados às tecnologias que deem significância e facilitem a aprendizagem. 

Assim, pode-se verificar a relevância de disciplinas que abordem e possibilitem 

o crescimento com temas atuais para a consciência crítica e autônoma dos 

acadêmicos. 

Na primeira questão do questionário inicial, foi indagado sobre o impacto 

ao saber que a disciplina de Novas Tecnologias aplicadas à educação utilizaria 

porcentual da carga horária à distância. Pode-se perceber que nenhum dos 

alunos pesquisou o curso para saber das disciplinas e o que seria trabalhado 

em cada uma delas, portanto, muitos apresentaram-se surpresos ao saberem 

que a disciplina faria uso de ensino bimodal, utilizando a plataforma moodle, 

conforme o relato abaixo: 

 

A6 – Considerei extremamente importante a utilização de uma carga 
horária a distância da disciplina, haja visto, que são vivencias 
significativas em nossa formação, mas eu não imaginei que teria, na 
verdade eu nem sabia direito o que era a disciplina. 

 

Outros alegaram não ter acesso a computadores ou internet, o que 

dificultaria a realização das atividades, necessitando de apoio e ajuda do 

professor. Assim, conforme Valente (2002), ressalta-se a importância do papel 

do professor como mediador da aprendizagem, visto que em um primeiro 

momento, os alunos não possuíam o hábito de pesquisa. Também Masetto 

(2000), friza que a mediação é a prática do professor inteiramente ligada ao 

aluno, e esta pode fazer toda a diferença na apropriação dos conteúdos. Desse 

modo, instigar e levar o aluno a refletir sobre a importância desta para o meio 

acadêmico se faz primordial para a educação.  

Nas primeiras aulas a docente enfatizou a importância de conhecer os 

AVA e as ferramentas educacionais para a formação inicial dos professores, 
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mesmo assim, alguns alunos ficaram receosos, conforme informações de 

relatos a seguir: 

 

A3 – Eu não tenho computador em casa para fazer as tarefas, então 
não gostei, tenho que vim pra faculdade igual. Na verdade eu nem sei 
mexer com o computador direito, quem sabe melhor lá em casa é 
meu filho, vou ter que pedir ajuda pra professora. 
A15 – Foi difícil imaginar, pois onde moro não tem conexão com a 
internet mas sempre dou um jeito. 
 

A falta de contato com a bimodalidade de ensino em educação gerou 

questionamentos, muitas dúvidas surgiram, estas foram registradas em diário 

de bordo, entre elas “como seriam as aulas?”, “teriam aula ou não?” 

(Informações retiradas do diário de bordo), as quais foram sanadas mediante a 

apresentação da Ementa da Disciplina, que traz em seu desenvolvimento todas 

as atividades a serem trabalhadas durante o curso (disponível no anexo 1). 

Os acadêmicos de forma geral, relacionaram como algo importante ter 

parte da carga horária da disciplina online, mas não tinham clareza de como 

seriam estas aulas, pois como será abordado na questão seguinte, para a 

maioria ter carga horária online era algo desconhecido. Esta questão teve 

como objetivo verificar o conhecimento prévio dos alunos em relação a Portaria 

MEC nº 1.134/2016, questionou-se se os alunos tinham conhecimento de que 

poderiam ter disciplinas com 20 % da carga horária online. Os alunos em sua 

maioria desconheciam a existência, conforme os relatos abaixo: 

 

A5 – Não, pois nunca ouvi falar sobre alguma disciplina com uma 
carga horária online. 
A9 – Não, fiquei satisfeita por saber, pois uma forma nova de 
aprender. 
A12– Eu trabalhei em um laboratório de informática da escola, 
ajudava os alunos que não sabiam mexer, e na cidade onde moro 
tem uma “faculdade” dessas a distância da Unicentro, acho que é 
bom, mas eu prefiro o presencial “aprende mais”, eu acho pelo 
menos, eu não aprenderia sem professor pra ensinar, com eles 
explicando já é difícil. 

 

Verifica-se que os alunos desconheciam a Portaria MEC nº 1.134/2016 

que regulamenta a oferta de 20% da carga horária ser virtual em disciplinas de 

cursos presenciais. Assim, fica evidente que não há uma investigação 



110 

aprofundada anteriormente sobre as disciplinas que o curso que optaram 

disponibiliza.  

Da mesma forma, o conhecimento sobre o conceito de Educação a 

Distância ficou na superficialidade, alguns relataram conhecer devido a algum 

amigo que fez curso ou formação em instituições a distância, outros relataram 

ter algum tipo de “preconceito”, contrapondo o ensino presencial com o a 

distância. Questionou-se: O que você compreende por Educação a Distância - 

EaD?, os relatos foram: 

 

A1 – A educação a distância é uma forma de ensino mais flexível e 
dinâmica, resultando na ampliação e aperfeiçoamento de 
conhecimentos tecnológicos. 
A3 – Compreendo que facilita e muito a vida do estudante, mais para 
aquela pessoa que tenha facilidade de aprendizagem. 
A5 – Que é praticamente uma aula presencial, você aprende do 
mesmo modo o que diferencia é que pode ser quando quiser. 
A18– Uma nova metodologia de ensino que utiliza de objetos 
tecnológicos pra repassar o ensino às pessoas que não precisam 
estar presentes fisicamente em um local, mas eu não concordo com 
isso. 
A27 – Compreendo que a educação a distância permite pessoas não 
tem condição para se deslocar até uma faculdade preferencial prefere 
a distância, mas quem pode deve fazer presencial, aprende mais. 

 

Mediante as respostas, fica evidente que de algum modo, ainda 

existe um certo preconceito relacionado com os cursos à distância, seja 

em relação a flexibilidade de horários e local de estudo, bem como com 

a aprendizagem em si.  

Desta forma, ao utilizarem o AVA pela primeira vez, os alunos 

puderam evidenciar, algumas das dificuldades do ensino a distância. 

Quando questionado como foi a experiência no primeiro acesso na 

plataforma moodle, os alunos relataram que: 

 

A4 – A internet é bem lenta, mas não foi difícil, a gente fez junto, 
passo a passo. Teve colega que não conseguiu, faltou computador. 

A12 – Foi diferente, pois estava acostumada com outro de jeito de 
pesquisa. 

A15 – Eu não consegui acessar, meu Registro Acadêmico (RA) não 
está pronto ainda e tenho que fazer um e-mail ainda. 

A17 – O primeiro acesso foi fácil, é bem simples agora tenho fazer 
meu perfil, deixar bem bonitinho, aqui é ruim porque a internet não é 
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boa, não funciona direito, sem contar que esses computadores estão 
“bem feios”, isso que deixa difícil, mas acessar foi fácil, foi bem 
explicado. 

 

Neste momento os alunos tiveram diversas dificuldades, sejam elas 

referentes aos equipamentos tecnológicos (computadores e internet), ou com o 

Registro Acadêmico, fatores os quais evidenciam que a infraestrutura nem 

sempre está adequada para atender o que é previsto no currículo acadêmico. 

Para que ocorra adaptação, a EaD exige certa flexibilização de ensino, 

para isso, é necessário ter materiais adequados, conforme Fiorentini (2003), 

precisa ser um material que converse com o aluno, que motive os estudos. 

Caso isso não ocorra, as aulas podem se tornar desinteressantes, 

desmotivando a participação dos alunos. Nesse sentido, foi questionado: neste 

primeiro momento, quais foram às dúvidas sobre a plataforma? 

 

A2- Apenas sobre o funcionamento do sistema, quanto ao seu 
desenvolvimento. 
A17- Se eu poderia acessar em qualquer outro locar e computador.” 
A27- Não tive nenhuma dúvida até o momento. 

 

Após as primeiras aulas online, ao realizar a primeira etapa da 

sondagem, verificou-se que alguns alunos possuíam dificuldades para realizar 

as atividades proporcionadas no Moodle, (informações do diário de bordo), 

justificando que a página caía facilmente, problemas no laboratório de 

informática da Universidade e erro no acesso devido ao RA.  

Por isso, é de fundamental importância que as ferramentas não sejam 

“um fim” mas sim uma forma de mediar a aprendizagem. Moran (1995) reflete 

sobre algumas características que as ferramentas tecnológicas apresentam, 

ressaltando como podem ser utilizadas pelos alunos. Ao usá-las o aluno passa 

a interagir com seus colegas, uma vez que se pode compartilhar e divulgar os 

trabalhos de pesquisa para o grupo e demais interessados, encontrando-se em 

várias bibliotecas e revistas online. 
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4.2.2 Descrição e análise dos dados coletados no Questionário 

Intermediário 

 

O questionário intermediário objetivou, analisar como estavam sendo 

realizados os acessos na plataforma, se as atividades proporcionavam 

interatividade com os colegas e professor, além de averiguar a metodologia 

utilizada tanto no ambiente virtual como presencial. Apresentaram-se as 

seguintes questões: 1) Como estão sendo feitos os acessos a plataforma 

moodle?; 2) Há interação entre as atividades realizadas no moodle e 

presencial?; 3) Você percebe diferenças na metodologia utilizada nas aulas 

online e presenciais? e 4) As informações repassadas pelo professor para a 

utilização da plataforma foram suficientes e esclarecedoras?  

O questionário intermediário foi realizado nos dias vinte e vinte um de 

outubro do ano de dois mil e quinze. Com o intervalo de tempo da primeira 

sondagem, os acadêmicos já puderam ter um contato maior com a plataforma 

moodle, desta forma objetivou que os alunos relatassem como estavam sendo 

feitos os acessos à plataforma moodle. 

Os alunos relataram que as aulas no ambiente virtual funcionavam como 

uma extensão das aulas presenciais, ou seja, eram um aprofundamento dos 

conteúdos que já haviam sido trabalhados previamente em aula presencial, 

constatando assim, que existe uma mediação no trabalho desenvolvido, 

interligando as tecnologias educacionais e formação inicial de professores. No 

entanto, por vezes os recursos utilizados são falhos a não correspondem às 

expectativas.  

 

A5 – As atividades são postadas uma vez por mês mais ou menos, 
eu acesso sempre pra ver se não tem mais nada para fazer, as vezes 
na hora de postar atividade eu acabo perdendo tudo, porque demoro 
muito e a página “cai”, mas a professora já explicou que dá para 
digitar fora e depois só colar lá para não perder. 

 

Conforme o relato acima, os alunos não acessam a plataforma Moodle 

de forma regular, entram no sistema apenas quando o professor em aula 

presencial anuncia as atividades a serem realizadas. Apenas um aluno relatou 
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visitar a plataforma com regularidade. A aluna A4 relatou que “Não tem 

necessidade de ficar entrando, eu entro porque sou curiosa, então fico fuçando, 

vendo as ferramentas que tem lá, aqui na sala não dá tempo pra ficar 

mexendo”. 

As atividades são dispostas no ambiente virtual, sendo que o estudante 

pode realizar a tarefa dentro de sete dias, este é o período que o sistema 

Moodle fica aberto para postar as respostas. Os temas para o trabalho, 

requerem pesquisas para elaborar a postagem, a internet então, vem como 

uma aliada proporcionando a troca de dados e informações, com acesso 

imediato por qualquer indivíduo (MOORE, 2007).  

Quando as atividades estão disponíveis na plataforma, os acadêmicos 

compartilhavam das informações postadas pelos colegas: “sempre que tenho 

dúvida de como fazer a atividade, eu entro e vejo o que os outros postaram daí 

fica mais fácil, a gente sabe que não tá fazendo daí” (A12). Esta interação no 

ambiente, de certo modo traz segurança aos alunos, uma vez que não têm o 

professor em tempo integral e imediato para sanar dúvidas.  

A interação com o professor em sala presencial é mais direta, uma vez 

que a exposição oral é a mais utilizada de fácil entendimento e isso não ocorre 

no online. “Eu tenho dificuldade às vezes para interpretar o que está escrito, 

aqui na sala eu consigo perguntar pra professora e no online não, então eu me 

baseio no que os outros estão fazendo” (A26). Este relato evidencia, conforme 

Kenski (2012), a importância do papel do professor utilizar as ferramentas 

tecnológicas para dinamizar o ensino, possibilitando novas mediações ao 

ensinar e aprender seja em ambientes presenciais ou virtuais.  

Ao postar a atividade, os demais participantes da disciplina podem ter 

acesso à informação postada, no entanto informação apenas, não garante 

conhecimento. Por isso, como ressalta Mercado (1998), é fundamental que o 

professor saiba fazer esta mediação, saiba orientar a filtrar as informações e 

utilizá-las. Para isso, é fundamental ter uma visão reflexiva sobre os conteúdos, 

é necessário que o professor seja crítico, criativo, com capacidade de pensar, 

aprender e trabalhar em conjunto, para auxiliar assim a transformar as 

informações em conhecimento. Assim, questionou-se: Há interação entre as 
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atividades realizadas no Moodle e presencial? Os alunos afirmaram que existe 

interação, conforme seguem os relatos abaixo: 

 

A1 – Sim, as atividades são discutidas em sala, feitas no moodle e 
discutidas novamente em sala, corrigindo e tirando dúvidas. 

A14 – Sim, há interação nas duas, pois tudo que é passado em sala é 
passado nas aulas no moodle. 

A15 – Sim todas as atividades são complementares, um instigando o 
outro buscando a junção dos assuntos desenvolvidos tanto em sala 
quanto no ambiente online. 

A17 – Sim o professor trabalha conteúdos articulados relembrando 
sempre nas aulas presenciais o que foi trabalhado nas aulas online. 

 

Aqui, pode-se verificar, que as interações entre os grupos, seja 

presencial ou virtual ajudam na aprendizagem significativa. Assim, Mercado 

(1998), ressalta que as tecnologias favorecem os alunos a estabelecer uma 

ligação entre os conhecimentos cientificamente elaborados e os vivenciados, a 

busca por novos conhecimentos, pesquisas, debates incentivam a 

aprendizagem interativa entre os grupos. 

Desta forma, os alunos vão se adaptando com uma nova forma de ver a 

aprendizagem, aprender com o outro, compartilhar informações, dividir 

conhecimentos enriquecem o saber de cada um, mesmo que em um primeiro 

momento, isso pareça um tanto complicado e incompreensível. Desta forma 

Moran Você percebe diferenças na metodologia utilizada nas aulas online e 

presenciais? Os alunos em sua maioria relataram que sim, há diferença 

evidenciando que sentiram falta do contato físico com os colegas: 

 

A2 – Sim, porque na presencial tem a interação com os colegas e na 
aula online não tem. 
A4 – Sim, online somos nós que corremos atrás do material além do 
sugerido e presencial as matérias são discutidas e direcionadas. 
A5 – As aulas online contam com novas formas de pesquisa e 
exigem do aluno maior dedicação e concentração para a escolha de 
informações corretas. 
A9 – Sim, o diferencial é que na sala de aula o conteúdo é 
compartilhado, no moodle você tem que pesquisa mais e se 
aprofundar na matéria para depois compartilhar. 
A27 – Sim, eu me sinto sozinha, não tenho ninguém pra perguntar o 
que eu não sei. 
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O professor em sala presencial possui como ferramenta, a fala, o 

discurso oral, enquanto no espaço virtual ela é substituída por postagens e 

diálogos entre os participantes do grupo (KENSKI, 2003). Assim, a junção entre 

as duas formas de diálogo se fazem presentes dentro da disciplina, uma vez 

que toda atividade postada no virtual é explicada anteriormente em sala 

presencial, o que segundo os acadêmicos facilita o entendimento. “Na maioria 

das vezes não tenho dúvida como fazer, porque a professora fala na sala o que 

vai ter no moodle, isso facilita, porque lá a gente não a tem” (A8).  

Esta interação sócio-afetiva, segundo Belloni (2003), é o principal 

desafio da EaD, desafio maior que propriamente os conteúdos, pois as 

estratégias de interação propiciam uma melhor aprendizagem ao estudante em 

formação. Pensando neste sentido, o professor passa ter um papel mais 

abrangente, o que redefine seu papel. Belloni (2003) fala que o papel do 

professor é fundamental em todos os processos educacionais, possibilitando 

interações e mediações de conhecimento e utilizando diversas ferramentas 

educacionais, possibilita aulas dinâmicas. Assim, ao questionar se as 

informações repassadas pelo professor para a utilização da plataforma foram 

suficientes e esclarecedoras? Os alunos afirmaram que: 

 

A1 – Foram sim, serviram como uma importante base para acessar a 
plataforma e as ferramentas. 
A2 – Sim, pois o professor esclareceu como devia ser utilizado e 
como acessar, as dúvidas foram surgindo mais a professora soube 
esclarecer e sanar as dúvidas. 
A4 – Sim, vale ressaltar que além das informações repassadas pelo 
professor, foi necessária também a exploração individual da mesma, 
para o melhor entendimento de como utilizar tal plataforma. 
A25 – Sim, elas foram bem claras, ensinando também as formas de 
aprender em um novo ambiente de trabalho. Esclarecendo todas as 
dúvidas e nos ensinando a trabalhar de maneira rápida e precisa. 

 

A metodologia utilizada em sala de aula pela professora regente é 

baseada no construcionismo de Papert, o qual tem influência das ideias de 

Piaget. A docente oportunizava aos alunos a pesquisa e interação entre eles, 

deixava os alunos pesquisarem e descobrirem novos saberes por meio de seus 

erros, onde, segundo Altoé (1993), o erro constrói e ajuda na assimilação de 

conhecimentos, levando o aluno à reflexão e organização do raciocínio. 



116 

Assim, o aluno é criador e não apenas receptor do conhecimento, deve 

aprender a partir dos erros que comete (PAPERT, 2008). Sendo a 

aprendizagem construída ativamente pelo ser humano e impulsionada pelo seu 

interesse sobre o objeto de aprendizagem (VALENTE, 2002). 

Nesta perspectiva, fica evidente que caso o aluno não tenha seu 

interesse despertado pelo objeto de estudo, a aprendizagem fica mais 

complicada, não rendendo conforme o proposto. Fato este evidenciado durante 

as observações em sala de aula, pois alguns acadêmicos faziam relações do 

que estavam discutindo em sala com outras disciplinas, assim potencializam a 

aprendizagem, pois com ressalta Papert (1994), o uso do computador e das 

tecnologias em geral não garantem uma melhora pedagógica, é necessário que 

as aulas que utilizam estas ferramentas tenham uma ligação com as demais 

disciplinas.  

Esta interação deve partir tanto dos alunos quanto do professor, 

conforme Lévy (1993), quando esta interação não acontece, ocorre um dos 

maiores erros de quem pretende estar inserido na cibercultura. Esta, foi uma 

das principais dificuldades, pois em poucos momentos pode-se contatar essas 

articulações entre disciplinas. 

 

4.2.3 Descrição e análise dos dados coletados no Questionário Final 

 

Já o questionário final foi aplicado com propósito de analisar como a 

experiência em utilizar o ensino híbrido colaborou para o processo de 

ensino/aprendizagem, como foi a interação nestes meios de ensino em relação 

aos colegas e professor, destacando as principais características que 

consideraram importantes em um professor para esta mistura de metodologias. 

Para tal, as seguintes questões foram aplicadas: 1) Como foi ter utilizado os 

20% da carga horária da disciplina online?; 2) Para você há diferença no papel 

do professor nas aulas online e presencial? Justifique; 3) Quais as principais 

características que o professor deve apresentar durante as aulas online?; 4) O 

que você considera mais relevante na plataforma Moodle que contribuiu para 

sua aprendizagem?; 5) O que você acrescentaria ou excluiria da plataforma 
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Moodle? Por que: e 6) Houve a mesma interação entre professor/aluno durante 

as aulas online e presencial?  

O último questionário foi realizado nos dias quinze e dezesseis no mês 

de dezembro, o semestre só terminaria no ano seguinte, mas para que não 

houvesse um intervalo muito grande de tempo, optou-se por realizar a mesma 

antes do período de férias. A primeira questão, teve como objetivo verificar a 

usabilidade e aceitabilidade dos alunos ao utilizar os 20% da carga horária da 

disciplina online, os relatos apontaram que: 

 

A2 – Foi muito interessante, pois podemos desenvolver atividades em 
casa com mais tranquilidade tendo sete dias para desenvolver a 
atividade que foi pedida, foi uma nova aprendizagem é algo que vou 
levar para sala de aula futuramente. 
A10 – Através das aulas online foi possível uma experiência 
diferenciada com o moodle, o que particularmente foi um grande 
aprendizado, uma vez que podemos ter noção de como ocorre o 
ensino a distância, as dificuldades em ser autodidata e a importância 
em valorizar essa modalidade. 
A14 – Foi muito bom, por que não ficam somente as aulas na sala de 
aula, sai um pouco da rotina, por isso apoio que sempre tenha o 
moodle. 

 

Nas respostas, verificou-se que o principal fator de aprovação da 

utilização da plataforma Moodle, foi a flexibilidade de horários conforme a 

disponibilidade dos acadêmicos, e o incentivo a pesquisa sem o auxílio em 

tempo integral por parte do professor. Moran (2000, p.140), ressalta que as 

“aulas-pesquisa”, ajudam a tornar o aluno produtor do seu próprio 

conhecimento, desta forma é possível perceber o quanto os alunos evoluem 

durante o processo, pois, muitos durante as primeiras aulas não possuíam 

conhecimentos básicos sobre informática. A segunda questão indagou se 

existe diferença no papel do professor nas aulas online e presencial, as 

respostas foram as seguintes: 

 

A5 – Não, pois na presencial e na online o professor fica orientando e 
tirando dúvidas do aluno, tanto na presencial como na online, ele 
serve de mediador. 
A7 – Sim, pois na presencial o professor está nos observando, 
respondendo nossas dúvidas. As aulas online, nós fazemos os 
trabalhos apenas com orientações deixadas na plataforma sem a 
ajuda do professor presente. 
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A8 – Em alguns quesitos sim, haja vista que numa aula presencial o 
professor além de preparar, elaborar as aulas, corrigir trabalhos, 
explanar conteúdo, ele expõe tais propostas verbalmente no decorrer 
das aulas. Ao contrário do professor online, que age como um tutor e 
mesmo fazendo as todas as atividades, não explana os conteúdos 
diretamente aos alunos. 
A12 – Não, porque nos dois, o professor age como mediador de 
conteúdo, um facilitador, o professor participa igualmente. 

 

Os acadêmicos que relataram ter diferença no papel desempenhado 

pelo professor ressaltaram a falta que a figura presencial do professor faz na 

plataforma, “às vezes eu pensava: vou pedir a opinião da professora! Mas daí 

lembrava que teria que esperar a próxima aula porque ela não estava ali, é 

estranho” (A16). 

Para complementar, e entender as respostas elaboradas na questão 

anterior, foi indagado: Quais as principais características que o professor deve 

apresentar durante as aulas online? 

 
A6 – Ter boa comunicação com os alunos, incentivando os alunos 
que tem um pouco mais de dificuldade. 
A7 – Precisa estar atualizado e ser flexível. 
A8 – Esclarecedor e facilitador. 
A12 – O professor deve saber o total conteúdo para explicar e ajudar 
os alunos buscando sempre que todos esclareçam suas dúvidas no 
exato momento. 
A13 – Articular atividades que estejam claramente explicadas, saber 
identificar quando os conteúdos foram trabalhados de maneira eficaz. 
A14 – O professor deve induzir o aluno a ter mais autonomia para 
estudar. 

 

O papel do professor no processo de ensino aprendizagem é 

fundamental, sendo ele o mediador do conhecimento. Assim, Mercado (1998, 

p.5), afirma que “com trabalho coletivo a ser criado, trabalhando com os novos 

recursos que a tecnologia oferece, na organização, flexibilização dos 

conteúdos, na interação aluno-aluno e aluno-professor e na redefinição de seus 

objetivos” garantem um ensino de maior qualidade. 

Sua formação deve ser constante para suprir as necessidades 

educacionais que emergem na sociedade, não é algo fácil, precisa de 

dedicação e preparo constante, o professor é condutor, instigador da 

curiosidade cientifica dos alunos. Após mencionar o papel e características do 
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professor, fez-se necessário compreender o que os alunos consideraram mais 

relevante na plataforma Moodle e a contribuição para a sua aprendizagem: 

 

A – Os conteúdos disponibilizados pelo professor e também as 
interações entre os alunos. 
A5 – A plataforma me possibilitou a autodidaticidade, isso considero 
muito importante. 
A13 – Eu aprendi a procurar, pesquisar onde estava as coisas. 
A14 – Dá pra fazer as coisas de qualquer lugar e quando tem tempo, 
eu gostei. 

 

Os relatos evidenciaram que as atividades e a plataforma eram de fácil 

acesso, com ferramentas e linguagem simples, o que facilitou interagir no 

ambiente, o grande diferencial foi a presença do professor, o qual precisa ter 

em seus objetivos a meta de incentivar os alunos a utilizar os materiais de 

forma intencional, visando uma aprendizagem significativa, criando assim, valor 

nas atividades propostas (FIORENTINI, 2003). O incentivo a pesquisa precisa 

ser constante, com significado na vida do acadêmico, seja na aula presencial 

ou online.  

Ainda sobre o Ambiente Virtual de Aprendizagem, indagou-se: O que 

você acrescentaria ou excluiria da plataforma Moodle? Os relatos foram: 

 

A8 – Um chat dentro da plataforma seria interessante para 
discussões de trabalhos. 
A9 – Está bom assim. 
A10 – Nada. 

 

Percebe-se que a plataforma não foi totalmente explorada, pois chat é 

uma das ferramentas disponíveis dentro do ambiente. Ao questionar se houve 

a mesma interação entre professor/aluno durante as aulas online e presencial? 

Os alunos relataram que: 

 

A2 – Nas aulas presenciais sim, já nas online eu não tive retorno por 
parte da professora em relação às atividades realizadas no moodle. 
A3 – Claro que sim, tanto online como presencial acontece o diálogo 
e interatividade. 
A4 –  Nem tanto, não havia um contato direto com o professor 
durante as aulas online. Apenas algumas explicações antes de iniciar 
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as atividades que tais informações ficariam no início de cada trabalho 
pedido. 
A5 – Nas aulas online houve apenas a solicitação das atividades, as 
quais foram feitas e enviadas. Já nas aulas presenciais a interação 
professor/aluno ocorre de maneira flexível e constante. No entanto, 
ao participar das aulas online é possível perceber o quão difícil é ser 
autodidata. 

 

Neste aspecto, vale ressaltar que o professor não deixa de ser peça 

fundamental para o processo, uma vez que, para Lévy (1996) o professor deve 

ser um incentivador da aprendizagem, indagando e questionando, passa a ser 

gestor do conhecimento um mediador da aprendizagem significativa. 

Desde o início da pesquisa, o principal objetivo era analisar o ensino 

bimodal e suas possibilidades de mediação entre a aplicabilidade da Portaria 

MEC nº 1.134/2016 na formação inicial de professores e as novas tecnologias 

aplicadas à educação. Portanto, as categorias de análise da mediação, do 

conteúdo e da aprendizagem colaborativa permitiram compreender e 

contextualizar o histórico da Educação a Distância; averiguar a usabilidade das 

Tecnologias Aplicadas à Educação no ensino bimodal; bem como buscar uma 

mediação e aprendizagem significativa na utilização da Portaria MEC nº 

1.134/2016 na educação híbrida de um curso de graduação de licenciatura 

presencial. 

Os instrumentos de coleta de dados como questionários, escrita em 

diário de bordo e observação das aulas presenciais e online, subsidiaram os 

objetivos acima citados 

Desta forma, pode-se perceber que o aluno constrói seu conhecimento 

por meio das ferramentas tecnológicas educacionais, no entanto a elaboração, 

a construção do saber só será completa se o aluno tiver um objeto de seu 

interesse (PAPERT, 2008). 

O novo, seja linguagem, palavras, ambientes implicam na construção de 

laços antes inexistentes, laços que envolvam a aprendizagem, para Lévy 

(1996), essas situações propiciam a formação da inteligência coletiva, 

aprendizado por meio da mediação entre os homens.  

A aprendizagem colaborativa permite compartilhar informações com o 

outro, interagir no meio educacional, nos faz aprender e conhecer o novo, a 
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troca de experiências e informações propicia o crescimento humano, 

associação de competências para o trabalho que evidencia uma relação social 

e desta forma o mundo se torna uma fonte de conhecimentos inesgotáveis 

(LEVY, 1996). 

A mediação se faz de suma importância para uma aprendizagem 

significativa. Mediar não é dar respostas, mas sim incentivar a pesquisa. Papert 

(2008) ressalta que o professor não deve repassar respostas prontas, mas 

ensinar o aluno o caminho para buscar essas respostas, a interação e 

compartilhamento de informações, possibilitam ao aluno agregar novos 

saberes, buscar novos conhecimentos, proporcionando uma aprendizagem 

significativa. 

A plataforma permite compartilhar informações e experiências, isso para 

Jenkins (2008), é a convergência na contemporaneidade, expandindo assim, a 

nossa participação em todos os meios midiáticos. Para Lemos (2007), as 

mídias digitais proporcionam a interatividade, com a internet e suas 

ferramentas facilitam a comunicação e a troca de informações, proporcionando 

assim o conhecimento. 

Mercado (1998) ressalta que as informações que os alunos recebem por 

meio da internet nem sempre se transformam em conhecimento, as 

informações são apenas um ponto de partida, assim, o aluno precisa pesquisar, 

agregar mais informações e fazer relação com deem sentido para sua 

aprendizagem. Desta forma, a aprendizagem se torna significativa, instiga e 

possibilita o aluno criar interesse pelo novo, as informações passam a ter 

sentido e utilidade na vida cotidiana. 

Unir as características da educação presencial e a distância é o que 

caracteriza a educação híbrida (TORI, 2009), isso não é apenas inserir as 

tecnologias em sala de aula, mas criar interesse nos alunos pelo processo de 

ensino aprendizagem. 

Segundo Moran (2000), a aprendizagem não é algo que depende 

apenas do professor, é algo que deve ser construído em conjunto, é troca entre 

professor e aluno, possibilitando assim, uma aprendizagem significativa. 
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As tecnologias Educacionais podem contribuir para este interesse 

simultâneo pelos conteúdos apresentados em sala, Mercado (1998) fala que 

quando as tecnologias são usadas de forma adequada, as mesmas contribuem 

para o incentivo a pesquisa, melhorando o conhecimento e as relações sociais 

e também de comunicação proporcionando maior criatividade e autonomia. 

Cabe ao professor provocar a vontade no aluno em ir em busca do 

conhecimento, no entanto é o aluno que precisa manter essa busca de forma 

permanente, desenvolvendo suas habilidades e criticidade, buscando sempre 

contribuir para uma sociedade mais humanitária, ser um cidadão crítico e 

participativo. Proporcionar uma educação instigante colabora para a 

permanência e formação deste cidadão ativo na sociedade. 

O processo ensino-aprendizagem deve ser dinâmico, sendo estruturado 

de acordo com as necessidades educacionais de cada indivíduo. Neste 

sentido, surgem ferramentas para proporcionar a otimização e o auxílio a esse 

processo, e as tecnologias são uma delas, o sistema Moodle é um ambiente 

colaborativo, de domínio público o qual propicia estas relações, podendo ser 

explorado e desta forma contribuir com o meio educacional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A formação inicial de futuros docentes na disciplina de Novas 

tecnologias Aplicadas à Educação em um curso de presencial como 

apresentado neste trabalho, vem ao longo dos anos passando por 

aprimoramentos e ajustes na intenção de melhorar a formação destes 

acadêmicos. 

Desta forma, os aprimoramentos buscam a interação/integração entre a 

educação presencial e educação a distância, educação híbrida, bimodalidade 

de ensino, tecnologias educacionais e ambientes virtuais de aprendizagem. 

Com isso, a educação necessita de uma visão mais ampla mediante as 

metodologias aplicadas/ desenvolvidas em sala de aula, sejam na forma 

presencial ou a distância. 

O processo de ensino e aprendizagem precisa ser dinâmico, sendo 

estruturado de acordo com as necessidades educacionais de cada indivíduo, 

neste sentido, torna-se mais evidente a necessidade de utilizar ferramentas 

para otimizar e auxiliar esse processo, e as tecnologias educacionais podem 

ser uma delas.  

A modalidade de educação a distância é um meio de acesso à 

educação, essa ferramenta vem se aprimorando e melhorando a cada dia, 

sendo necessária a postura de mediador de conteúdos, devido à situação de 

se acreditar que existe acesso facilitado a informação virtual se torna difícil 

complementar o ensino centrado apenas no professor, o equilíbrio entre as 

duas partes (professor e aluno) é fundamental. 

As análises mostram que não é possível compreender o ensino centrado 

apenas no professor, o equilíbrio entre as duas partes (professor e aluno) é 

fundamental. O processo ensino-aprendizagem precisa ser dinâmico, sendo 

estruturado de acordo com as necessidades educacionais de cada indivíduo, 

neste sentido surgem então ferramentas para otimizar e auxiliar esse processo, 

e as tecnologias são uma delas, o sistema Moodle é um ambiente colaborativo, 

de domínio público o qual propicia estas relações.  
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De uma certa maneira com a globalização, a educação está cada vez 

mais valorizada, assim, quando fala-se em educação, a educação a distância é 

uma modalidade que propõe integrações, integralizações e maneiras diferentes 

de acesso à informação, tornando-se um ambiente democrático e sujeito a 

flexibilização de acesso à educação para todos. 

Com isso, vale enfatizar que acesso à informação não garante a 

aprendizagem, o acesso facilitado torna a educação uma mercadoria barata 

sem uma finalidade clara.  

Adequações para melhorar a qualidade educacional se fazem 

necessárias, pois não basta apenas ter acesso, é fundamental ter qualidade e 

criticidade no ensino, educação precisa ser transformadora da sociedade, 

formar cidadãos críticos, ativos e participativos na sociedade e comunidade 

onde estão inseridos. 

Neste aspecto as Tecnologias Educacionais podem ser importantes 

aliadas em sala de aula, proporcionando uma aprendizagem significativa e 

mais dinâmica.  

Ao utilizar tecnologias em sala de aula, possibilitando o ensino 

presencial e também à distância, pode potencializar a aprendizagem dos 

acadêmicos, pois é uma experiência que amplia o que é discutido em sala 

presencial, pois dá ao estudando a oportunidade de interagir e pesquisar em 

ambientes diversos e assim compartilhar suas experiências com os demais 

colegas. 

A educação híbrida, no ensino bimodal requer um trabalho inovador, o 

qual necessita aperfeiçoamento na forma de conduzir as aulas, ser mediador e 

instigador do conhecimento não é uma tarefa fácil. 

Para os alunos é algo que demanda novas rotinas, novas formas de 

pensar o conhecimento, ser crítico e capaz de criar caminhos que interliguem 

os conteúdos com saber, produzindo assim conhecimento em todas as 

intermediações e relações que se estabelece com o meio o qual estão 

inseridos. 
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Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem, com liberação e amparo legal 

da Portaria MEC nº 4.059, e posteriormente amparados pela Portaria MEC n.º 

1.134/2016, vêm sendo utilizados cada dia mais. 

 Essas ferramentas são aliadas do professor quando bem utilizadas, 

contudo não basta apenas ter o recurso, aprendizagem e metodologia são 

paralelos fundamentais, estas diferem nos ambientes presencial e online. 

O ambiente virtual tem especificidades diferentes do presencial, 

principalmente no que diz respeito ao aspecto das linguagens interacionais, 

com isso, ao mudar o instrumento de aprendizagem, muda a consciência sobre 

educação. 

O professor, além do domínio de conteúdo, tem uma função social de 

integrar e criar momentos de interação entre o grupo de estudantes, essa 

prática se faz primordial, passando a ser um gerenciador da aprendizagem. 

Este aspecto não tira dos alunos sua responsabilidade e a autonomia do 

professor, ambos se completam o aprender com o outro, se faz aprender 

melhor, uma soma de conhecimentos. 

Os sujeitos desta pesquisa foram professores em início de formação, os 

quais atuarão em salas de aula, e possivelmente, nestes ambientes 

reproduzirão experiências vividas no campo acadêmico. 

Durante as observações, ficou evidente que os acadêmicos em sua 

maioria tem acesso as tecnologias, no entanto uso das tecnologias 

educacionais para fins educativos não era algo que fazia parte da rotina dos 

mesmos, o acesso as tecnologias era para fins de entretenimento e devido a 

isso não havia um interesse continuo e assíduo nas interações dentro do 

ambiente de aprendizagem. 

A disciplina de Novas Tecnologias Aplicadas à Educação, conforme 

observado pela pesquisadora, era a única disciplina no curso de graduação 

que fazia uso de ferramentas tecnológicas em suas práticas em sala de aula, 

buscando uma integração entre as demais disciplinas, incentivando a pesquisa 

e produção acadêmica. 

Caso estes recursos educacionais fossem utilizados na maioria das 

disciplinas como fonte complementar dos conteúdos apresentados em sala 
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presencial, criar-se-ia o hábito com maior facilidade em pesquisar e 

compartilhar informações nos meios digitais, possibilitando uma maior 

interação e colaboração entre os grupos de estudantes. 

Visto que, dentre conteúdos trabalhados na disciplina, a produção e 

criação de blogs para compartilhamento de experiências, a produção inicial de 

artigos científicos para apresentação na semana acadêmica do curso, foram 

grandes alavancas para incentivo a pesquisa e continuidade da mesma. 

Durante estas atividades, os acadêmicos sentiam-se mais próximos da 

universidade, relatando e compartilhando as experiências dos primeiros passos 

na pesquisa, a interação com as demais disciplinas e importância desta para o 

crescimento acadêmico. 

O objetivo da pesquisa foi analisar o ensino bimodal e suas 

possibilidades de mediação entre a aplicabilidade da Portaria MEc nº 

1134/2016 na formação inicial de professores e as novas tecnologias aplicadas 

a educação. 

Pode evidenciar que há uma grande potencialidade no ensino bimodal, 

pois possibilitar a ampliação das experiências vivenciadas pelos acadêmicos 

em sala presencial pode aguçar e despertar a iniciativa e permanência no meio 

da pesquisa acadêmica, a troca de experiências incentiva ao ingresso daqueles 

que em um primeiro momento não se sentiram motivados a realizar e iniciar 

pesquisa cientifica. 

As discussões permitem a compreensão de conteúdos de uma forma 

mais dinâmica, pois nos ambientes virtuais os acadêmicos e professor podem 

compartilhar além das experiências em sala, conteúdos que aprofundem os 

estudos em determinado conteúdo, fazendo elos com as produções já 

realizadas e as que ainda serão feitas. 

Os pontos negativos analisados foram principalmente a falta de 

integração entre as disciplinas, os conceitos e conteúdos apresentados pela 

docente pareciam isolados e sem conexão com as demais disciplinas do curso, 

onde o incentivo a pesquisa cientifica parecia estar em defasagem, os 

acadêmicos mostravam-se interessados, mas ao mesmo tempo desmotivavam-
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se ao perceberem que precisavam alimentar e sustentar as pesquisas e 

produções. 

Outro ponto negativo foi a precariedade dos equipamentos 

disponibilizados pela universidade aos acadêmicos, além de computadores 

antigos e muitas vezes sem funcionar a internet também não funcionava direito, 

impossibilitando realizar a atividade proposta naquele exato momento. 

Acredita-se que esta pesquisa, entre suas limitações e possibilidades, 

instigue outros acadêmicos a pesquisar sobre o tema, ressalta-se assim, a 

importância de tais discussões no meio acadêmico, uma vez que estas 

ferramentas educacionais podem contribuir para a melhoria da qualidade de 

ensino.  

Desta forma, a pesquisa que aqui não se encerra, pois ainda ficam 

vários questionamentos para futuras pesquisas, sobre a Educação híbrida e o 

ensino bimodal, principalmente sobre as possibilidades de mediação na 

aprendizagem colaborativa. 
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APÊNDICE 1 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO 

 
Eu _______________________________________________________, RG nº 

___________________________, estou sendo convidado a participar de uma 

pesquisa de campo para fins de desenvolvimento de dissertação do curso de 

Mestrado – UNICENTRO, cujo objetivo é analisar o impacto da utilização 

dos 20% da carga horária online permitida por Lei na disciplina de Novas 

Tecnologias Aplicadas à Educação. 

Sei que para o avanço da pesquisa q participação de voluntários é de 

fundamental importância. Caso aceite participar desta pesquisa eu responderei 

questionários elaborados pelos pesquisadores, que trata de questões abertas 

referentes ao desenvolvimento interacional no sistema Moodle na disciplina de 

Novas Tecnologias Aplicadas à Educação no ano letivo de 2015. 

Estou ciente de que minha privacidade será respeitada, meu nome e qualquer 

outro dado confidencial, serão mantidos em sigilo. A elaboração final dos dados 

será feita de maneira codificada, respeitando a ética da confecionalidade. 

Estou ciente que posso me recusar a participar do estudo, ou retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar, nem sofrer 

qualquer dano. 

Os pesquisadores envolvidos com o referido projeto são: Ana Paula Gonzatto e 

Jamile Santinello. 

Estão garantidas todas as informações que eu queira saber antes, durante e 

depois do estudo. Li, portanto, este termo, fui orientado quanto ao teor da 

pesquisa acima mencionada e compreendi a natureza e o objetivo do estudo 

para o qual fui convidado a participar. 

Concordo, voluntariamente em participar desta pesquisa, sabendo que não 

recebi nem receberei nenhum valor econômico por minha participação. 

 

 

Assinatura do Sujeito da pesquisa 

 

Guarapuava, __________________ de _________________________2015 
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APÊNDICE 2 

 
QUESTIONÁRIO INICIAL DA PESQUISA DE MESTRADO 

 
Coleta de dados para fins educativos, haja vista a pesquisa em nível de 
Mestrado, área de concentração em Educação-UNICENTRO, a ser realizada 
pela mestranda Ana Paula Gonzatto. 
 
Orientadora: Jamile Santinello 
 
Linha de pesquisa: 2 - Educação, Cultura e Diversidade. 
 
Pseudônimo: ___________________________________________________ 
 
Idade:  
     17 – 21 anos         22 – 30 anos           41- 50 anos          51 anos em diante 
 
Sexo:          M            F 
 
Perguntas abertas: 
  

1) Como foi o impacto ao saber que a disciplina de Novas Tecnologias 

aplicadas à educação utilizaria porcentual da carga horária à distância? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2) Você tinha conhecimento de que poderia ter disciplinas com 20% da 

carga horária online? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

3)  O que você compreende sobre a Educação a Distância-EAD?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

4)  Como foi a experiência no primeiro acesso à plataforma Moodle?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

5)  Neste primeiro momento, quais foram suas dúvidas sobre a plataforma? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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APÊNDICE 3 

 
QUESTIONÁRIO INTERMEDIÁRIO DA PESQUISA DE MESTRADO 

 
Coleta de dados para fins educativos, haja vista a pesquisa em nível de 
Mestrado, área de concentração em Educação-UNICENTRO, a ser realizada 
pela mestranda Ana Paula Gonzatto. 
 
Orientadora: Jamile Santinello 
 
Linha de pesquisa: 2 - Educação, Cultura e Diversidade. 
 
Pseudônimo: ___________________________________________________ 
 
Idade:  
     17 – 21 anos         22 – 30 anos           41- 50 anos          51 anos em diante 
 
Sexo:          M            F 
 
Perguntas abertas: 
  

1) Como estão sendo feitos os acessos a plataforma moodle? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________________________________________ 

2) Há interação entre as atividades realizadas no moodle e 

presencial? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________________________________________ 

3) Você percebe diferenças na metodologia utilizada nas aulas 

online e presenciais?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________________________________________ 

4) As informações repassadas pelo professor para a utilização da 

plataforma foram suficientes e esclarecedoras?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________________________________________ 
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APÊNDICE 4 

 
QUESTIONÁRIO FINAL DA PESQUISA DE MESTRADO 

 
Coleta de dados para fins educativos, haja vista a pesquisa em nível de 
Mestrado, área de concentração em Educação-UNICENTRO, a ser realizada 
pela mestranda Ana Paula Gonzatto. 
 
Orientadora: Jamile Santinello 
 
Linha de pesquisa: 2 - Educação, Cultura e Diversidade. 
 
Pseudônimo: ___________________________________________________ 
Idade:  
     17 – 21 anos         22 – 30 anos           41- 50 anos          51 anos em diante 
 
Sexo:          M            F 
Perguntas abertas: 
  

1) Como foi ter utilizado os 20% da carga horária da disciplina online? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________ 

2) Para você há diferença no papel do professor nas aulas online e 

presencial? Justifique 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3) Quais as principais características que o professor deve apresentar 

durante as aulas online? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4) O que você considera mais relevante na plataforma Moodle que 

contribuiu para sua aprendizagem? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

5) O que você acrescentaria ou excluiria da plataforma Moodle? Por que:  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

6) Houve a mesma interação entre professor/aluno durante as aulas 

online e presencial? 

__________________________________________________________ 
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ANEXO 1 
 

EMENTA 
 

Ambientes informatizados de aprendizagem: o papel da escola e do professor no processo 
de ensino-aprendizagem. Organização de atividades para a prática pedagógica utilizando o 
computador. 
 
OBJETIVOS 
Geral 
Reconhecer a importância do uso adequado das tecnologias no ensino, na atualidade. 
 
Específicos 
1. Construir atividades e/ou estratégias de uso pedagógico do computador. 
2. Estudar a aplicação dos diversos recursos da informática no cotidiano da sala de aula. 
3. Utilizar a internet no contexto educacional. 
4. Identificar as ferramentas utilizadas na modalidade à distância, utilizando e construindo 

atividades específicas no ambiente moodle. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

1. Contexto histórico e fundamentos da informática educacional: 
1.1. Teorias da aprendizagem por meio do computador.  
1.2. Informática educativa no Brasil. 

2. Ambiente de aprendizagem informatizado: 
2.1. Uso do software livre cmaptoolspara a construção de mapas conceituais. 
2.2. Informações básicas sobre os recursos existentes a serem utilizados: sistema 

operacional, Microsoft Office, BrOffice, edição de texto e edição de slides 
(moviemaker). 

2.3. Internet: características gerais, e-mail, criação de blog, ambientes colaborativos de 
texto, de apresentação e de vídeos respectivamente scribd, slideshare. 

2.4. Redes sociais: o que é e como funciona. Noções de web 1.0, web 2.0 e web 3.0. 
Criação e utilização de uma rede social entre os acadêmicos da primeira série do 
curso de pedagogia. 

3. Utilização do ambiente moodle: 
3.1. Conteúdos a serem abordados: Texto 1- “O que é o ambiente moodle”, 
3.2. texto 2 -“A educação a distância no Brasil”, texto 3 - “A produção de textos 

colaborativos em ambientes virtuais” e texto 4 - “O que são redes sociais”.  
3.3. Metodologia de trabalho: cada aluno deverá se cadastrar no ambiente moodle para 

acessar os textos para leitura, links, vídeos e outras informações sobre os 
conteúdos mencionados acima. Cada conteúdo corresponde a uma unidade com 
duração de uma semana e ao seu final uma avaliação online. Ao final de todos os 
conteúdos será realizada uma avaliação presencial. Essa atividade será realizada 
nos meses de setembro e outubro do corrente ano letivo de acordo com o 
cronograma das aulas. 

3.4. Tecnologias utilizadas: será utilizado o ambiente Moodle e vídeos que tratam sobre 
os temas. 

3.5. Cronograma de tutoria presencial: a tutoria será realizada em laboratório no horário 
das aulas de cada turma, uma vez que não haverá aula presencial nesses dias, 
com, no máximo, 5 alunos por vez. 

3.6. Critérios de avaliação: participação e acesso aos conteúdos; realização das 
atividades e exercícios e avaliação presencial objetiva e individual. 

3.7. Cronograma de avaliação: 
 

Texto 1 – 
primeira semana 

Texto 2 – segunda 
semana 

Texto 3 – terceira 
semana 

Texto 4 – quarta 
semana 

Estudo do texto - 
O que é o 
ambiente moodle 

Estudo do texto - A 
educação à 
distância no Brasil 

Estudo do texto - A 
produção de textos 
colaborativos em 

Estudo do texto - O 
que são redes 
sociais 
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ambientes virtuais 

Atividade - Fórum Atividade - 
Questionário 

Atividade - Fórum Atividade -
Produção de texto 

Avaliação presencial 
 

 
METODOLOGIA 

 
A dinâmica das aulas será realizada em laboratório de informática e eventualmente em sala 
de aula. Em cada semestre haverá atividade individual e em grupo. Cada acadêmico (a) e/ou 
grupo deverá organizar as atividades a partir de um tema a ser definido sobre um conteúdo 
da disciplina ou outro de interesse no curso. 
As atividades podem ser assim descritas: 
1. Elaboração de um mapa conceitual simples. 
2. Organização de texto e slides sobre o tema e encaminhá-los para um ambiente 
colaborativo. 
3. Criar um blog sobre o tema escolhido e disponibilizar o material produzido; 
4. Participar das atividades no ambiente Moodle. 
 

AVALIAÇÃO 
 
Atividades práticas em laboratório, individual e em grupo. 
Avaliação escrita. 
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SUGESTÃO DE VÍDEOS 
O ponto de mutação 
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ANEXO 2 
PORTARIA MEC 4049/2004 
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ANEXO 3 
PORTARIA MEC 1134/2016 
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