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Resumo: Este artigo busca elucidar o desenvolvimento da autonomia no cenário de possibilidades
técnicas on-line advindas do projeto educativo Guanabara.info – relacionado a contexto não escolar -,
no âmbito de seu podcast. Para isso, inserirmo-nos no uso do site e fazemos uso de um corpus
documental a fim de apropiarmo-nos das vozes dos usuários do projeto supracitado, colhidas em
entrevistas semiabertas, de modo a perceber as distintas manifestações da autonomia educativa ali
deslindadas.

Palavras-chave: Tecnologia de oralidade, Tecnologia educacional, Educação on-line

1 - INTRODUÇÃO
O Guanacast, podcast do site Guanabara.info, constitui-se de iniciativa educativa, fora de contextos
escolares, marcada pela autonomia. Em vista disso, o desvelamento do desenvolvimento da autonomia
de seus usuários apresenta relevância ao pensamento da educação, de modo a contribuir ao
pensamento acerca da apropriação dos meios on-line para o fomento à autonomia em educação. Por
essa razão, a análise proposta constituirá aspecto centralizador deste estudo, no qual buscaremos
esclarecer a natureza do desenvolvimento da autonomia nas práticas educativas dadas pelos usuários
do Guanacast.

1

Doutor em Educação.
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Na busca dos objetivos apontados, vamos nos utilizar de um recorte das análises elaboradas em nossa
dissertação de mestrado, denominada “Construindo um modelo de referência ao despertar do interesse
dos sujeitos em projetos educativos em ambiente on-line” (FREIRE, 2010), para realizar um estudo de
caso acerca do objeto já delineado. Em especial, nos apropriaremos das falas colhidas junto aos usuários
do Guanacast para analisar o desenvolvimento da autonomia entre seus usuários. Esse material
constituirá o principal corpus documental deste estudo, de modo a prover o alicerce empírico para as
análises aqui realizadas.

2 – RESULTADOS E DISCUSSÃO
Inicialmente, precisamos apontar indícios à percepção de efetivo avanço educativo pelos usuários do
Guanacast. Para isso, é possível nos apropriarmos da fala de um de seus usuários:
Entrevistador diz2:
[...] e você considera a escuta do podcast do guanabara como uma experiência
educativa, você realmente aprende com esse podcast?
Entrevistada D diz:
[...] nossa ...
[...] aprender tuuudo eu nao aprendo: mas boa parte sim
No delineamento do tema que norteia este estudo, é válido seguirmos no exame da fala da
entrevistada, de modo a considerar o aspecto de desenvolvimento de uma postura de autonomia,
advinda de sua prática no Guanabara.info.
Entrevistador diz:
[...] então o podcast do guanabara acaba lhe estimulando a realizar outras
atividades, fazer suas proprias pesquisas para entender algo que não ficou
claro no programa?
Entrevistada D diz:
[...] isso
[...] é às vezes eu faço [...] dou uma olhadinha pra entender [...] mas não todas
as vezes.
Entrevistador diz:
Legal. Já teve algum assunto que você escutou no podcast e depois passou a
acessar na internet, ou pesquisar pra saber mais, por ter lhe despertado o
interesse?
2

Cabe esclarecer que nas citações de falas citadas neste estudo mantemos a escrita original dos sujeitos. Ainda que isso
implique na utilização de textos com erros de grafia, entendemos que, por serem erros que não comprometem o entendimento
do texto, a não modificação do texto original funciona também como uma forma de identificação dos sujeitos; revelando sua
formação educativa e traços sociais através de particularidades de linguagem.
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Entrevistada D diz:
Alguns não que passei a acessar, mas que tipo passei a saber mais sobre tal site
como a google e a yahoo eu já acessava, mas não entendia muito a história de
criação.
No relato citado observamos a relação onde a utilização do site acaba por gerar desdobramentos
educativos referentes à tomada de uma postura de ação pelo estudante, estimulando-o ao
desenvolvimento de uma conduta marcada pela autonomia. Tal postura reverbera em práticas que se
mostram fundamentais no contexto de uso das TICs, as quais demandam que o aluno possa “ultrapassar
o papel de passivo, de escutar, ler e decorar como repetidor fiel dos ensinamentos do professor e
tornar-se criativo, crítico, pesquisador e atuante, para produzir conhecimento” (Behrens 2000, p. 71). O
posicionamento discente apresentado advém do entendimento de que, no contexto atual, a escola já
não detém sua posição de local centralizador de informações, tampouco o professor mantém sua
posição de “detentor do conhecimento”, o qual supostamente deveria “transmitir” a seus alunos,
retomando a noção de “educação bancária”, nomeada e criticada por Paulo Freire (1987).
Assim, observamos no Guanabara.info os desdobramentos de uma educação autônoma, alheia à
dependência de uma figura superior em um modelo de escola baseado na divisão entre mestres, acima,
e “alunos-pupilos”, abaixo. O site em questão aponta para uma educação de trabalho em um contexto
igualitário, no qual professores e alunos seguem um relacionamento para construção do conhecimento
baseado não na hierarquia, mas na aproximação. Essa postura acaba por criar condições mais positivas
ao desenvolvimento da ação e do interesse por parte dos alunos, como perceptível na fala a seguir:
Entrevistada B diz:
Gosto das aulas que tem mais interação entre alunos e professores, que sejam
mais engraçadas, mas q ao mesmo tempo consigo aprender...
Entrevistador diz:
Para você então é importante que o professor não se apresente como uma
figura "superior", mas como alguém que está lá pra orientar os alunos, como
um grupo, uma unidade, e não um chefe?
Entrevistada B diz:
Sim...
Por que ele é superior?
Só pelo fato de ele ser meu professor, isso PARA MIM não significa que ele
seja, e se sinta melhor do que eu...
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A relevância do contexto on-line no fomento à autonomia educativa também é passível de ser
observado a partir de seu entorno técnico. Dessa maneira, percebemos nos sujeitos entrevistados a
predileção por aparatos técnicos que, além de dispor de funções avançadas, propiciassem o uso de
tecnologias promotoras de autonomia, caracterizada por quesitos que oferecessem maleabilidade, além
de busca, de acesso aos conteúdos que veiculam. Essa percepção é externada na fala a seguir.
Entrevistador diz:
Se você pudesse escolher, escolheria escutar o guanabara por podcast ou por
rádio?
Entrevistada D diz:
Por podcast mesmo
Entrevistador diz:
Por quê?
Entrevistada D diz:
Porque, tipo eu acho mais prático, na rádio eu fico mais preso ao aparelho né?
E eu quando estou escutando geralmente seria mais no celular ou no mp4
Entrevistador diz:
Mas, no mp4 não funciona rádio?
Entrevistada D diz:
Funciona, mas tipo, são todas as vezes que eu consigo ouvir todo o episódio, aí
no mp4 ou no aparelho celular [...] eu posso dar pause e terminar de ouvir em
outro momento

O interesse apresentado, direcionado a um modo de apropriação tecnológica propícia a tomada de uma
postura autônoma, igualmente reforça o conforto dos usuários do site em disporem de práticas de sua
predileção. Desse modo, reforça-se a perspectiva de que o interesse precede o conhecimento, tendo
aquele uma relação próxima com a maturação da autonomia no caso aqui em análise. A observação
analítica do Guanacast, assim, nos mostra que a autonomia pela tecnologia na educação oferece
possibilidades largas de colaborar à criação de um cenário mais propício ao desenvolvimento do
interesse em projetos educativos em ambiente on-line.
Por seu modo de acesso por demanda, a veiculação de conteúdo em formato digital propicia uma
relação dos alunos com o conteúdo que se dá em um molde de maior maleabilidade. Como destacado
pelos sujeitos, a possibilidade de acesso ao conteúdo em horários diversos configura-se como uma das
maiores vantagens da autonomia pela tecnologia aplicada à educação.
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Entrevistador diz:
Quais, pra você, são as vantagens de usar o formato (podcast)?
Entrevistado C diz:
[...] a portabilidade, posso carregar o audio em meu mp3/mp4, celular e ouvir
aonde eu quiser.

Dessa forma, a anexação da autonomia da tecnologia colabora a um acréscimo do interesse dos sujeitos
ao uso ativo de projetos educativos em ambiente on-line por substituir, nas práticas de exposição de
conteúdo, o acesso em horário obrigatório por um acesso contextualizado à individualidade de cada
sujeito; seus horários, sua rotina, seus momentos de maior disposição ao pensar educativo. O
desenvolvimento da autonomia observada no Guanacast apropria-se, assim, de um fenômeno típico da
utilização educativa do meio on-line. Nessas práticas, a utilização de podcasts costuma corresponder a
avanços referentes à conquista de um maior grau de autonomia de alunos em relação ao acesso a
conteúdos, ampliando, dessa forma, as possibilidades a esse fim.

CONCLUSÕES
Nossa observação do Guanacast apontou ao desvelamento de um forte teor de autonomia nas práticas
educativas desenvolvidas pelos sujeitos. Nesse cenário, foi possível observar que os quesitos técnicos do
meio on-line provêem possibilidades que, caso apropriadas em um direcionamento autônomo, acabam
por fomentar o desenvolvimento de um projeto educativo pautato pelo desenvolvimento da autonomia
por seus participantes. Esse direcionamento acaba por suprir uma necessidade expressa de forma
recorrente pelos usuários, que valoraram positivamente a disposição de ações relacionadas a
características autônomas.
Considerando essa abordagem, pelos fatos apresentados e análises realizadas, as ações dadas no
entorno do Guanacast indicam ser positivas à autonomia a utilização das possibilidades advindas do uso
de tecnologias on-line. Tal utilização mostrou colaborar á ampliação de possibilidades de autonomia
oriundas do projeto aqui em questão.
Os resultados apresentados, portanto, ajudam a entender a autonomia educativa desenvolvida no
âmbito do Guanacast, cujos usuários manifestaram em suas falas e suas práticas a demanda e o
desenvolvimento de uma relevante perspectiva de ação educativa pautada pela autonomia.
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Resumo: O desenvolvimento de redes sociais digitais, ocorre com a partir da proposta de este ser um
espaço de construção colaborativa de relacionamentos, contatos, ‘nós’, laços. A partir dos anos 2000,
empresas, comunicadores, políticos, grandes corporações, entre outros seguimentos, perceberam o
potencial e o alcance das redes sociais e passaram a participar dessas redes com objetivos de
potencializar negócios, relações comerciais, entre outras finalidades. Apenas muito mais recentemente,
o setor educacional passa a enxergar a possibilidade de sua utilização educacional. Este artigo elabora
reflexão sobre as redes sociais digitais desenvolvidas através da web interativa e inicia discussão sobre a
apropriação deste espaço tecnológico como ambiente educacional.

Palavras-chave: Redes Sociais, Utilização Educacional das Redes Sociais, Tecnologia Educacional

EIXO 4 – TECNOLOGIA E PROJETOS INOVADORES PARA A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

789

1. REDES SOCIAIS, CONCEITOS E ATUALIDADE
O surgimento das redes sociais digitais acompanha o desenvolvimento, expansão e aumento da
velocidade da internet, bem como a estrutura colaborativa e participativa propiciada pela web 2.0
através dos sites interativos. Assim, as redes sociais despontam com proposta de ser espaço de
construção colaborativa de relacionamentos, contatos, ‘nós’3, onde os indivíduos podem trocar
informações, experiências, criar comunidades virtuais ou fóruns de discussão que tratam de temas
específicos, bem como divulgar e compartilhar idéias que acreditam serem importantes para si e para a
comunidade nas quais estão inseridos. Para Castells (2003) as redes sociais têm um papel importante na
formação das novas interações sociais virtuais, ou comunidades virtuais. E na medida em que as redes
sociais digitais se popularizam, percebe-se que cada vez mais, grande parte da interação social ocorre
online, sendo possível na atualidade “construir redes sociais a distância, em que várias pessoas
interagem, síncrona e assincronamente” (MATTAR, 2012, p. 82).
Castells (2006, p. 87) relata que até por volta de 1990 os “não-iniciados” na navegação na internet
tinham grandes dificuldades em utilizá-la, e essa dificuldade só é minimizada a partir do salto
tecnológico e criação da Web. Considera ainda que, com a criação da teia mundial, inaugura-se a
participação dos usuários na internet, inicialmente muito pouco interativa, basicamente sendo feitas
buscas de conteúdos e pouca troca de mensagens em e-mails, salas de bate papo. A internet em sua
origem um imenso repositório de conteúdos se transforma em ambiente de intensa interatividade –
através da Web 2.0, termo cunhado inicialmente por Tim O’Reilly em 2005 e que significa sistema web
baseado na colaboração e na construção coletiva.
A evolução que hoje está sendo vivenciada na educação determina, entre outros aspectos, que “a
educação se realiza em outros lugares além da escola” (GOMEZ, 2004, p. 22), podendo-se dizer que
“não existem fronteiras quando se utiliza a Internet para a aprendizagem das pessoas” (GOMEZ, 2004,
p. 22). Essa mudança pode ainda significar que “o aluno, além de leitor, passa também a ser autor e
produtor de material para a educação, inclusive editor e colaborador, para uma audiência que
ultrapassa os limites da sala de aula ou do ambiente de aprendizagem” (MATTAR, 2012, p. 82). Outra
consequência da Web 2.0 é a ampliação da quantidade de usuários da internet no Brasil, que sobe de
8,6% da população em 2001 para 20,4% em 2007 (IBGE, 2007). Estes “novos” usuários que fazem parte
da internet percebem-na como uma rede de informações, de dados, de comunicações e também rede
3

“Os atores são o primeiro elemento da rede social, representados pelos nós (ou nodos)” (RECUERO, 2009, p. 25).
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de aprendizagem coletiva, podendo-se dizer, resumidamente, que "a Web 2.0 abre perspectivas de
sumo interesse para o desenvolvimento de propostas pedagógicas e didáticas baseadas em dinâmicas
de colaboração e cooperação" (COLL; MONEREO, 2010, p. 36).
Contudo, apenas a entrada de computadores na escola, ligados ou não à internet, não determina que a
educação seja de qualidade ou, ainda, “em rede”. É necessário mais que tecnologia para que a
qualidade do ensino seja garantida, ou seja, “não adianta distribuir tecnologia sem ideologia, sem
formação, sem método, sem mudar o paradigma”, como afirmam Gadotti e Romão em prefácio da obra
de Gomez (2005, p. 14, grifo do autor). É necessário perceber que “aprender em rede supõe um
paradigma educativo oposto ao paradigma individualista, hoje dominante. Educação em rede supõe
conectividade, companheirismo, solidariedade” (GADOTTI; ROMÃO, 2005 apud GOMEZ, 2005, p. 14), e
para auxiliar na consolidação da rede de aprendizagem coletiva, os websites e softwares passaram a
adotar como característica principal a agregação de informações e a maior possibilidade de interação
entre os usuários, conforme recomenda O’Reilly (2005). Alguns exemplos desses tipos de sites e
softwares são: Blogs, Wikipédia, Orkut, Facebook, Twitter, MySpace, MSN e Skype, sendo que esses
podem ser considerados, também, exemplos de plataformas de redes sociais na internet. Outra
característica do conceito de redes sociais é que esse não é um conceito novo, sendo que a ideia de
representação da realidade em rede não é inédita, pois há tempos já são conhecidas as redes tanto no
meio biológico, matemático ou físico quanto nas humanidades (SANTAELLA; LEMOS, 2010). A época do
surgimento das redes sociais, mesmo fora da internet, também não é consensual na comunidade
científica, porém, alguns autores consideram os trabalhos de Barnes (1954) e de Milgram (1969) como
os pioneiros na discussão e apresentação do conceito de Redes Sociais (LEFEBVRE, 2005; MERCKLÉ,
2004; RECUERO, 2009).
A partir da década de 90, as reflexões que existiram acerca das "Redes Sociais Eletrônicas" (AGUIAR,
2006) foram produzidas pelos próprios usuários dessas redes, pois os pesquisadores (em grande parte
os norte-americanos) estavam preocupados em desenvolver ferramentas e aplicativos técnicos que
dessem conta da quantidade de usuários que estava aumentando consideravelmente. Desde então, as
redes sociais estão se tornando cada vez mais populares. Compreende-se que é disponibilizado um
grande número de informações diariamente e o acesso a todo esse conteúdo tem sido feito por milhões
de pessoas, inúmeras vezes ao dia. Percebe-se que, por esse meio, os indivíduos ficam sabendo detalhes
da vida de seus contatos (amigos, familiares, colegas de trabalho e de interesses afins), o que eles estão
fazendo, o que estão comendo, para onde viajaram, no que estão pensando e também o que estão
estudando e também tem acesso a notícias locais e globais com muita agilidade.
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Se por um lado admite-se o conceito de redes sociais como sendo estruturas compostas por pessoas,
grupos de pessoas e organizações que estão ligadas por elos fortes ou fracos e vinculadas de maneira
não hierárquica por interesses comuns, por outro lado, concorda-se que as “redes não são, portanto,
apenas uma outra forma de estrutura, mas quase uma não estrutura, no sentido de que parte de sua
força está na habilidade de se fazer e desfazer rapidamente” (DUARTE; QUANDT; SOUZA, 2008, p. 156),
sendo que essa força só é possível porque as redes são construídas por seus usuários, que por sua vez
também constroem suas relações de maneira não fixa, não determinante, em um contexto educativo
que pode alterar-se a qualquer momento, trazendo a ideia de que as redes são abertas, mutantes e
capazes de aumentar sua capacidade a cada interação que os seus usuários (os nós) realizam (CASTELLS,
2006). Essa não linearidade ou não padronização das redes sociais pode ser um aspecto que facilitará a
aprendizagem por meio delas e, percebe-se que ao construir uma rede não padronizada é preciso
constatar e dialogar acerca do que a educação significa para os educadores envolvidos, sendo
considerável que "a educação autêntica, repitamos, não se faz de A para B ou de A sobre B, mas de A
com B mediatizados pelo mundo. Mundo que impressiona e desafia a uns e a outros, originando visões
ou pontos de vista sobre ele." (FREIRE, 1987, p. 84).

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A postura necessária, então, do professor para utilizar de redes sociais para fins educacionais é diferente
da postura que ele apresentava anteriormente em sala de aula, sendo que “o novo meio exige uma
visão mais construtivista e interacionista, em oposição ao instrumentalismo e à competitividade
dominantes. Uma nova pedagogia, uma pedagogia da virtualidade faz-se necessária” (GADOTTI;
ROMÃO, 2005 apud GOMEZ, 2005, p. 14, grifo do autor), pois com a quantidade de informações
disponíveis, não é possível mais absorver tudo, conhecer tudo que é novo em uma determinada área de
atuação profissional, por exemplo, porém é preciso saber onde buscar as informações necessárias. A
gestão do conhecimento torna-se aspecto importante na aprendizagem e não mais a aquisição e
armazenamento do conhecimento.
A mudança necessária para a escola, atualmente, perpassa por mudanças além da postura de seus
atores, englobando também a mudança das principais fontes de pesquisa, que contam com páginas da
internet, documentos online, áudios e vídeos, considerando ainda a utilização de bibliotecas virtuais
como fontes de pesquisa e não apenas livros impressos como antes era a realidade (OLIVEIRA; COSTA;
MOREIRA, 2004). Porém, é necessário considerar ainda que "nem tudo que é tecnologicamente viável é
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pertinente em termos educacionais. E poderíamos acrescentar que nem tudo que é tecnologicamente
viável e pertinente em termos educacionais é realizável em todos os contextos educacionais." (COLL;
MONEREO, 2010, p. 33).
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Resumo: As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação - TDIC têm proporcionado novas
possibilidades aos alunos da educação a distância on-line, que buscam cada vez mais, se tornar o
centro do processo de ensino e de aprendizagem. A construção do conhecimento pode ser
potencializada pela associação de diferentes ferramentas tecnológicas a serem utilizadas em um
ambiente virtual de aprendizagem e pelas experiências vivenciadas por comunidades colaborativas
de aprendizagem. Este artigo pretende promover a análise e reflexão sobre como a aprendizagem
de métodos e técnicas de pesquisa em educação pode se tornar mais significativa quando
diferentes tecnologias são utilizadas com o objetivo de fazer os alunos interagirem e discutirem a
importância da pesquisa no cotidiano das pessoas. O estudo foi realizado a partir da disciplina
Pesquisa em Educação: Métodos e Técnicas, ofertada a alunos de dez pólos do Curso de Pedagogia,
tendo envolvidos professores, tutores a distância e tutores presenciais, com destaque para as
contribuições trazidas pelos relatos dos alunos nas discussões sobre o Filme “O Óleo de Lorenzo”.

Palavras-chave: tecnologias digitais de informação e comunicação - TDIC; educação a distância;
comunidades colaborativas de aprendizagens; pesquisa em educação.
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Abstract: The Digital Information and Communication Technologies – TDIC have provided new
possibilities for students of distance education online, increasingly becoming the center of the
teaching-learning process. The construction of knowledge can be leveraged by the association of
different technological tools to be used in a virtual learning environment and the experiences of
collaborative learning communities. This article aims to promote the analysis and reflection of
research in education related to learning methods and techniques significant when different
technologies are used in order to get students to interact and discuss the importance of research in
daily life. The study was conducted with data gleaned from “Education Research: Methods and
Techniques”, offered to students at ten poles in Pedagogy Course, and involved teachers, distance
face to face tutors, highlighting the contributions made by the reports of the students in discussions
about the movie "Lorenzo's Oil." We used a qualitative-quantitative methodologies, resulting in the
TDIC’s integration into the curriculum in favor of teaching and learning.
Key-words: digital technologies of information and communication, distance education,
collaborative learning communities, research in education.

1. Introdução
Em tempos da era digital, onde Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação - TDIC surgem a cada
dia e, considerando a formação de alunos como educadores e propagadores do conhecimento, a função
dos professores dos cursos de licenciatura representa um grande desafio no que tange o planejamento
de atividades didáticas que envolvam principalmente o público da Educação a Distância.
As TDIC fazem parte do nosso dia-a-dia e este fato por si só, gera a necessidade dos profissionais, da
área educacional ou não, adquirirem novas habilidades e competências para utilizá-las adequadamente.
Utilizar as TDIC adequadamente significa criar mecanismos para se apropriar delas e integrá-las aos
objetivos de seu trabalho.
Para professores que formam educadores, como no caso de alunos do Curso de Licenciatura em
Pedagogia, não basta apenas conhecer as ferramentas tecnológicas. É preciso, além de conhecer a sua
dinâmica, integrá-las ao currículo, ou seja, discutir sua utilização, planejar a metodologia para colocar as
atividades em prática e promover a articulação entre os mediadores pedagógicos que irão utilizá-las.
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Segundo Valente (2002),
A solução para uma educação que prioriza a compreensão é o uso de objetos e
atividades estimulantes para que o aluno possa estar envolvido com o que faz.
Tais alunos e objetos devem ser ricos em oportunidades, que permitam ao
estudante explorá-las e, ainda, possibilitar aberturas para o professor desafiálo e, com isso, incrementar a qualidade da interação com o que está sendo
feito. (Valente, 2002, p.6)
A Educação, na modalidade a Distância, deve permitir que o aluno seja parte integrante do processo
ensino-aprendizagem, não como mero receptor de informações, mas como provedor do conhecimento,
através da interação com seus colegas de turma, experimentando as diversas ferramentas tecnológicas
que lhes são disponibilizadas, e principalmente, como pesquisadores.
Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) são amplamente utilizados pelas instituições de ensino
que ofertam cursos na modalidade a distância, pois contam com uma infinidade de recursos e
possibilidades para o desenvolvimento de atividades síncronas e assíncronas. Contudo, estas atividades
devem permitir o desenvolvimento de práticas pedagógicas a favor da construção reflexiva e
colaborativa de novos saberes.
Uma das possibilidades de utilização dos AVA para promover a interação e interatividade entre
professores, tutores e estudantes são as Comunidades Colaborativas de Aprendizagens.
O termo comunidade é encontrado em quase todas as áreas do conhecimento e de acordo com Borges
(2010), tem sido utilizado para nomear grupos que se reúnem em espaços físicos ou digitais, locais ou
globais, unidos por algum traço ou irmanados por ideais.
Cada um dos envolvidos com a EAD assume diferentes papéis, sejam eles professores, tutores ou
alunos. E para que cada um deles sinta-se seguro neste contexto, é necessário o desenvolvimento de
habilidades para saber aproveitar ao máximo o que as tecnologias digitais de informação e comunicação
podem oferecer na área educacional.

2. Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação: o vídeo e os fóruns de discussão como
ferramentas para integralização do currículo escolar
As TDIC vem proporcionando novas possibilidades de aprendizado aos envolvidos com a educação a
distância, pois diante de novas funcionalidades, despertam nos educadores, o interesse de
experimentar novas abordagens em diferentes contextos educacionais. Os benefícios oriundos destas
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experiências podem transformar a maneira com que os docentes planejam os conteúdos de suas aulas,
bem como a forma de articulação e mediação nos espaços de aprendizado colaborativo.
Diante de tantas possibilidades tecnológicas, os docentes devem estar preparados para escolher
adequadamente quais as ferramentas que permitirão promover a integralização do currículo escolar e
potencializar as trocas realizadas entre as comunidades colaborativas de aprendizagem, que trazem
consigo, além de exemplos ricos de suas vivências, anseios por novas descobertas.
Segundo Almeida (2010) “o currículo construído em ato entre professor e alunos na sala de aula
convencional ou no ciberespaço engloba tanto os conhecimentos científicos organizados em materiais
didáticos (impressos, audiovisuais, hipermídias) como os elementos simbólicos culturais, os saberes da
prática docente, os conhecimentos prévios dos alunos e professores, as práticas sociais de comunicação,
as técnicas e os artefatos (p. 69).
Dentre as tecnologias digitais de informação e comunicação, o vídeo e a internet podem ser utilizados
na Educação a distância on-line, pois permitem ao professor aprimorar suas metodologias de ensino,
facilitando e incentivando a aprendizagem, ao mesmo tempo em que aproximam os alunos, evitando
que eles se sintam meros receptores de conteúdos, mas sim, participantes ativos na construção do
conhecimento.
A EAD utiliza principalmente os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) como sala de aula. Os AVA
auxiliam os professores a construírem as suas disciplinas, gerenciar seus conteúdos e acompanhar o
progresso dos alunos. Através de diferentes ferramentas tecnológicas como chats, wikis, fóruns de
discussão, disponibilização de hipertextos e vídeos, propiciam aos alunos condições diversas para a
aprendizagem, que ocorre de diferentes formas em cada indivíduo.
Uma das ferramentas mais eficazes que Ambientes Virtuais de Aprendizagem - como o Moodle oferecem é o Fórum. É um espaço on-line de comunicação assíncrona que pode ser utilizado para
debates, discussões, construção coletiva de conceitos, esclarecimentos de dúvidas, troca de
experiências e opiniões e orientações metodológicas. Constitui-se como um espaço democrático, no
qual todos os participantes podem externar suas posições e torná-las conhecidas por todos. O processo
de participação é individual e
[...] ocorre no tempo escolhido pelo participante, ele pode ler todas as
contribuições, analisá-las e compreendê-las, para, só então, emitir parecer,
apresentar alternativas, elencar sugestões, estabelecer acordos, configurando
um processo de mediação não simultâneo e co-participativo onde todos os
participantes podem exercer a função de mediadores (Borges, 2010, p.7-8).
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Cabe ao professor a importante missão de escolher adequadamente quais tecnologias digitais da
informação e comunicação, quais recursos didáticos e qual a melhor metodologia a ser aplicada para
promover a integralização do currículo escolar, num aprendizado efetivo, que traduza as necessidades
de formação do educador no contexto atual.

3. Comunidades Colaborativas de Aprendizagem: o papel dos professores, tutores e alunos no
enriquecimento do aprendizado
A disciplina Pesquisa em Educação: Métodos e Técnicas faz parte da grade curricular do curso de
Licenciatura em Pedagogia (5º período) da Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP. Atualmente
está sendo oferecida pelo Centro de Educação Aberta e a Distância para 10 pólos do Estado de Minas
Gerais: Alterosa, Araguari, Barão de Cocais, Divinolândia de Minas, Ipatinga, João Monlevade, Lagamar,
Lagoa Santa, Ouro Preto e Sete Lagoas.
Os principais objetivos desta disciplina na formação acadêmica do aluno consistem em: discutir as
possibilidades da pesquisa enquanto instrumento de transformação da realidade; conhecer diferentes
metodologias de pesquisa na área das ciências humanas e sociais; identificar, analisar a refletir sobre os
tipos de conhecimento, a ciência e o método científico; compreender a necessidade e importância das
pesquisas qualitativas em ciências humanas e sociais; proporcionar conhecimentos para a elaboração de
trabalhos científicos; promover o trabalho colaborativo para a produção do conhecimento; e conhecer,
analisar e propor projetos de intervenção numa perspectiva de pesquisa ativa.
Buscando atender estes objetivos, as duas professoras responsáveis por esta disciplina planejaram 4
momentos para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem: 1º) A Pesquisa no Cotidiano das
Pessoas; 2º) Pesquisa Qualitativa em Ciências Humanas e Sociais; 3º) Trabalhos Científicos; 4º)
Elaborando um TCC na Área de Ciências Humanas e Sociais.
A estratégia utilizada para a primeira etapa da disciplina, cujo objetivo era levar os alunos a entenderem
a importância da pesquisa na formação do educador, foi a de criar uma comunidade colaborativa de
aprendizagem utilizando as tecnologias digitais de informação e comunicação vídeo e fórum de
discussões. Estas tecnologias seriam utilizadas pelas professoras para estreitar a relação dos alunos,
tanto nos encontros presenciais para assistirem o filme “O Óleo de Lorenzo” ou nos grupos de leitura e
estudos, quanto no fórum de discussões sobre o tema proposto, disponibilizado no Ambiente Virtual de
Aprendizagem – Plataforma Moodle.
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Conforme aponta Masetto (2000), algumas características, competências e habilidades devem ser
apresentadas pelo professor: compreender que a aprendizagem é o foco da ação educativa; promover
uma relação aluno-professor; buscar estratégias que promovam ações cooperativas de aprendizagens
entre os alunos; dominar profundamente a área de conhecimento, externando competências
epistemológicas e incentivando a pesquisa entre os participantes; ser criativo; buscar, junto com os
alunos, novas soluções para os problemas que surgem; estar aberto ao inusitado, ao eventual proposto
pelos alunos; estar disposto, independentemente do momento e lugar, ser ágil no feedback;
desenvolver a comunicação interpessoal, levando em conta a subjetividade e a individualidade dos
alunos; promover um processo de comunicação que propicie a aprendizagem à distância, utilizando
palavras e expressões que auxiliem e incentivem o aprendiz num caminho rumo à construção do
conhecimento.
Tão importantes quanto os professores, os tutores, presenciais e a distância também são agentes do
processo ensino-aprendizagem: são o elo de ligação entre professores e alunos. Desta forma, devem ser
integrantes das Comunidades Colaborativas de Aprendizagem, atuando na mediação das discussões,
trazendo novos elementos para a construção do conhecimento e motivando os processos de interação
entre os alunos.
Mas como professores, tutores e alunos podem integrar Comunidades Colaborativas de Aprendizagem,
contribuindo para a sociedade, como pesquisadores em potencial?

4. Discussões sobre o filme “O Óleo de Lorenzo”: Métodos e Técnicas para a Pesquisa em Educação
O filme “O Óleo de Lorenzo” é bastante utilizado no meio acadêmico, em diversas áreas de ensino como
Filosofia, Estatística, Psicologia, Sociologia e Neuroanatomia. Além de abordar o método científico e a
análise de dados (qualitativos e quantitativos), leva os alunos a refletirem sobre valores como ética,
amor ao próximo, humildade, autodidatismo, persistência, empenho e dedicação, qualidades
fundamentais a um bom pesquisador. O principal objetivo de utilizar o filme na disciplina de Pesquisa
em Educação - Métodos e Técnicas do Curso de Licenciatura em Pedagogia é levar os alunos a refletirem
sobre como a pesquisa pode fazer parte do cotidiano das pessoas e gerar conhecimento.
Os alunos da disciplina Pesquisa em Educação tiveram a possibilidade de optar em assistir o DVD com o
filme nos pólos, individualmente ou em grupos. Além disto, foi disponibilizado um link na disciplina
como alternativa àqueles com dificuldade em deslocar-se até os pólos.
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Após assistir o filme os alunos deveriam também realizar a leitura de textos sobre “Tipos de
Conhecimento, a Ciência e o Método Científico” e “Conceitos Fundamentais da Pesquisa”,
disponibilizados na Plataforma Moodle. Tão logo realizassem estas atividades, poderiam participar do
Fórum de Discussões – A Pesquisa no Cotidiano das Pessoas. O trabalho também foi pensado, numa
perspectiva freireana onde a pesquisa é colocada no cotidiano do educador como “Pesquiso para
constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda
não conheço e comunicar ou anunciar a novidade” (FREIRE, 1996, p.32)
O Fórum de Discussões iniciou em 14/01/2013 e tinha como prazo para participação 06/02/2013. A
mediação foi realizada por 2 professoras e 2 tutoras a distância, além da participação de 16 tutores
presenciais. Foram contabilizadas também 1122 participações de alunos, distribuídas de acordo com a
Tabela 1:
Tabela 1 – Participações no fórum “A Pesquisa no Cotidiano das Pessoas” – Plataforma
Moodle/CEAD/2013
Pólo

Alunos Matriculados na Disciplina

Número de Participações no Fórum de Discussão

Alterosa

36

162

Araguari

38

163

Barão de Cocais

14

60

Divinolândia de Minas

27

68

Ipatinga

31

70

João Monlevade

31

195

Lagamar

30

156

Lagoa Santa

28

103

Ouro Preto

19

98

Sete Lagoas

18

47

Total

272

1122

Nota-se, pelos números apresentados na Tabela 1, uma média superior a 4 participações/aluno,
demonstrando que a atividade despertou o interesse dos alunos em discutir o tema com os colegas da
disciplina, confirmando os estudos de Machado (2007) quando ele afirma que “os filmes são utilizados
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como recurso de chamamento dos educandos ao tema, tem o propósito de despertá-los para os temas
em questão, introduzem o assunto em aulas.” (p.11)
Pela análise dos extratos textuais a seguir, verificou-se que foram muitas as contribuições que esta
atividade trouxe para a disciplina de Pesquisa em Educação – Métodos e Técnicas:
Re: A pesquisa no cotidiano das pessoas - 14/01 a 06/02/2013 “ Confesso que
me emocionei muito com o filme ''Óleo de Lorenzo'', e o mais incrível é que a
história em questão, trata-se de algo real. Acredito que a pesquisa, sem
sombra de dúvidas, gera conhecimento. É através da pesquisa, que
aprofundamos nosso conhecimento já adquirido para submeter-se a outros
conhecimentos, e conhecimento nunca é demais, não é mesmo?! A Ciência
simplesmente é pesquisa, é o aprofundamento nas dúvidas. O interessante é
que o filme, nos mostra o resultado de uma pesquisa feita por leigos no
assunto, que pouco sabiam, mas que tinham consigo a dúvida, aquilo que é
capaz de mover o mundo: a sede de conhecimento, de se encontrar uma
resposta (o que no caso, para eles, era algo crucial, por se tratar da doença
alarmante de seu filho), e acabaram encontrando uma saída, que felizmente
deu certo”(RCM em 22/01/2013, 17:59 – Alterosa / MG).
Os alunos não se limitaram somente a assistir o filme e ler os textos disponibilizados no Ambiente
Virtual de Aprendizagem. Utilizaram a internet para realizar outras pesquisas e compartilharam, com
seus colegas, outras fontes de informação sobre o assunto em debate. Muitos alunos também
recordaram suas primeiras experiências de pesquisa, realizadas nas escolas de ensino fundamental.
Diante dos inúmeros relatos de experiências vivenciadas pelos alunos ao longo de sua vida acadêmica,
novas intervenções foram realizadas pelas professoras e tutores, buscando mostrar que a pesquisa
possibilita compreender e transformar a realidade, reconstruindo o conhecimento, pois de acordo com
Freire (1996) “toda docência implica pesquisa e toda pesquisa implica docência. Não há docência
verdadeira em cujo processo não se encontre a pesquisa como pergunta, como indagação, como
curiosidade, criatividade ...” (p. 192).
Outra indagação realizada foi: Como o professor pode despertar em seus alunos o interesse pela
pesquisa?
A maioria das respostas a este questionamento sugeriu que a escola deve habituar os alunos desde cedo
à pesquisa, encorajando seus alunos a nunca desistirem, diante de possíveis dificuldades. Torná-los mais
autônomos e agentes de transformação na sociedade, buscando implantar uma aprendizagem que vá
além dos muros da escola.
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De acordo com Freire (1996) “ensinar e aprender têm haver com o esforço metodicamente crítico do
professor de desvelar a compreensão de algo e com o empenho igualmente crítico do aluno de ir
entrando como sujeito em aprendizagem, no processo de desvelamento que o professor ou professora
deve deflagrar” (p.134).
Além de atender os objetivos propostos inicialmente para a primeira etapa da disciplina, a utilização das
Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação combinadas – vídeo e fórum de discussão,
fortaleceram a Comunidade Colaborativa de Aprendizagens de Pesquisa em Educação – Métodos e
Técnicas, que a partir de então, conseguiu participar mais ativamente das etapas seguintes da disciplina,
demonstrando comprometimento, ampliando as novas discussões e colaborando para que experiências
deste tipo possam ser utilizadas com sucesso no futuro com outras turmas da EAD.

5. Conclusão
A ciência e a pesquisa estão ao alcance de todos, é necessário contudo, organizar as pesquisas utilizando
métodos e técnicas adequados para atingir seus objetivos e não perder o foco. Para que a pesquisa
tenha validade também deve ser aplicada e experimentada.
Os professores precisam estar preparados para, diante das demandas que surgem na era digital,
implantar práticas pedagógicas que sejam inovadoras e que façam com que seus pares, tutores e alunos,
sintam-se participantes do processo de ensino e de aprendizagem.
A intenção deste trabalho foi a de mostrar a importância de utilizar as TDIC não só como um meio de
comunicação e transmissão de informações, mas a favor da aprendizagem, rompendo com os limites de
espaço e tempo na construção de novos saberes, compartilhados, afinal, o conhecimento só é válido se
for capaz de provocar mudanças.
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RESUMO: A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) tem
promovido ações voltadas para a Educação Corporativa com foco em qualidade e gestão ambiental
compartilhada, por meio do Portal do Conhecimento Trilhas do Saber. Este trabalho relata sobre a
incorporação da Educação a Distância como alternativa para o desenvolvimento de competências dos
servidores e os desafios e sucessos encontrados na implantação de tais práticas.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Corporativa na Administração Pública; desenvolvimento de pessoas por
competências; Educação a Distância.

1- INTRODUÇÃO
Dentre os desafios que o Estado enfrenta atualmente, de ordem tanto tecnológica como conceitual ou
ideológica, destacam-se a globalização, o desenvolvimento acelerado das tecnologias e os problemas
decorrentes da intensa industrialização, sejam ambientais, sejam sócio-urbanos. A expectativa em
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relação ao Estado se configura na “capacidade do sistema político de responder satisfatoriamente às
demandas da sociedade e de enfrentar os desafios da eficácia da ação pública em contextos de
complexidade e incerteza crescentes” (Rua, 2000, p. 151). Os cidadãos demandam serviços de
qualidade, resultados satisfatórios das políticas adotadas e confiança em suas lideranças, instituições e
políticos. A necessidade de credibilidade do Estado é crescente.
Destaca-se, frente a esse cenário, a necessidade de profissionalização do corpo de servidores para o
atendimento ao cidadão com a qualidade esperada, bem como da disponibilização de informações
claras e precisas sobre as ações administrativas. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável (Semad) tem como competência planejar, organizar, coordenar e executar
ações relativas à proteção e à defesa do meio ambiente, visando à articulação de políticas de gestão dos
recursos ambientais em prol do desenvolvimento sustentável. Na Semad e órgãos vinculados existe
cerca de 1.500 servidores em exercício em várias localidades de Minas Gerais.
Diante da necessidade de desenvolvimento de competências dos servidores, a Semad propos
capacitações a distância via Trilhas do Saber que possam romper com as limitações da rede física. Nessa
nova concepção de capacitação profissional, a Educação Corporativa e a aprendizagem mediada por
tecnologias surgem como alternativas para suprirem a demanda das instituições por cursos mais
focados em seus objetivos.
A Educação Corporativa facilita a aprendizagem ativa e contínua, além de desenvolver as competências
corporativas e humanas, tendo como objetivo principal o aprendizado organizacional. Segundo Eboli
(2004, p. 63), “a migração do T&D para a Educação Corporativa ganhou foco e força estratégica,
evidenciando-se como um dos pilares de uma gestão empresarial bem sucedida”; isso devido ao leque
de formação que ela oferece tanto aos funcionários quanto aos colaboradores da cadeia de valor das
instituições (parceiros, fornecedores e clientes).

2- TRILHAS DO SABER: A INICIATIVA DA SEMAD
Conforme mencionado por Amaral (2006), o desempenho econômico e o funcionamento confiável da
Administração Pública são elementos intrínsecos, o que torna o momento propício para a
implementação de novas políticas voltadas para o aumento da eficiência da máquina pública.
Em 2008, a realidade da Semad é colocada em evidência: servidores em exercício em diferentes
municípios, grande turnover de servidores, necessidade de alinhamento entre os colaboradores,

EIXO 4 – TECNOLOGIA E PROJETOS INOVADORES PARA A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

806

principalmente no que se refere aos procedimentos e às competências de uma forma geral e demanda
por capacitação constante de novos colaboradores e agentes parceiros. Constatou-se que a Educação a
Distância seria instrumento estratégico para a capacitação do corpo de servidores e agentes externos,
garantindo não somente a efetividade da Política de Desenvolvimento dos Servidores (Decreto
44.205/2006), mas se tornando uma oportunidade viável para o início da Educação Corporativa na
Semad.
O trabalho iniciou-se a partir da necessidade em “desenvolver a arquitetura lógica, pedagógica e
gerencial para o treinamento – através de EAD (Educação à Distância, via internet) de todos os técnicos
do Semad a partir de conteúdo programático definido pela Semad” (Minas Gerais, 2008, v. 1, p. 25). Os
trabalhos envolveram quatro etapas: a primeira correspondeu ao diagnóstico das plataformas EaD
disponíveis no mercado, seguido da concepção do projeto, seu desenvolvimento e, por fim, sua
implantação. Outra ação agregada ao projeto inicial foi a necessidade de capacitação do corpo de
colaboradores internos para elaborar e criar cursos a distância, bem como para atuar como tutores, com
a finalidade de institucionalizar uma “fábrica de conteúdos” que promovesse a Gestão do Conhecimento
da Semad.
Assim, em 2009 nasceu o portal corporativo Trilhas do Saber. No âmbito interno, o portal organiza as
ações educacionais em programas de desenvolvimento de competências, sejam elas técnicas
(conhecimento específico necessário para a execução das atividades), essenciais (comuns a todos os
servidores) ou gerenciais (conhecimentos específicos para a execução de atividades de gestores). As
ações são ofertadas nas modalidades de educação presencial, semipresencial ou a distância. No âmbito
externo, são desenvolvidas ações para capacitação de entidades e demais parceiros do meio ambiente
em Minas Gerais, tendo em vista a importância da gestão compartilhada para a melhoria da qualidade
ambiental.
As ações adotadas ao longo dos últimos três anos podem ser divididas em três grandes grupos: gestão
de cursos internos por meio da estrutura elaborada para produção, coordenação e tutoria em Educação
a Distância; ações voltadas para a mudança de cultura interna, de forma a favorecer a Gestão do
Conhecimento frente às ferramentas disponibilizadas; e ações voltadas para o mapeamento de
competências essenciais e técnicas, a fim de subsidiar a elaboração de novas Trilhas de Aprendizagem
que correspondam às necessidades da Semad.
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3- CONSIDERAÇÕES FINAIS
As atuais práticas no âmbito da Administração Pública favorecem o desenvolvimento da Educação
Corporativa, pois ela contribui para o conceito de gestão compartilhada dos recursos em prol de
serviços de qualidade para o cidadão. No entanto, a implementação de tais práticas encontra desafios
de ordem legal e cultural, uma vez que a Administração Pública tende a ratificar ações tradicionais de
gestão do conhecimento e de pessoas, tendo em vista o modelo burocrático de Estado.
Cabe ressaltar que o modelo tradicional de ações de desenvolvimento na Administração Pública valoriza
conhecimentos decorrentes da formação e da qualificação profissional que conferem elevação de
escolaridade. A Educação Corporativa, em que as práticas educativas informais e não formais são
agregadas ao modelo tradicional, começa a ser inserida na Administração Pública como alternativa para
a eficiência e a eficácia almejadas.
A experiência da Semad auxilia a perceber como as práticas de Educação Corporativa – considerando-se
a Educação a Distância como ferramenta para o desenvolvimento de competências dos servidores
públicos e a implementação de práticas que promovam a gestão do conhecimento no âmbito do Estado
– encontram desafios e sucessos na sua implementação. Também promove uma continuidade aos
estudos frente à especificidade do Estado na adoção de práticas de Educação Corporativa, uma vez que
elas devem preservar os princípios da Administração Pública e fomentar a eficiência e o interesse
público, em destaque no cenário atual.
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RESUMO: A evolução da tecnologia vem provocando cada vez mais uma revolução no ensino, e
consequentemente no conhecimento. O acesso à Internet e a disseminação do uso do computador está
possibilitando mudar a forma de produzir, armazenar e disseminar a informação. As profundas
mudanças tecnológicas e a velocidade de informação no mundo globalizado vêm provocando alterações
no relacionamento entre as pessoas e conseqüentemente na prática educativa, principalmente na
modalidade EAD no país e no mundo. Com o desenvolvimento da tecnologia, os processos de formação
estão se tornando cada vez mais eficientes, apresentando uma linguagem interativa, com equipamentos
cada vez mais velozes e com maior capacidade de processamento. Diante desse contexto, propomos
como objetivos conhecer as características da Educação a Distância, as ferramentas utilizadas no
ambiente virtual de aprendizagem, a importância da reestruturação dos CVTs de Minas Gerais para
expandir a oferta dos cursos em EAD através da Rede UAITEC visando promover o desenvolvimento
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local e regional e a universalização do programa por meio da integração dos governos federal, estadual
e municipal.

PALAVRAS-CHAVE: EAD, Reestruturação, UAITEC

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Antes de falar sobre as características da Educação a distância, julga-se necessário falar sobre a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9394/96), atual LDB, no título VIII, artigo 80, que legalizou essa
modalidade de ensino apresentando o seguinte texto: “o Poder Público incentivará o desenvolvimento e
a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de
educação continuada” (BRASIL, 1996).
A Educação a Distância é um sistema de ensino mediado por tecnologias. Nessa modalidade de ensino
alunos e professores estão separados espacial e/ou temporalmente, ou seja, não estão fisicamente
presentes em um ambiente presencial de ensino-aprendizagem. De acordo com Vieira (2003, p.21),
[a] Educação Aberta e a Distância é um processo pelo qual professores e
alunos, buscam a informação, visando à construção do conhecimento, a partir
das experiências e dos interesses de ambos, em espaços e tempos síncronos e
assíncronos, através de um sistema de aprendizagem mediado por diferentes
meios e formas de comunicação. Assim, na EAD a interatividade entre os
atores envolvidos é indireta e mediatizada por uma combinação de meios
tecnológicos e linguagens de comunicação.
A essência da EAD é a relação educativa não direta com o professor, porém, de acordo com Oliveira
(2009) “mediada e mediatizada”. Ela vale-se de meios que não são os da explicação face a face, pois,
diferente da educação presencial, realiza-se em momento e lugares diferentes como também móveis,
fazendo uso de uma organização de apoio e de mídias (OLIVEIRA, 2009).
Em relação à metodologia pode-se dizer que as mais eficientes no ensino presencial são também as
mais adequadas ao ensino a distância. O que muda em relação a essas duas modalidades é a forma de
comunicação. Isso porque o uso de tecnologias avançadas não garante um ensino de qualidade,
segundo as mais modernas concepções de ensino.
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A EAD foi enormemente impulsionada quando a banda larga começou a se firmar e suas possibilidades
ampliaram-se em meio às mudanças tecnológicas como uma modalidade alternativa para superar
limites de tempo e espaço. O avanço dessas novas tecnologias está influenciando cada vez mais de
maneira efetiva nas condições de execução da prática pedagógica e nas relações de trabalho docente,
uma vez que se busca a inovação e a construção cooperativa do conhecimento.
As ferramentas tecnológicas mudaram o processo de aprendizado, haja vista que, as transformações
culturais, econômicas, políticas, tecnológicas, mudaram o mundo nos últimos tempos. Mudaram
valores, concepções e formas de aprender, ensinar e de educar.
A interação entre professor/ tutor/aluno na EAD através no AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) é
muito importante, pois todos estarão aprimorando os conhecimentos, contrapondo, discutindo,
analisando e colaborando através dos chats, e-mails, wiks, diário de bordo, videoconferências, fóruns de
discussão, fóruns tira-dúvidas, das atividades propostas, em que todos os envolvidos estarão
construindo um novo caminho de aprendizagem.

A REESTURAÇÃO DOS CVTS PARA ATENDEREM A REDE UAITEC
A criação dos CVTs( Centros Vocacionais tecnológicos) veio de encontro a Lei n° 9.394/96 da LDB( lei de
Diretrizes e Bases da Educação) que no artigo 39 parágrafo 1o diz:
Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados
por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários
formativos, observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino.
(BRASIL, 1996).
O CVT é um projeto desenvolvido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia que tem como o objetivo
principal, criar oportunidade de crescimento profissional para a população que não tem condições /
tempo de receber ensino formal e precisa adquirir conhecimentos específicos para entrar no mercado
de trabalho. É um centro de excelência, dotado de laboratórios e oficinas, onde a população recebe
cursos profissionalizantes informais, de cunho prático nas áreas de serviços técnicos.
Os CVTs são geridos pelas esferas federal, estadual e municipal, que na sua essência visa diminuir as
disparidades sociais e econômicas, gerando novas formas de elevar o acesso da população a novas
possibilidades de inserção no mercado de trabalho através de cursos rápidos, em várias regiões do país.
Os Centros Vocacionais Tecnológicos (CVTs) são unidades de ensino e de
profissionalização, voltados para a difusão do acesso ao conhecimento
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científico e tecnológico, conhecimentos práticos na área de serviços técnicos,
além da transferência de conhecimentos tecnológicos na área de processo
produtivo. Os CVTs estão direcionados para a capacitação tecnológica da
população, como uma unidade de formação profissional básica, de
experimentação científica, de investigação da realidade e prestação de
serviços especializados, levando-se em conta a vocação da região onde se
insere, promovendo a melhoria dos processos. (MCT, 2011)
Os CVTs funcionam com a uma estrutura bem organizada e dotada de salas de inclusão digital,
laboratórios profissionalizantes vocacionado, salas de teleconferência e EaD ( Educação a Distância) e
Empresa de base tecnológica.
Minas Gerais é o estado que conta com a maior quantidade de CVTs, há 84 pontos em 81 municípios
desde 2003. Sabe-se que os CVTs funcionam com o objetivo de combater o analfabetismo tecnológico e
promover a inclusão social e digital da população mineira. Esses pontos já existentes passarão por uma
reestruturação física e atualização de equipamentos, salas para videoconferência dotadas de
equipamentos (codec de videoconferência) e plataforma de convergência digital, laboratórios e
bibliotecas virtuais, para acampar a execução dos programas de Educação a Distância da Rede UAITEC
(Universidade Aberta e Integrada de Minas Gerais). Nesta primeira etapa serão 102 pontos, todos eles
dotados com salas de inclusão digital para promover à chamada “Convergência Digital”, trazendo uma
grande reformulação na educação profissionalizante e na educação a distância do Brasil, começando por
Minas Gerais.
Os CVTs existentes não serão desviados da proposta original, mas passarão a acampar a execução dos
programas de Educação a Distância da Rede UAITEC, devido aos equipamentos,o espaço físico que
possuem, iniciando uma grande mudança na expansão do conhecimento na educação profissionalizante
e na formação universitária a partir da EAD, promovendo a convergência educacional entre os polos da
UAB- Universidade Aberta do Brasil e os polos UAITEC, ampliando o programa de Educação a Distância
em Minas Gerais.
A UAITEC- Universidade Aberta e Integrada de Minas Gerais é um programa concebido pela Secretaria
de Estado de Ciência, tecnologia e Ensino Superior - SECTS, para que as Universidades Estaduais Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes, Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG e
as universidades federais mineiras para que possam oferecer capacitação profissional, cursos de
idiomas, graduação, tecnológicos, extensão universitária, Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado), por
meio da implantação de uma rede de Polos de Educação a Distância, priorizando as áreas de maior
vulnerabilidade social, considerando as peculiaridades regionais, levando-se em conta a realidade dos
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grupos sociais, das atividades econômicas de cada localidade, promovendo o desenvolvimento local e
regional e a universalização do programa por meio da integração dos governos federal, estadual e
municipais. Abaixo o mapa com a distribuição dos polos que foram reestruturados para atender o
programa da Rede UAITEC e os polos que serão criados.

FIGURA 1 – Polos da UAITEC - Fonte: Governo de Minas Gerais/ Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior/ UAITEC – 2012
Legenda: Rede CVTs Reestruturadas 81 Municípios

| Novas Unidades UAITEC 21 Unidades
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CONCLUSÃO
A Rede UAITEC, com a utilização da estrutura e equipamentos dos CVTs, será uma importante
ferramenta para a expansão do conhecimento e na formação universitária a partir da EAD, com
resultados de cidadania mais sólidos e consistentes, promovendo a convergência educacional entre os
polos da Universidade Aberta do Brasil e da UAITEC, ampliando e promovendo o programa de Educação
a Distância respondendo aos desafios do Plano Decenal de Educação de Minas Gerias quanto a suas
metas para o ensino superior possibilitando a expansão da oferta de cursos na modalidade à distância,
suprindo a grande necessidade de melhorar o nível educacional nas regiões as quais estão inseridos os
polos UAITEC e no país como um todo.
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RESUMO: Este estudo de caso investiga a utilização de vídeos por meio da Internet por uma indústria
brasileira produtora de móveis personalizados. Os vídeos foram utilizados para capacitar a sua rede de
franquias. Foram entrevistados 50% do total de franqueados. A investigação demonstrou que os vídeos
não estimularam a criação e o compartilhamento de novos conhecimentos entre as franquias. No
entanto, aumentaram significativamente o compartilhamento e a geração de conhecimento interno de
cada franquia.
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INTRODUÇÃO
Este estudo de caso investiga a utilização de vídeos por meio da internet, durante pesquisa aplicada com
um franqueador brasileiro que produz móveis planejados. Os vídeos são utilizados para transferir
conhecimentos com o objetivo de melhorar o desempenho dos serviços da rede de franquias.
O franchising em 2012 representou 2,34% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. O negócio de
franquias no Brasil fechou o ano de 2012 com faturamento de R$ 103 bilhões com 2.416 redes
registradas. Segundo os dados da Associação Brasileira de Franquias (ABF, 2012), estima-se o
crescimento de 16% do faturamento ainda para o ano de 2013. Contudo conforme a ABF (2012),
entende-se que a Gestão do Conhecimento por meio da melhoria das capacitações é o objetivo
prioritátio de investimentos para os próximos anos. A viabilização desse objetivo demanda a Gestão e
Transferência do Conhecimento em rede. A Gestão do Conhecimento tem sido destacada como uma
estratégia relevante para a sobrevivência das organizações industriais, que estão evoluindo
constantemente para redes de negócios

GESTÃO E TRANSFERÊNCIA DO CONHECIMENTO
Moran (2009) ressalta que a influência da internet tem contribuído para modificar a forma de ensinar e
aprender, tanto presencialmente como a distância. A reutilização do conhecimento ou da partilha de
conhecimentos utilizando-se da internet para promover discussões informais entre os funcionários
contribui para um maior desempenho dos mesmos (CHOI e JONG, 2010).

A PESQUISA
MÉTODOS
Para a realização dessa investigação adotou-se o método de estudo de caso múltiplo exploratório. Essa
pesquisa é de natureza aplicada, uma vez que visa a solução dos problemas sobre gestão do
conhecimento na indústria. Definiu-se a seguinte questão norteadora para a pesquisa: como a
transferência de conhecimentos com base em vídeos por meio da internet pode gerar resultados para o
franqueador e para as franquias?
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A investigação consistiu na aplicação de um protocolo de pesquisa com representantes do franqueador
e um grupo de franqueados, onde foram entrevistados: um diretor e dois gerentes de vendas por parte
do franqueador e 24 das principais franquias, o que representa 50% do quadro total.

ACHADOS E ANÁLISE
PARTILHA DE CONHECIMENTOS
Dados de arquivo revelam que apenas 20% dos fóruns disponibilizados pelo franqueador para a troca de
percepções acerca dos vídeos veiculados foram efetivamente utilizados pelos franqueados. Ao mesmo
tempo em que 20 dos 24 franqueados expressaram o interesse de contar com fóruns para troca de
experiências.
Discursos de 15 dos 24 franqueados entrevistados sugerem que a falta de partilha de conhecimento é
resultado da concorrência entre os franqueados. Dados mostram que a reduzida partilha de
conhecimentos tácitos ocorreu mesmo entre aqueles que se encontram distantes geograficamente. As
contribuições nos demonstraram que: 40% das postagens versaram sobre temas genéricos; 15%
questionaram as avaliações; 40% solicitaram informações e 5% mostraram iniciativas de partilha de
conhecimentos entre os membros da rede.
Em contraponto, os fóruns desenvolvidos para a troca de experiências entre o franqueador e seus
franqueados após a exibição dos vídeos foram acessados por 100% dos franqueados. Registros desses
fóruns revelaram intensa troca de informações entre os franqueados e o franqueador, que ocorreram
sempre na modalidade one-to-one. Referidos fóruns versaram sobre: problemas no software para
projetar móveis e sobre diversos procedimentos operacionais.
Conforme 16 dos 24 franqueados entrevistados, a partilha interna de conhecimentos mostrou-se
bastante profícua oportunizando a implantação de melhorias nas lojas. Esses achados sugerem que o
sentimento de coletividade gerado dentro da franquia aumenta a capacidade organizacional para
solucionar problemas por meio do conhecimento dos seus membros internos.
No discurso de 21 dos 24 franqueados observou-se que passaram a organizar reuniões semanais dentro
das franquias com a sua equipe para discutir aprendizados advindos dos vídeos e sugestões de
melhorias para projetos. Tais achados sugerem que a aprendizagem na modalidade Educação a
Distância (EaD) viabilizada pelos vídeos contribuiu para a construção de uma cultura interna de troca de
conhecimentos e para a implantação de melhorias na rede de franquia. As evidências indicaram
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também que a transformação de conhecimento tácito em conhecimento coletivo está relacionada com
a congruência de metas, coesão de tarefas e com a ampliação dos conhecimentos da equipe, que são os
procedimentos, discussões e as troca de idéias.

AVALIAÇÃO DO FRANQUEADOR
A despeito da partilha de conhecimentos, em síntese, as melhorias implantadas para o franqueador e
para os franqueados foram: a) aumento do prestígio e da avaliação que o franqueado faz da marca; b)
aumento de 20,3% nas vendas das franquias em 2010 e de 13,6% em 2011; c) aprimoramento do
relacionamento e da comunicação entre franqueador e franqueados; d) redução das despesas em 80%
com: custos; instrutores; hospedagem; alimentação; passagens e outras despesas referentes as
capacitações nas modalidades presenciais.
A comparação entre os custos mostrou que a produção dos vídeos para capacitação na modalidade EaD
foi 250% superior aos incorridos na capacitação presencial. Cumpre destacar que a possibilidade de
reaproveitamento dos vídeos possibilitará ao franqueador, obter o retorno do investimento realizado no
prazo máximo de 3,5 anos. Nos discursos do franqueador está presente que, o foco no momento é a
abrangência da participação da rede, e não os resultados financeiros advindos das ações de capacitação
na modalidade a distância.
A comparação dos contextos anterior e posterior a implantação do Programa de Capacitação na
modalidade Educação a Distância, possibilita identificar conforme síntese dos dados: a) aumento de 80
horas/ano para 276 horas/ano de capacitação por franquia; b) aumento de 66% para 100% dos
franqueados que passaram a ser capacitados anualmente e c) aumento de 245% de informações que
foram transferidas aos franqueados.

AVALIAÇÃO DOS FRANQUEADOS
Os vídeos veiculados induziram a realização de projetos de melhorias em 21 dos 24 franqueados
entrevistados conforme síntese dos relatos com ganhos como: a) no aprimoramento ergonômico dos
projetos; na decoração das lojas; na composição estética dos móveis planejados, e na organização
interna da loja; b) venda no valor de US$ 150.000,00 por uma das lojas, após o consultor demonstrar um
dos vídeos ao cliente; c) com o incremento de 30% nos indicadores de qualidade, assertividade e
atendimento às expectativas dos clientes; d) conhecimentos sobre a possibilidade de existência de uma
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relação entre a rentabilidade dos franqueados e o desempenho que seus colaboradores; e) nas lojas
mais rentáveis a avaliação foi superior a 98,5% e nas lojas menos rentáveis a avaliação dos alunos foi
inferior a 80%; f) as avaliações dos funcionários serviram de apoio para orientar a manutenção de
colaboradores nas lojas dos franqueados, funcionários que apresentaram baixo desempenho foram
desligados das franquias; g) Os franqueados mais rentáveis demitiram um número maior de
colaboradores (63) que os franqueados menos rentáveis desligaram (20) colaboradores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os vídeos possibilitaram elevar a quantidade de conhecimento repassado à rede. Uma possível relação
entre a rentabilidade do franqueado e o desempenho de seus colaboradores pode ser observada. As
franquias mais rentáveis apresentaram avaliações médias superiores a 98,5%, enquanto que nas menos
rentáveis a média foi abaixo de 80%. A utilização de vídeos por meio da internet reduz custos
operacionais, no caso investigado em até 80%. No entanto, aumenta os custos de produção do material,
no caso, em até 245%. Franqueadores interessados em utilizar vídeos por meio da internet para
capacitar suas redes de franquias, devem ter conhecimentos de que os mesmos elevam a partilha de
conhecimentos com o franqueador, no entanto pouco induzem a partilha de conhecimentos entre
franquias. Todavia, os vídeos são responsáveis pelo incremento na partilha de conhecimentos entre os
funcionários de um mesmo franqueado.
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RESUMO O trabalho objetivou investigar como as novas tecnologias da informação (TIC‟s) estão sendo
utilizadas dentro do contexto educacional, analisando as principais dificuldades encontradas. Na
educação, a introdução das novas tecnologias da informação se torna necessidade básica para que não
se torne obsoleta. A investigação bibliográfica permitiu abordar as implicações das TIC‟s nas práticas
pedagógicas, possibilitando desvelar o avanço das tecnologias da informação dentro da educação.

PALAVRAS-CHAVE: NOVAS TECNOLOGIAS.EDUCAÇÃO.INFORMAÇÃO.
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Se a educação exerce um importante papel dentro da formação do ser humano na sociedade, a
educação voltada a informação e tecnologia, desempenha uma posição ainda de maior destaque
dentro do universo globalizado em que a sociedade se transformou. As novas tecnologias na
educação advindas a partir da chamada “Revolução da Informação” (1970 -1990) foram introduzidas a
partir da desconstrução de um ensino “unodirecional”, professor-alunos, promovendo o ensino
consciente e critico dessas novas ferramentas para que possa ser construído um novo conceito de
ensino promotor da democratização e cidadania. O problema maior é a discussão a respeito das
relações entre a educação e as tecnologias, pois, esta vem sempre envolvendo velhos e novos
argumentos sobre até onde se pode confiar que esta s novas ferramentas irão realmente se tornar
objeto eficaz na educação favorecendo o aprendizado do aluno e facilitando e oportunizando o
ensinamento pelo professor de maneira a não se tornar mais uma “ferramenta promotora da exclusão
social”.
É importante salientar que a proposta na área da educação não é promover o domínio dessas
ferramentas, pois a todo o momento evoluem em suas capacidades operacionais, mas a sua lógica,
continua a mesma. Neste sentido, é fundamental reconhecer a importância das tecnologias da
informação e da comunicação e a urgência de se criar conhecimentos e mecanismos coerentes que
possibilitem sua interação à educação no intuito de auxiliar a promoção do conhecimento. Neste
contexto, está o domínio da técnica pelo professor, pois demonstram sentimento de obrigação de
desenvolvimento de atividades para as quais não se sentem preparados e nem percebem sinalização de
uma preparação adequada para seu uso.
Sabe-se que não se pode mais fugir da modernidade, e que os processos metodológicos docentes terão
que adaptar aos meios informatizados para que a construção do conhecimento seja repassada de
maneira flexível, sem resistência e linear (MIRANDA, 2007), onde se crie a cultura da relação entre o
que é ensinado e o que é aprendido. Adaptando adaptar as formas já conhecidas de ensinar com as
novas tecnologias (MORAN, 2003). Pois, são inúmeras as novas tecnologias que dispõe de recursos no
campo telemático, software e hardware tornando tornado um facilitador aliado à aprendizagem dos
alunos encurtando distâncias e promovendo acessibilidades antes não tidas. É necessário, porém,
explicitar que a tecnologia não vem como uma solução definitiva para todos os problemas educacionais,
pode-se dizer que existe uma parceria entre ambas desde que com objetivos iguais em atender as
necessidades dos alu nos na aquisição do aprendizado, vindo a acrescentar dentro da educação, mas
que sem a essência principal que é realmente preencher lacunas de aprendizado, não terá nenhuma
utilidade para amenizar tais problemas, apenas mais um engodo para a educação.
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Por isso, a necessidade de se incluir definitivamente as tecnologias da informação e da
comunicação, conhecidas no campo educacional como “TIC‟s”, principalmente na formação dos
docentes do ensino superior os quais serão mediadores de novas formações acadêmicas, responsáveis
também em desmistificar essa resistência dos educadores quanto à tecnologia dentro da sala de
aula, herança dos processos arcaicos que provocaram sequelas no modo de agir, ver implantar tudo o
que é „novo‟ e que contradiz com o que foi aprendido, rompendo com a “concepção romântica”
(MIRANDA, 2007), dos educadores que tiveram suas experiências acadêmicas em um modelo
tradicional de ensino.
Sem dúvida a evolução tanto da tecnologia quanto da ciência no decorrer da história é marcada
por vários momentos de ruptura e nas práticas educacionais também n ão é diferente. Isso porque,
se torna mais um desafio para a escola adaptando as exigências das novas gerações com as reais
finalidades do ensino (BELLONI, 2001). Bastos (1997), analisa que antes mesmo de se preocupar em
formar um bom profissional, a educação deve formar o cidadão com personalidade critica e atuante,
participativo em questões que farão a diferença para um a sociedade melhor, não apenas sendo um
coadjuvante, mas fazendo a diferença dentro das expectativas de melhoria das convivências sociais.
Assim, a educação tecnológica como qualquer outro tipo de ensinamento no âmbito educacional, deve
transpor as barreiras da separação social e assumir a função de ampliação da noção de cidadania.
Segundo Gómez (cit. LION, 1997, p. 32), “a natureza do trabalho educativo está relacionada com a
construção e reconstrução critica e permanente dos modos de pensar, sentir e atuar das aparências
humanas que exige questionar abertamente os processos de socialização”. A temática das TIC‟s sobre
os meios de produção e comunicação sob a ótica da influência desta na educação não considerando
como uma solução para os problemas na escola, mas como mais uma ferramenta de ensino no apoio
das práticas pedagógicas, tanto pode ser usada para beneficiar o aluno ou até mesmo se incorporar nas
pedagogias tradicionais obedecendo aos conteúdos e a reprodução de conhecimento, o que leva a crer
que exija uma reflexão séria sobre essa incorporação e o seu grau de integração (TARDIFF, 1998 apud
ROSA, 1999)
Para isso, acredita que exista uma “educação para os média”8 (ROSA, 1999), na qual, a forma de
integrar as TIC‟s na educação são os mecanismos de difusão e informação, mas, para isso é preciso
adaptar uma formação especifica do educador e aluno . Implantar uma transversalidade nas disciplinas
8

Segundo René de la Borderie “saber informar-se e compreender os mecanismos de produção e de difusão da informação exige
uma formação específica a que se convencionou chamar educação para os media”. Esta consiste na “aprendizagem dos
mecanismos de funcionamento dos media, sobretudo aquele que mais influencia os jovens - a televisão - e deveria constituir
uma das prioridades da nossa prática pedagógica (BORDERIE, 1997 apud ROSA, 1999).
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em que criasse uma educação tanto para o ambiente quanto para a educação para a cidadania. Esse
tipo de educação deveria atingir também os alunos na proporção em que criasse condições para uma
formação crítica, autônoma desde os primeiros anos iniciais de escolarização. Os instrumentos
tecnológicos são inúmeros e possuem potencialidades múltiplas capazes de fazer com que atenção
da criança seja presa, mas no sentido de atingir objetivos educacionais e não somente lúdicos. Mas é
preciso não só colocar os equipamentos dentro da escola, mas haver um planejamento de objetivos
concretos, inserindo outras mentalidades nos educadores que já não são os únicos mentores do saber e
que as mudanças sociais e comportamentais que ocorrem também geram novos tipos de exigências
educacionais, devendo ser superadas (PRETTO, 1996).
É necessário compreender que as novas tecnologias são consideradas instrumentos portadores de
linguagens de aprendizagem e que abrem um leque de possibilidades de desenvolvimento social,
econômico, político, etc. (OLIVEIRA, 2004). Mas também insere no contexto de exclusão para quem os
não detêm. Por isso, a compreensão de seus resultados como objetivos claros a serem desenvolvidos
dentro da práxis educativa envolvem novos caminhos a serem trilhados pela educação. Atualmente
existem programas do governo ou instituições particulares que oferecem o acesso a informação e
comunicação através do preparo de docentes que queiram buscar através do ensino informal, sendo:
cursos de aperfeiçoamento acadêmico ou apenas buscar a tão sonhada licenciatura através cursos à
distância denominados como Centro de Educação Aberta e a Distância através do programa da
Universidade Aberta do Brasil.
Se por um lado às políticas públicas para o ensino superior autorizam diferentes modalidades de cursos
universitários (sequencial, ou curta duração, modular etc.); por outro, a organização curricular
permanece praticamente igual, como também se continua acreditando que a inclusão de disciplinas
como informática na educação, uso de softwares educacionais etc., por si só melhorarão a qualidade do
ensino e destinarão ao mercado educacional professores preparados para o uso de tecnologias na
educação9. No que diz respeito as instituições de ensino brasileiras, não necessariamente, contam com a
experiência didática no uso das novas tecnologias pelos educadores que foram habilitados durante seus
cursos de licenciatura, impossibilitando que usufruam de metodologias diversificadas e alternativas
tecnológicas.

9

Segundo Jorge Werthein, representante da Unesco no Brasil, “Não há como um professor ensinar aos alunos como usar as
tecnologias a não ser que ele saiba utilizar”. (CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ. Núcleo de Educação a distância:
Epistemologia aplicada à educação. Maria Lucia Bertachini Nosella, Rachel de Maya Brotherhood, Ludhiana Ethel Kendrick Silva
Bertoncello, Aleksander Pereira Dias. Maringá - PR, 2010)
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A conjunção entre máquina e operador, ou seja, a capacitação tanto na parte operacional das máquinas
e mídias quanto na parte de adaptação de metodologias diversificadas e com objetivos planejados
anteriormente pelo educador e o uso das mídias, é necessário, mas com interesse pré- determinado,
com objetivos traçados para que as atividades não se tornem meros momentos de lazer, já na parte
tecnológica, a implantação de recursos tecnológicos direcionados para especificamente para a
educação, programas, recursos, mídias tecnológicas que darão suporte aos educadores, sem precisar
que o educador sofra para tentar implantar qualquer tipo de inovação dentro da sala de aula. Na
verdade, o uso das novas tecnologias se torna uma pedra angular, onde o educador, as TIC‟S e os
cursos superiores precisam se adequar para os novos tempos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização das TIC’s na educação pode ser considerada mais uma ferramenta mediadora nos processos
de ensino e aprendizagem do aluno, porém, para que todas as suas potencialidades de uso sejam
aproveitadas de maneira satisfatória é preciso que a comunidade escolar se adapte as inovações que
partem dela, propiciando novas metodologias e novas posturas dos professores em relação ao ensino,
e uma nova política de ensino na metodologia dos cursos superiores capazes de acompanhar o
desenvolvimento tecnológico visando formar um profissional com habilidades tecnológicas capaz de
fazer o uso correto em prol do ensino, pois, conforme a pesquisa bibliográfica, pode-se levantar que
as principais queixas dos docentes em relação as TIC‟s são as estruturas de trabalho, a formação e
operacionalização de uso.
Dois fatores devem ser decisivos para o sucesso das TIC‟s nas escolas, o humano e o tecnológico,
ambos deverão estar em sintonia para que o desenvolvimento das atividades pedagógicas não se perca
no tempo e espaço. O fator humano deverá contar com a qualificação profissional condizentes com as
exigências da tecnologia, e por sua vez, esta deverá amparar com programas que realmente
satisfaçam as necessidades dos professores na aplicação do ensino. Outro fator importante a ser
ressaltado é o trabalho coletivo de todos os envolvidos no processo de ensino, no qual todos se
desempenhem em ajudar, trocar experiências e apoiar uns aos outros, em enfrentar medos e
resistências quanto à „era tecnológica‟.
Portanto, sabe-se que mesmo com a explosão informacional advinda das novas tecnologias, estas não
compartilham da mesma velocidade no âmbito cultural. Umas séries de engessamentos culturais
advindos de formas particulares de governo entravam seu uso e dissipação. No Brasil, o processo se
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dá lentamente e as mudanças só se darão ao longo do tempo, mas a persistência no uso das TIC‟s
como ferramenta mediadora nos processos de ensino e aprendizagem não é um processo individual e
solitário, a partir de uma mentalidade de mudanças é possível acelerar e equiparar o acesso e
participação social, política e educacional do país.
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RESUMO: Este artigo relata uma experiência de aprendizado ativo utilizando o ambiente virtual de
aprendizagem e suas ferramentas. A experiência aqui relatada pretende contribuir para a integração
interdisciplinar e a iniciação à pesquisa, através de uma proposta que une as partes teóricas e práticas
do curso de Tecnologia em Gastronomia. A intenção do artigo é demonstrar a importância da utilização
dessas ferramentas para o planejamento, instrução, execução, monitoramento e controle de uma
técnica de aprendizado ativo por parte da coordenação, dos docentes e dos alunos envolvidos no curso.
PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem ativa; Educação a distância; Projeto integrador.

Abstract: This paper describes an experience of active learning in a technology course, using the virtual
learning environment and tools. The experiment reported here seeks to contribute to the integration and
interdisciplinary introduction to research through a proposal that combines the theoretical and practical
parts of the course of Gastronomy. The intention of the article is to demonstrate the importance of using
these tools for planning, instruction, execution, monitoring and control of an active learning technique
by the coordination of teachers and students involved in the course.
KEYWORD: Active learning, Distance education, Project integrator.
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1

INTRODUÇÃO

Devido ao surgimento da internet, a educação a distância (EaD) ampliou sua presença nas diversas áreas
de formação e atualização profissional. Neste sentido, para fazer uso dos benefícios oferecidos pelos
recursos do ambiente virtual, a disciplina Projeto Integrador, do curso superior de “Tecnologia em
Gastronomia” do SENAC São Paulo, desenvolveu uma metodologia de aprendizagem ativa.
Esta disciplina possui carga horária de trinta e seis horas, sendo dezoito presenciais e dezoito a
distância. As aulas teóricas são quinzenais e o acompanhamento é feito por meio de atividades a
distância, utilizando o ambiente virtual de aprendizagem Blackboard. Há uma apresentação prática
(presencial) que ocorre no final, na qual os alunos desenvolvem o cardápio (menu degustação, com
entrada, prato principal e sobremesa) de acordo com o recorte temático específico.
O objetivo desse artigo é demonstrar a importância da utilização de novas tecnologias da informação e
comunicação e da EaD para o planejamento, instrução, execução, monitoramento e controle do Projeto
Integrador por parte da coordenação, dos docentes envolvidos e dos alunos. A justificativa para
utilização do uso da EaD oferece uma oportunidade estratégica para melhorar a qualidade da educação,
bem como facilitar o diálogo, a partilha de conhecimento e a capacitação de pessoas.
Este trabalho encontra-se organizado em cinco seções, a próxima seção discute a aprendizagem ativa e
a educação a distância, a terceira seção discute o plano de trabalho docente e discente e, por fim, são
realizadas as considerações finais do trabalho.

2

EAD E A APRENDIZAGEM ATIVA

Nas últimas décadas, devido ao surgimento de novas tecnologias da informação e comunicação (NTICs),
a EaD ampliou muito a sua presença nas diversas áreas de formação e atualização profissional
(VALENTE; PRADO; ALMEIDA, 2003).
A EaD pode ser entendida como “um método de ensino-aprendizagem que inclui estratégias de ensino
aplicáveis tanto aos estudantes quanto ao professor fisicamente localizados em lugares ou tempos
diferentes” (SANTOS, 2009, p. 291). A popularização do computador e da internet ajudou a consolidar a
EaD on-line no Brasil e no mundo, e a internet abriu a possibilidade dos aprendizes serem autônomos na
busca de conhecimento.
O conceito de aprendizagem no ensino superior não deve mais se restringir à mera transmissão de
informações de professor para aluno. Deve assumir uma função mais complexa, desenvolvendo pessoas
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e profissionais com habilidades críticas e reflexivas.
Neste sentido, a aprendizagem ativa é marcada pela busca do aluno pelo conhecimento, que aprende,
organiza e reestrutura a informação fornecida, desta forma o aluno sai de uma condição passiva na qual
só recebe a informação e realiza a reprodução da informação. A aprendizagem ativa pode acontecer
tanto em grupo como individualmente, apesar de pesquisas indicarem melhores resultados para
técnicas de ensino que estimulam a cooperação entre os alunos, conforme Santos (2001).
Bruner (1961) alega que a aquisição do conhecimento é menos importante do que a aquisição da
capacidade para descobrir o conhecimento de forma autônoma. Assim, os professores devem promover
uma aprendizagem que possibilite a prática e a reflexão sobre o conteúdo. A importância da pesquisa no
processo de aprendizagem relaciona-se à solução de situações-problema, no qual o método
investigativo demandará a utilização de conhecimentos anteriores de uma forma nova e criativa,
conforme Zabala (1998).

3

RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1

PROJETO INTEGRADOR: PLANO DE TRABALHO DOCENTE

Conforme as definições de cada grupo inicia-se a fase dos estudos dirigidos e aulas orientadas. São
utilizadas as ferramentas de EaD disponíveis na plataforma Blackboard, personalizadas para cada
situação, com o intuito de aperfeiçoar o processo de desenvolvimento dos projetos em seus mais
variados universos temáticos, além de auxiliar a troca de informações para a percepção grupal sobre a
qualidade gastronômica existente nos mesmos.
É solicitado aos alunos que desenvolvam um cronograma do grupo, com base nas etapas que precisam
ser entregues para a conclusão do Projeto Integrador e nos cargos e funções já propostos. Este
cronograma é postado nos diários virtuais, com atualização freqüente por parte dos alunos, para que
reflitam sobre o andamento das atividades e se reprogramem caso seja necessário.
Concomitantemente, acontecem reuniões com o corpo docente do período para as avaliações das
propostas apresentadas, em busca de alinhar as orientações e facilitar os avanços dos trabalhos
teóricos.
As decisões podem ser auxiliadas pela exposição de idéias e trocas de informações intra e intergrupos.
Assim, as propostas de dinâmica de grupo debates e seminários, presencial e a distância (por meio da
plataforma Blackboard), visam possibilitar reflexões periódicas para o amadurecimento das idéias
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pretendidas com a realidade daquilo que é possível ser feito com segurança.
Neste ambiente, visualizado apenas pelo coordenador do projeto integrador e pelos integrantes do
grupo, é possível inserir diversas outras ferramentas como espaço para transferência de arquivos, atalho
para envio de e-mail a todos, blog, wiki, entre outros. O que torna o acompanhamento ainda mais
personalizado.
A plataforma também é utilizada para a documentação de todos os encontros, reuniões e tomadas de
decisões pertinentes durante o processo. Considera-se de suma importância este procedimento por
escrito na busca de uma atividade mais transparente, e sem prejuízos de entendimento, entre discentes
e corpo docente.
As devolutivas são realizadas no ambiente virtual de aprendizagem, uma semana após a entrega da
atividade solicitada, impreterivelmente. Deste modo, os alunos podem obter a real noção da qualidade
do trabalho desenvolvido e ter condições objetivas de realizar as mudanças necessárias e melhorar o
seu projeto em tempo, já que as informações são disponibilizadas para as partes ao longo dos meses.
Também possibilita que se posicionem em tempo hábil sobre os acontecimentos documentados,
evitando-se possíveis problemas no fechamento das notas.
É válido observar a constante presença do acompanhamento docente durante todo o desenrolar dos
projetos. Nele reside grande parte da importância no aprimoramento de ambos, projetos e indivíduos.
Somente possibilitando ao aluno construir seu aprendizado é que ele desenvolverá autonomia,
segurança e maturidade suficientes para compreender que não pode limitar sua existência à
passividade, mantendo uma abertura contínua em sua vida para experenciar e incorporar em si próprio
os processos de mudança.

3.2

PROJETO INTEGRADOR: PLANO DE TRABALHO DISCENTE

Os primeiros passos na realização do projeto dizem respeito à divisão em grupos e a escolha do tema do
menu degustação. O tema, embora igualmente de livre escolha, deve ser aprovado em reunião de
professores.
Nas primeiras reuniões os alunos devem escolher o tema, sendo a etapa seguinte destinada à formação
das equipes cooperativas, com a definição de cargos, funções e tarefas para cada membro da equipe.
Cada grupo é composto por quatro integrantes que se revezam nos cargos através das quatro etapas, de
forma que cada aluno tenha exercido cada um deles na execução do projeto. O objetivo principal é
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propiciar uma ferramenta metodológica para ajudar os grupos a planejar e operacionalizar a divisão de
tarefas no Projeto Integrador. O objetivo secundário é ter mecanismos que possibilitem um melhor
controle e avaliação da participação de cada membro do grupo no desenvolvimento do projeto.
Os cargos são: Supervisor de Projeto, Relator de Projeto, Consultor de Projeto, e Auditor de Projeto.
Para cada cargo haverá um elenco de tarefas e funções, sem prejuízo das tarefas conjuntas e do fato de
que o trabalho deve ser realizado coletivamente, e de que todos os membros do grupo devem ter total
ciência de tudo o que está sendo decidido, escrito e operacionalizado. Os cargos são rotativos, sofrendo
alteração a cada etapa do projeto.
O Supervisor de Projeto exerce a função de administrador do Diário de Grupo, cabendo a ele: agendar
as reuniões, dar ciência de todos os avisos aos membros do grupo, supervisionar o planejamento do
trabalho a ser feito, proceder à divisão das tarefas e fiscalizar seu cumprimento, bem como o dos prazos
de tarefa e entrega de trabalhos. O Relator do Projeto tem por função: elaborar o texto final de cada
capítulo do trabalho escrito a partir de contribuições individuais e grupais escritas no texto preparado
dentro da ferramenta “Wiki”. O Consultor do Projeto tem por competência fazer as pesquisas
preliminares de cada capítulo e organizar no texto “Wiki” citações e referências. Por último o Auditor
estará incumbido da revisão de cada parte finalizada do trabalho escrito, do envio do trabalho ao
Coordenador de Projeto e da avaliação de cada tarefa ou função desempenhada com o respectivo
suporte em caso de falha percebida. Cabe esclarecer que cada membro do grupo tem uma cor
designada de escrita na ferramenta “Wiki”, de forma a facilitar o trabalho de controle por parte do
supervisor e do auditor.
Todas as etapas são controladas pelo aluno supervisor do grupo e pelo coordenador do projeto através
mencionada ferramenta: Diário de Grupo. Cada uma das fases do projeto principia pela reunião inicial
para a elaboração do cronograma, definindo as tarefas e suas datas de entrega. Cada etapa prevê um
total de três reuniões: definição do cronograma, controle de atividades e revisão da devolutiva da etapa
pelo coordenador do projeto.

4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização de ferramentas de educação a distância, se utilizadas como facilitadoras do processo
pedagógico, podem oferecer aos docentes métodos mais rigorosos de acompanhamento do trabalho
dos alunos, de forma a detectar os diferentes níveis de participação e intervir de forma atuante em todo
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o processo; desde o planejamento, passando pela execução, até a entrega; dessa forma, evitando a
contradição entre o discurso da pedagogia participativa e a prática real que apenas avalia o produto
final entregue.
Para os discentes as ferramentas de EaD proporcionam a possibilidade de utilização de um ambiente
digital vivenciado na experiência de aprendizagem do real, seja na universidade ou fora dela, onde os
espaços de comunicação aparecem mediados por diários virtuais, por blogs e por galerias digitais. A
comunicação e o controle das atividades ficam facilitados se desenvolvidos dentro de um universo já
reconhecido e cotidianamente utilizado.
Enfim, considera-se que procurar métodos que combinem a utilização da pesquisa acadêmica com a
utilização das ferramentas de educação à distância pode não só contribuir para a percepção do
encadeamento interdisciplinar por parte dos discentes, mas também servir como fator motivador para o
aprendizado dos conteúdos disciplinares; das técnicas de pesquisa; e do trabalho e convivência dentro
de grupos cooperativos.
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PODCAST´S POTENTIAL IN DISTANCE EDUCATION

Freire, E. P. A.10 – paccellifreire@gmail.com – UFRN

Resumo: Este estudo almeja apresentar os resultados da tese de doutorado “Podcast na educação
brasileira: natureza, potencialidades e implicações de uma tecnologia da comunicação”, que buscou
oferecer bases iniciais ao desenvolvimento de uma teoria ampla acerca do podcast educativo. Em
específico, aqui se almeja relacionar as conclusões do citado estudo no que se refere aos múltiplos
potenciais de uso da tecnologia aqui em questão em iniciativas de EaD. Dessa forma, serão
apresentados direcionamentos diversos de apropriação pedagógica do podcast, nessa modalidade,
esclarecendo de forma sumária as especificidades de cada apropriação pedagógica apresentada. Para
isso, será esclarecida a metodologia da tese supracitada, de modo a oferecer-se alicerce teórico às
considerações do presente trabalho.
Palavras-chave: Podcast na EaD, Tecnologia de oralidade, Oralidade digital

Abstract: This study aims to present the results of the doctoral thesis " Podcast na educação brasileira:
natureza, potencialidades e implicações de uma tecnologia da comunicação", which sought to provide
initial foundations for the development of a comprehensive theory about the educational podcast.
Specifically, here aims to relate the findings of the above studies regarding the multiple potential uses of
the technology here concerned with providing Distance Education. Thus, different directions will be
presented to appropriate educational podcast, this modality, explaining in brief the specificities of each
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appropriation pedagogical presented. This will clarify the methodology of the thesis above, in order to
provide theoretical foundation to the considerations of this paper.
Keywords: Podcast in distance education, Technology orality, digital Orality

1 - INTRODUÇÃO
O podcast é uma tecnologia em crescente ampliação. Como relata Paula (2010), “a expansão dos
podcasts pode ser demonstrada através do número de ocorrências em mecanismos de busca na
internet” (p. 43). Enquanto em 2005 o Google registrava 32.400.000 ocorrências de páginas em uma
pesquisa por “podcast” (MEDEIROS, 2005), em abril de 2013 uma pesquisa pelo termo retornava
283.000.000 de páginas, das quais 5.660.000 em língua portuguesa.
Dono de características particulares, aquela tecnologia é marcada pela maleabilidade em seus aspectos
de produção e distribuição, acrescendo, em razão disso, possibilidades pedagógicas próprias dessa
tecnologia. Dessa maneira, podem ser inúmeras suas formas de utilização pela Escola. Em vista disso, o
podcast apresenta potenciais ricos de utilização escolar. A concepção apresentada é igualmente válida
para o âmbito da Educação a Distância (EaD).
As afirmativas postas são frutos das conclusões da tese de doutorado “Podcast na educação brasileira:
natureza, potencialidades e implicações de uma tecnologia da comunicação”, em andamento, voltada
ao oferecimento de bases teóricas ao desenvolvimento de um pensamento amplo acerca do podcast
educativo. Para isso, a tese em pauta considerou contextos não escolares e escolares, presenciais e a
distância. É a partir do trabalho supracitado que se desenvolve o presente estudo. Aqui se busca
apresentar os resultados da tese referida, no que diz respeito aos potenciais de apropriação pedagógica
do podcast no âmbito da EaD. Tais potenciais foram desvelados por meio da relativização das aplicações
escolares do podcast aos quesitos próprios da educação exercida em meio on-line, prática diretamente
ligada ao campo da EaD.
Neste estudo, inicialmente será apresentada a tecnologia abordada, oferecendo direcionamento na
caracterização do podcast, de modo a dar conta de suas atuais apropriações sociais de cunho
educacional. Posteriormente, o desenvolvimento do objetivo central deste estudo será precedido pelo
esclarecimento dos procedimentos e referenciais que proporcionaram o alicerce às análises aqui
realizadas. Esse exercício será efetivado a partir da descrição da pesquisa e procedimentos
metodológicos que originaram os resultados postos neste texto. Tal procedimento não será realizado

EIXO 4 – TECNOLOGIA E PROJETOS INOVADORES PARA A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

835

na intenção de esgotar o tema, mas para oferecer norteadores ao desenvolvimento de ações
pedagógicas de uso do podcast em EaD, de modo oferecer subsídios a professores, coordenadores e
tutores em seu desenvolvimento.

2 - A TECNOLOGIA PODCAST
Do ponto de vista técnico, o podcast trata-se de “um processo mediático que emerge a partir da
publicação de arquivos áudio na Internet” (PRIMO, 2005, p. 17). Resumidamente, nesse âmbito pode ser
referido como um arquivo digital de áudio, disponível on-line, que, ao invés de uma música, contém
programas que se podem utilizar de falas, de músicas ou de ambos. Contudo, partindo da consideração
de sua apropriação pedagógica, é possível definir aquela tecnologia como um modo de
produção/disseminação livre de programas distribuídos sob demanda e focados na reprodução de
oralidade e/ou de músicas/sons.
A definição cunhada mostra-se pertinente em virtude de contemplar a modalidade de podcast para
surdos, a qual se trata da “reprodução em texto das falas dos participantes dos programas” (FREIRE,
2011, p. 201). Desse modo, essa prática mantém parcialmente a oralidade na medida em que reproduz
por seu texto a fluência dos falantes, ao passo que prescinde do uso de arquivos de áudio, característica
não prevista na definição estritamente técnica do podcast.

3 - METODOLOGIA
Em vista de sustentar os resultados a serem apresentados, voltados ao desvelamento de potenciais de
utilização pedagógica do podcast em EaD, necessita-se apresentar a metodologia da tese que originou
as perspectivas centralizadoras deste texto. A tese que o origina busca construir uma análise ampla a
fim de prover bases teóricas iniciais para a articulação das diversas esferas educativas da tecnologia
podcast no Brasil, tanto em contextos escolares quanto não escolares, abarcando cenários presenciais e
a distância. Para isso, une quesitos abordados de modo fragmentado na área a novas perspectivas
acerca da tecnologia em questão, de modo a caracterizar sua natureza, examinando o podcast a partir
de uma ótica própria de tecnologia educacional, bem como desvelando suas principais potencialidades e
implicações educativas.
A pesquisa foi realizada a partir do uso conjunto das categorias quantitativa e qualitativa, com ênfase
nesta última. O método de observação participante foi seguido através da imersão do pesquisador nos
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grupos de audiência de podcasts brasileiros, a qual se deu pela participação em esfera de contato com o
público – postagem de comentário, participação em fóruns, contato por e-mail -, bem como pela
audição de cerca de cinco centenas de edições de podcasts brasileiros. A coleta de dados deu-se
também junto às fontes a partir de entrevistas semiabertas com produtores - feitas on-line. No âmbito
escolar, carente de projetos nacionais de uso do podcast, a pesquisa centrou-se em levantamento
bibliográfico, abarcando a ainda parca literatura da área em estudo. Somaram-se ao corpus descrito
estatísticas oriundas principalmente da “Podpesquisa 2009”, principal levantamento numérico acerca do
uso de podcasts no Brasil. A pesquisa foi respondida por 2.487 usuários e contou com 28 perguntas.
Na articulação e análise dos dados colhidos a partir dos procedimentos apresentados, utilizou-se da
concepção de Educação de Paulo Freire (1971), de tal modo que, entendendo aquela como sinônima à
comunicação - esta na perspectiva freireana -, puderam-se revelar as diversas ramificações educacionais
do podcast brasileiro, permeado por uma atmosfera dialógica entre seus participantes. Além disso, as
ideias de Célestin Freinet (1998) acerca da cooperação enquanto prática de educação guiaram as
análises produtivas da tecnologia aqui em estudo. O pensamento filosófico de Andrew Feenberg (2003)
sobre a noção de “tecnologias”, por sua vez, balisou a concepção tecnológica elaborada. A referida
consideração propiciou o alicerce para as reflexões e proposições oferecidas na tese aqui em pauta, a
qual, na caracterização da natureza oral do podcast – em especial de sua versão para surdos -,
apropriou-se dos posicionamentos de Luis Antônio Marcuschi (2001) acerca da relação entre oralidade e
escrita. Além dos autores citados, buscou-se considerar diversos outros que versam sobre assuntos que
perpassam a temática delimitada, contemplando discussões sobre temas como interesse educativo,
produção on-line, educação inclusiva, entre outros pontos afins.
Isso posto, cabe dispor de forma mais detida o caminho metodológico que levou aos resultados a serem
apresentados posteriormente neste texto. Na observação do papel do podcast em sua relação com as
especificidades dos contextos educativos, na tese aqui analisada optou-se por uma divisão entre o papel
do podcast em contextos escolares e não escolares, bem como no âmbito da Educação a Distância. Tal
separação, porém, cumpriu papel estritamente referencial, por reconhecer-se, a partir do norteador
freireano seguido, a educação como processo inerente ao homem, podendo ou não estar relacionado à
escolarização, dando-se, igualmente, em ambientes físicos ou on-line.
A partir da divisão proposta apresentou-se o cenário corrente de uso do podcast no Brasil – atualmente
concentrado em contextos não-escolares - desvelando seu teor educativo. Para isso, utilizou-se a
observação da podosfera brasileira. Por meio dessa consideração, tornou-se possível o levantamento
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dos campos temáticos abordados, dos quesitos de linguagem utilizados, do modo de relação entre
produtores e público e a recepção destes. Na etapa seguinte, buscou-se contextualizar o universo das
práticas educativas inerentes à podosfera brasileira à escola. Objetivo que busca responder à pergunta:
como aplicar os usos educativos sociais do podcast no contexto escolar? Além disso, como tais usos
relativizam-se à EaD? Os subsídios para as respostas a serem apresentadas constituem-se de reflexões
articuladas com experiências de podcasts escolares trabalhadas na bibliografia da área.
Ao final, observou-se o podcast como uma tecnologia, embora ainda reprodutora das assimetrias sociais
brasileiras, bastante direcionada à promoção de atenuações hierárquicas e produção aberta na
oralidade digital que promove. Em vista de seus aspectos técnicos e implicações educacionais no uso
nacional, a tecnologia aqui em estudo revelou possuir potencialidades aptas a sofisticar práticas
educativas com oralidade nos mais diversos contextos. Dentre esses, emergiram com especial destaque
as apropriações escolares da tecnologia aqui em questão, as quais direcionam-se de modo pertinente à
EaD, como será exposto a seguir.

4 - PODCAST E EaD
Enquanto tecnologia fortemente relacionado com o meio on-line, o podcast traz, em sua essência, uma
notável aptidão ao uso em EaD. Para isso, é válido apropriar-se dos diversos usos escolares dessa
tecnologia. Na busca por tal fim é possível fazer uso de contextualizações às particularidades de cada
cenário educativo. Em vista disso, o direcionamento apresentado será utilizado de modo a desvelar o
inerente teor de imbricação entre os diversos usos escolares do podcast nas modalidades presenciais e a
distância. Essa percepção ressalta uma perspectiva de consideração, à semelhança das atuais políticas
públicas brasileiras (BRASIL, 2007, p. 7), da EaD não como uma “outra educação”, mas como uma nova
modalidade de exercício “da mesma educação, operacionalizada a distância” (KRAMER, 1999, p. 35).
Cabe salientar que tal concepção não exclui as especificidades da EaD quanto a enfoques, perfis de
estudantes, métodos, meios, estratégias (PETERS, 2006). Porém, tais distinções não alteram os objetivos
da prática educativa, os quais dependerão, como aponta Lima (2009) “da concepção de educação, de
sociedade, de homem que fundamenta o projeto político pedagógico [...]” (p. 2).
Desta feita, a análise das perspectivas de utilização do podcast na modalidade a distância, embora
demande contextualização, prescinde do desenvolvimento de reflexões apartadas dos usos pedagógicos
presenciais. Na verdade, a análise referida necessita de uma aplicação pedagógica articulada,
considerando os potenciais de momentos presenciais e a distância, tanto quanto depende da
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consideração de outras particularidades no planejamento pedagógico ao uso do podcast, como, por
exemplo, o cenário socioeconômico vigente. A aplicação articulada às particularidades da modalidade a
distância, assim, aponta a uma percepção de que o uso do podcast em EaD, caso dê-se a partir da
ampliação das perspectivas de seu uso escolar, pode ser melhor analisado, de modo a alcançar as
particularidades da modalidade a distância.
Por essa razão, a seguir serão oferecidos direcionamentos relativos à possíveis contextualizações dos
usos escolares presenciais do podcast à iniciativas a distância. Tais reflexões buscarão ilustrar a
apropriação que educadores poderão tomar dos potenciais escolares do podcast, de modo a adequar o
uso dessa tecnologia ao contexto em pauta, seja em seus aspectos socioeconômicos, políticos, culturais
ou, como será apresentado especificamente a seguir, de acordo com especificidades da EaD.

5 - POTENCIAIS DO PODCAST EM EaD
No âmbito da EaD, o podcast ganha especial relevância enquanto tecnologia de oralidade. Isso se
manifesta, por exemplo, a partir da observação dos efeitos positivos da voz do professor para os alunos
(CARVALHO, 2009, p. 8). Desse modo, ganha-se pelo acréscimo de oralidade aos materiais utilizados,
ainda excessivamente focados em formatos impressos. Ignorando-se, desse modo, que “A exclusão da
voz na educação on-line é uma subutilização da Internet e impede a expressão sonora como recurso de
comunicação na docência e aprendizagem on-line” (BAHIA, 2009, p. 23). A referida demanda por
oralidade que se mostra patente à EaD a ponto de marcar a feitura mesmo de materiais escritos. Desse
modo, a imbricação entre oralidade e escrita, remissiva às concepções de Marcuschi (2001, p. 47),
manifesta-se nas concepções de Belisário (2003) através da defesa da necessidade de aproximação do
“discurso científico escrito às condições do discurso narrativo oral, garantindo com isso a compreensão
dos estudantes das matérias de estudo, ainda que sem a presença física do professor” (2003, p. 142).
Pelo exposto, observa-se a especial necessidade oral da EaD, a qual pode ser amplamente atendida pela
apropriação dos papéis escolares presenciais do podcast de modo contextualizado àquela modalidade.
Assim, a fim de melhor articular esses papéis ao campo aqui em pauta, vale analisar tais potenciais
escolares do podcast contextualizados à modalidade a distância. Nesse intuito, cabe afirmar que o papel
pedagógico do podcast na ampliação espaço-temporal pode mostrar-se de grande valia em iniciativas de
EaD, propiciando aos alunos que utilizem-se de momentos nos quais sua plena atenção não é
demandada, a fim de realizarem o contato com conteúdos de seus cursos. Nesse direcionamento, a
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utilização do podcast oferece possibilidades distintas àquelas de materiais escritos, os quais demandam
momentos inteiramente dedicados ao seu uso.
A veiculação de conteúdos curriculares via podcast em EaD pode aproveitar-se dos direcionamentos
pedagógicos usuais daquela modalidade, marcada por um contato com materiais didáticos
significativamente maior que aquele visto em cursos presenciais, nos quais o dia a dia da sala de aula
preenche, por si só, uma grande parte do contato dos estudantes com os conteúdos. Em vista disso,
portanto, nessa modalidade ganha relevo a associação do podcast a conteúdos mais aprofundados, os
quais demandariam a audição detida dos alunos a tais materiais orais, perspectiva dificultada em esferas
presenciais, em vista da menor atenção dos alunos a materiais didáticos. Cabe salientar que a produção
desses materiais mais aprofundados para o uso em EaD demandaria, em potencial, um igualmente
maior dispêndio produtivo. Isso acarretaria a necessidade de transposição de um direcionamento
político-econômico recorrente na EaD, modalidade marcada pela “crescente penetração dos modelos
teóricos e das práticas da economia sobre os outros campos da vida social” (BELLONI, 2003, p. 13). No
direcionamento referido, a organização institucional da EaD dá-se, recorrentemente, a partir de bases
fordistas, as quais, comumente, acabam por balizar cursos cujos norteadores direcionam-se ao objetivo
de “formar mais gastando menos”. Desse modo, oferecer podcasts constituídos a partir dos parâmetros
previamente propostos significaria contrapor um cenário no qual
O principal problema relacionado ao uso das mídias de áudio [...] na educação
a distância é o fato de exigirem criatividade e conhecimento profissional
especializado para a produção de programas de boa qualidade, e a criatividade
custa mais tempo e dinheiro do que a maioria das instituições está disposta a
pagar. Infelizmente, o resultado é que essas mídias são subutilizadas em
sentido negativo [...] (MOORE & KEARSLEY, 2011, p.. 82).
Como alternativa de solução ao problema posto, a ampliação de materiais produzidos em tecnologias
prévias pelo uso do podcast traz, à EaD, oportunidade de incluir em cursos correntes materiais orais a
partir de baixos investimentos, caso angariarem-se possibilidades de obtenção de produções de boa
qualidade, advindas de outras tecnologias. Por essa razão, se apresenta, nessa modalidade, uma rica
oportunidade de uso do podcast para transposição de materiais constituintes de acervos brasileiros
relevantes, principalmente relacionados a outras tecnologias de oralidade, como o rádio. Esses
materiais, na atualidade, aparentemente encontram-se abandonados (NISKIER, 1999, p. 213).
Desperdiçam-se nessa circunstância produções da profícua era do rádio educativo nacional, cujo uso
ressaltou-se entre as décadas de 1920 e 1960, esta última, marcando uma época na qual “a revolução
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deflagrada em 1969 abortou grandes iniciativas, e o sistema de censura praticamente liquidou a rádio
educativa brasileira” (LITTO & FORMIGA, 2009, p. 10).
Em outro direcionamento, o podcast em EaD pode ser utilizado para a expressão de vozes usualmente
excluídas no âmbito escolar, o que viabilizar-se-ia através da produção, em podcast, de programas
voltados ao exercício de temas de interesse dos alunos, bem como da exposição de seus
posicionamentos, valores e expressões através de oralidade tecnológica. Dessa forma, tal tecnologia
constitui-se de ampliação expressiva na modalidade a distância, marcando um papel potencialmente
mais impactante que aquele dado no exercício da mesma função na modalidade presencial, na qual,
usualmente, prescinde-se do uso de qualquer tecnologia para expressão on-line assíncrona de vozes
normalmente excluídas do âmbito escolar.
A inserção, pelo podcast, de aspectos lúdicos no trabalho pedagógico on-line também constitui forte
grau de relevância. Essa perspectiva advém da potencial maior necessidade em EaD de fugir-se de
práticas formais, aspecto o qual, dado o distanciamento físico dessa modalidade, costuma ganhar
proporções significativas. Em razão disso, o trabalho de aspectos lúdicos através de oralidade
tecnológica, em associação com o uso de músicas e/ou recursos imersivos de sonoplastia, pode
propiciar uma maior humanização no contexto aqui abordado. Tal uso do podcast, relacionado à citada
humanização às práticas de EaD, também apresenta forte relação no exercício de programas voltados a
introduções temáticas. Nessa utilização, elaboram-se programas mais voltados a despertar o interesse
dos alunos por um determinado tema do que necessariamente aprofundá-lo. Para isso, o exercício de
uma linguagem informal e dinâmica oferece uma maior propensão a despertar o interesse dos Sujeitos
aos conteúdos, em vista do uso de formas expressivas similares às conversas do dia a dia. A escolha por
tal utilização, assim, ganha relevo na EaD, em vista de sua tradicional carência oral, dada em uma
modalidade ainda centrada em materiais didáticos escritos – posicionamento que acaba por
desconsiderar o forte teor oral da cultura brasileira.
A adição de oralidade àquela modalidade pode dar-se igualmente a partir da utilização, em EaD, do
potencial do podcast enquanto meio de trânsito informativo. Nesse direcionamento, a realização de
informes, orientações de estudo e afins apresenta maior teor de maleabilidade a partir da associação
oral propiciada pelo podcast. Através da associação citada à instância informativa, é possível elencar
mais um meio de suplantar a ausência, em EaD, de fatores típicos ao exercício da afetividade. Assim,
propicia-se que essa afetividade potencialize-se pela inserção, por exemplo, da voz do professor na
veiculação de cronogramas, instruções ou mesmo felicitações ao fim dos módulos de um curso.
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A função do podcast em agregar práticas cooperativas, por sua vez, dá-se pela reunião, em torno dessa
tecnologia, de ações marcadas pelo trabalho educativo conjunto, no qual as diversas esferas produtivas
de um programa – confecção de pauta, pesquisa por informações, gravação, edição, veiculação – são
compartilhadas pelos alunos. Em EaD, essa partilha configura importante modo de promover uma maior
aproximação entre os Sujeitos a educarem-se por meio on-line. Nessa direção, a disposição de
ferramentas de colaboração on-line, no âmbito da web 2.0, propicia largas possibilidades de efetivação
técnicas de práticas cooperativas, seja pelo uso de AVAs escolares ou através da apropriação
institucional de serviços abertos, como blogs, portais de podcasts e sistemas de mensagens por voz, por
exemplo. Resta aos cursos, nesse cenário, o desenvolvimento de condições pedagógicas ao seguimento
dos caminhos cooperativos propiciados pelas citadas tecnologias on-line. Ganha especial relevância na
busca por esse objetivo a atuação on-line de docentes e tutores, oferecendo atividades e estimulando o
desenvolvimento de uma atmosfera laboriosa entre os cursistas.
A atuação docente mostra-se igualmente importante em EaD no uso pedagógico do podcast como
ponto de encontro para fins comunicativos. Nessa aplicação, a tecnologia aqui em análise presta-se ao
apoio para o exercício da comunicação na perspectiva freireana, na qual essa se trata da “coparticipação do ato de pensar” (FREIRE, 1971, p. 66), constituída por um diálogo permeado pela
pluralidade, possibilidades de expressão livre e quebra de hierarquia. A partir dessa perspectiva, o
podcast pode oferecer importante instância de sofisticação expressiva e potencialização comunicativa.
Desta feita, caberá aos Sujeitos o desenvolvimento de uma atmosfera dialógica no uso do podcast.
Dentre aqueles, ganha destaque, como dito, os docentes e tutores, em razão de seu papel de
organizador pedagógico, o qual apresenta potencial especialmente centralizador em EaD. Esse último
fator se deve a maior dispersão dos alunos na modalidade a distância, fator que os leva, nas práticas de
EaD, a uma usual menor capacidade de mobilização ante ações docentes que julguem negativas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A relevância da utilização do podcast em EaD sustenta-se pelo desvelamento de seus múltiplos
potenciais nessa modalidade.
A utilização do podcast nesse contexto, assim, pode apropriar-se das diversas perspectivas elencadas a
seu uso na educação escolar presencial, bastando, para isso, que se contextualizem os aspectos
pedagógicos de tal utilização às peculiaridades dos cenários on-line. Assim, na transposição do podcast
escolar à Educação a Distância, as análises aqui realizadas apontaram para a validade do resgate da
EIXO 4 – TECNOLOGIA E PROJETOS INOVADORES PARA A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

842

oralidade tecnológica, marca inicial do exercício daquela modalidade educativa no Brasil, dada por meio
do rádio. Esse resgate pode somar-se à inserção da oralidade em EaD de modo a suplantar limitações
afetivas, motivar o acesso e sofisticar a disponibilização de informações, bem como ampliar as esferas
expressivas escolares, aproximando esse cenário de práticas dialógicas e cooperativas entre os
participantes de projetos em EaD.
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Resumo – O vídeo, enquanto objeto educacional para Educação a Distância, mostra-se um importante
recurso que amplia as possibilidades de aprendizado graças à combinação de linguagens sensorial,
visual, falada, musical e escrita que entretém e, ao mesmo tempo, ensina o aluno. Os recursos
tecnológicos atuais, disponíveis a quase todos os indivíduos, oferecem uma ampla gama de
possibilidades de produção audiovisual. A produção de vídeos torna-se uma atividade fácil em virtude da
grande quantidade de informações e recursos disponíveis na rede. As inserções de vídeos em repositórios
na internet ou nos ambientes virtuais de aprendizagem também são processos bastante simples.
Contudo, alguns critérios devem ser observados, para que o vídeo possua certa qualidade, e algumas
regras devem ser obedecidas para que o mesmo possa ser divulgado sem prejuízos a trabalhos de
terceiros.
Palavras-chave: Vídeo, Recurso Educacional, Educação a Distância

Abstract – The video, while learning object for Distance Education, shows an important feature that
expands the possibilities for learning languages through a combination of sensory, visual, spoken, and
written music that entertains and at the same time teaches the student. The current technological
resources available to almost all individuals, offer a wide range of possibilities for audiovisual
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production. Video production becomes an easy activity because of the large amount of information and
resources available on the network. Insertions videos in repositories on the internet or in virtual learning
environments are also fairly simple process. However, some criteria must be observed, so that the video
has a certain quality, and some rules must be followed so that the same can be disclosed without
harming the work of others.
Keywords: Video, Educational Resource, Distance Education.

1.INTRODUÇÃO:
Pensar o vídeo como recurso educacional pode nos remeter a uma concepção de mídia complementar
ao processo de ensino e aprendizagem. O vídeo, porém, assim como outras mídias, tem obtido lugar de
centralidade nos processos educativos, devido ao seu crescimento como elemento da cultura
contemporânea. Sua principal vantagem em relação à mídia impressa, por exemplo, segundo Moran
(1995), é que o vídeo solicita a imaginação e se reveste de afetividade, o que resulta em maior aceitação
pelo estudante. “O vídeo nos seduz, informa, entretém, projeta em outras realidades (no imaginário)
em outros tempos e espaços.” (Moran, 1995). Além de ser uma mídia mais alinhada com as novas
tendências tecnológicas. Sua força vem justamente da combinação de linguagens sensorial, visual,
falada, musical e escrita.

2. O VÍDEO COMO RECURSO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
O vídeo pode ser considerado um recurso importante para promover uma aproximação fundamental na
Educação a Distância (EaD): entre o ofertante de uma disciplina e o aluno, entre o tutor e o aluno e
entre os próprios alunos. Sabemos que o isolamento é fator relevante para a evasão, o vídeo pode
ajudar a amenizar essa sensação. Pois, por meio dele, “sentimos, experienciamos sensorialmente o
outro, o mundo, nós mesmos.” (Moran, 1995). Sentimo-nos mais integrados, quando estabelecemos um
contato audiovisual com os outros indivíduos envolvidos num curso.
Apesar de ser considerado por alguns uma mídia antiga, o vídeo, de forma alguma está ultrapassado,
pois possui importantes características e um potencial latente que fazem com que transite com
facilidade no novo cenário educacional mediado pelas tecnologias de informação e comunicação (TICs).
Esse ambiente educacional novo, no qual o vídeo transita, trata-se, segundo Sacerdote (2010), de “um
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ambiente social e amigável que valoriza a contribuição do aluno, promove o senso de coesão de grupo,
incentiva o trabalho em equipe e a socialização do aluno”. Ambiente no qual o professor atua como um
“orientador, moderador ou facilitador da interação e da aprendizagem e não somente um palestrante
ou provedor de respostas.” (Sacerdote, 2010).
O uso do vídeo nos processos educativos, dessa forma, não pode ser pensado à luz de receitas infalíveis
sobre melhores estratégias pedagógicas, mas no reconhecimento de que o vídeo, assim como outros
materiais didáticos, é uma tecnologia mediadora da sala de aula, seja ela presencial ou virtual. Além
disso, é importante o reconhecimento de que o vídeo envolve uma dimensão linguística distinta do
material impresso ou da aula do professor – o que acarreta em não pensá-lo como “preenchedor de
lacunas” do tempo do curso. A partir destas características, observamos que a linguagem do vídeo é
dinâmica e segue a velocidade das tecnologias contemporâneas, ou seja, costuma não ter duração
prolongada, para que alunos e professores tenham os seus tempos de discussão e aprendizagens
garantidos.
Dentre as principais possibilidades de uso didático do vídeo, segundo Moran (1995), estão seu emprego
como elemento sensibilizador, ou seja, introdutor/motivador de um assunto ou tema. Cenários
distantes da realidade dos alunos tornam-se acessíveis através de vídeos ilustrativos, os quais
promovem uma aproximação entre a realidade apresentada e as suas realidades. Por meio do vídeo,
podemos simular situações impossíveis de serem reproduzidas ao vivo, como a “aceleração” de um
processo de uma experiência científica.
Entre as diversas aplicações possíveis para o vídeo, há o seu uso como documentação, registro de um
evento, de um trabalho ou de um processo. O vídeo pode figurar, também, como objeto de intervenção
pelos alunos que lhe acrescentarão novos elementos. A produção dos vídeos pelos próprios alunos pode
ser uma experiência didática rica, pois envolve elementos de construção de autonomia, crítica do
produto, bem como potencializadora da construção de relações entre teoria e prática na construção do
conhecimento.
Por fim, um uso simples, mas não menos importante, é o de suporte para outras mídias, como cinema e
programas televisivos. Além desses, o uso do vídeo integrado às novas tecnologias, como a internet, é
uma alternativa moderna que deve ser amplamente explorada, pois dialoga diretamente com as
demandas e exigências do público de EaD atual.
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Além disso, os recursos tecnológicos atuais, cuja disponibilidade tem crescido cada vez mais, conforme
dados atuais do IBGE (2011)13, alcançam a maioria da população e oferecem uma ampla gama de
possibilidades de produção audiovisual. Pode-se produzir desde uma videoaula, com apoio de uma
equipe especializada, até um vídeo “caseiro”, utilizando a câmera de um computador pessoal. É possível
utilizar um celular ou um smartphone para filmagens com menos elaboração. Também se pode utilizar
uma câmera doméstica e programas simples de edição. Na internet, é possível ter acesso a softwares
com quais se poderá editar e incrementar os vídeos. A rede mundial também oferece suporte para
armazenamento e exposição destes materiais, de forma gratuita.

3. O PROCESSO DE PRODUÇÃO DE VÍDEOS PARA A EDUCAÇÃO
O primeiro passo para uma produção audiovisual, tanto por equipe especializada quanto uma produção
“amadora”, deve ser o planejamento. O vídeo deve fazer parte do plano educacional da disciplina ou
conteúdo que se pretende ensinar, “deve ser acompanhado de proposta pedagógica consciente das
exigências de uma educação transformadora que priorize a criatividade, a pesquisa e a formação da
cidadania” Sacerdote (2010). Por sua vez, Gomes (2009) analisa que, durante a concepção de um
produto audiovisual, devem-se considerar os seguintes critérios: conteúdo, aspectos técnico-estéticos,
proposta pedagógica, material de acompanhamento e o público a que o produto se destina. Sendo este
último aspecto determinante para a produção. Deve-se pensar também na execução do vídeo pelo
aluno e escolher os suportes mais acessíveis e os menores formatos de arquivo que mantenham certa
qualidade.
O autor propõe aspectos a serem considerados dentro de cada critério:
Critério
Conteúdo

Aspectos a serem considerados
Qualidade

científica,

exatidão,

apropriação,

atualização,

clareza,

contextualização, pertinência, adequação da linguagem e do conteúdo.
Aspectos Técnico-estéticos

Linguagens, roteiro, estrutura narrativa, formato, produção.

Fonte: Adaptado de Gomes (2009) in Sacerdote (2010)

13

Disponível em ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_anual/2011/
Sintese_Indicadores/sintese_pnad2011.pdf
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Para além dos critérios técnicos e de conteúdo, a criatividade é elemento fundamental de qualquer
produção audiovisual, afim de que não se repitam os costumeiros modelos audiovisuais massificados
aos quais somos expostos diariamente, principalmente por meio da televisão. As técnicas poderão ser
repetidas, mas o produto audiovisual deve possuir originalidade. Não é necessário, segundo Moran
(2005), o domínio de técnicas complexas, pode-se começar pelas tecnologias mais simples e ir
adquirindo conhecimento que permita a utilização dos instrumentos tecnológicos mais complexos.
Mesmo para uma produção audiovisual pouco elaborada, são necessários alguns conhecimentos sobre a
finalização do material produzido. Na internet, estão disponíveis diversos tutoriais, principalmente no
YouTube14. Por exemplo, o vídeo “Como fazer vídeo aulas”, de Mr Auderico15, que ensina a produzir
videoaulas, utilizando os programas Altarsoft Video Capture 1.016 e Debut Video Capture Software Lite
Version17, ambos gratuitos.
Com o programa Video Maker do Windows, é possível a edição de vídeos simples. O tutorial “Como
cortar um vídeo com o Windows Live Movie Maker”18, de Charlys Fabian, mostra como editar vídeos
com esse programa. Como esses, existem dezenas de tutoriais. Bastam ao interessado a curiosidade e a
paciência para selecionar os melhores e testá-los.
A produção audiovisual com alta qualidade técnica exige o trabalho de profissionais especializados.
Trata-se de um processo que deve acompanhar a elaboração dos demais materiais didáticos de um
curso, a fim de que se insira no mesmo contexto. Girao (2005) divide a produção audiovisual em cinco
etapas: criação e planejamento, roteiro, pré-produção, direção e gravação, edição e finalização.
Durante o planejamento e criação, define-se o objetivo do vídeo, seu gênero e faz-se um levantamento
dos recursos necessários para sua criação. Nessa fase, é importante considerar a qualidade da equipe de
produção, seu conhecimento técnico e a qualidade dos equipamentos disponíveis. Após isso, passa-se

14

Popular página de transmissão de vídeos on-line da internet, pertencente à empresa Google.

15

Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=Q3D7rsXBuBs

16

Altarsoft Video Capture é um programa para quem deseja realizar a captura de vídeos não só do Youtube, mas de qualquer
url que esteja no seu navegador, ou se desejar, até fazer a captura de vídeos em execução no seu próprio PC. O programa tem
suporte para diversos Codecs. O programa suporta os formatos AVI, MPG, ASF, MP3, WAV e WMA. Fonte:
http://ziggi.uol.com.br/downloads/altarsoft-video-capture.
17

Debut Video Capture é um programa que captura jogos de vídeo, a atividade da tela, fluxos webcam, vídeo online, vídeo a
partir de dispositivos de entrada e vídeo de desktop registro.Debut Video Capture é licenciado como freeware para Windows
(32 bits e 64 bits) sistema operacional / plataforma de software de captura de vídeo sem restrições. Debut Video Capture 1,70
está disponível para todos os usuários de software como um download gratuito. Fonte: http://debut-videocapture.en.lo4d.com/
18

Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=8TsjMScByR4m
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para a produção do roteiro19 que é o elemento que dá forma ao vídeo. Esse deve receber o máximo de
atenção e sempre ser revisado por mais de uma pessoa. Aqui, é importante a capacidade de coesão e
sintetização do roteirista, que buscará auxílio do professor da disciplina durante a elaboração do texto.
Estruturalmente, o texto é de fácil realização: “Algumas regras devem ser seguidas: frases curtas e na
ordem direta, evitar adjetivos e frases introdutórias longas e sem efeito. Quanto mais objetivo, direto e
claro for o texto, melhor será a compreensão.” (Girao, 2005).
A finalização do roteiro acontece na fase de pré-produção, na qual se define como será feita a gravação.
Nesta fase, contam as habilidades da equipe técnica, a qualidade dos equipamentos, a desenvoltura do
apresentador e a capacidade de liderança e orientação do diretor, além da qualidade do roteiro
produzido. Na edição e finalização, ocorre a “costura” do que foi produzido e o surgimento do produto
audiovisual propriamente dito.
É importante salientar que não se deve considerar apenas os elementos técnicos no processo de
produção de vídeos. Ao professor, cabe um importante papel que é o de orientar e produzir materiais
que estejam atualizados do ponto de vista conceitual, de modo que o produto não seja lacunar ou
superficial quanto aos conteúdos da EaD. Como pôde ser visto, um roteiro de vídeo precisa ter um
planejamento minucioso e torna-se um recurso de grande importância, mesmo quando para uma
produção audiovisual simplificada, como vídeos caseiros.

4 A DISPONIBILIZAÇÃO DE VÍDEOS PARA A EDUCAÇÃO
Atualmente, existem duas formas de disponibilização de vídeos na EaD: a disponibilização direta no
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e a publicação em sites repositórios de vídeos, com
disponibilização do link do site no AVA.
Para disponibilizar o vídeo diretamente no AVA, é preciso seguir uma sequência de comandos simples. A
título de exemplo, vejamos a disponibilização de um vídeo no Moodle20. Fizemos nossa inserção no
ambiente de teste do Moodle21. Acessamos com senha de Administrador, ativamos edição, clicamos no
botão “Inserir atividade ou recurso” na coluna central do site. Na janela de atividades e recursos, utiliza-

19

Para saber mais sobre produção de roteiros em geral assista aos vídeos: “Não tem segredo – Roteiro – TV Paulo Freire”,
disponível em http://youtu.be/9c0D0AJULIc; “A criação do roteiro”, disponível em http://youtu.be/8HZKZLXKkJw e
“DocAudiovisual – Roteiro”, disponível em http://youtu.be/lOSgvfZNALU.
20

Ambiente virtual livre mais utilizado atualmente como apoio didático-pedagógico para o desenvolvimento das interações a
distância entre alunos, professores e sujeitos diversos.
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se a opção de inserir página ou rótulo para disponibilização de vídeos (Figura 1).

Figura 1 – Inserir Página no Moodle. Fonte: arquivo pessoal das autoras.

Optamos por inserir página. A ação seguinte é acionar o botão Inserir mídia (Figura 2). Preenchem-se os
campos de descrição e em seguida, faz-se o upload do vídeo que deve estar salvo no computador.
Depois que o vídeo é carregado, clica-se no botão Inserir. Ao clicar sobre o vídeo na página do curso,
aparece uma janela com o vídeo e o botão para reprodução. (Figura 3)

Figura 2 – Inserir Mídia no Moodle. Fonte: arquivo pessoal das autoras.

21

Disponível em demo.moodle.net
EIXO 4 – TECNOLOGIA E PROJETOS INOVADORES PARA A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

851

Figura 3 – Vídeo no AVA. Fonte: arquivo pessoal das autoras.

Outra maneira de inserir um vídeo no AVA é inserir a URL de um vídeo disponível em um site repositório
de vídeos, como o YouTube, por exemplo. Antes, você precisa disponibilizar o vídeo no repositório. No
caso do YouTube, é necessário ter uma conta no Google, para inserir o vídeo a partir do ambiente
aberto com sua senha pessoal. Clique em “Enviar Vídeos” e siga as instruções (Figura 4).
Para disponibilizar um vídeo do YouTube no AVA, você pode utilizar o recurso “URL” ou outro recurso
que lhe permita inserir links. Preencha o título e a descrição, em seguida, selecione o link (Figura 5).
Abra o site do repositório, copie a URL e cole-a no campo determinado (Figura 6). Dê o comando para
incorporar o link e, ao final, o vídeo ficará disponível na coluna de atividades e recurso (Figura 7). No
caso do site do Moodle Test, estará localizado na coluna central do site (Figura 8).
Há, segundo Girao (2005), graças à tecnologia, uma gama de possibilidades de produção e efeitos para
edição de vídeos. Há, também, uma infinidade de vídeos de qualidade disponíveis na rede. Como a
própria autora diz, “deve prevalecer o bom-senso” nas escolhas, tanto na produção quanto nas escolhas
de produtos audiovisuais disponíveis.
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Figura 4 – Como inserir vídeo no YouTube. Fonte: arquivo pessoal das autoras.

Figura 5 – Descrever e selecionar o vídeo. Fonte: arquivo pessoal das autoras.

Figura 6 – Copiar URL no site repositório. Fonte: arquivo pessoal das autoras.
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Figura 7 – Colar URL. Fonte: arquivo pessoal das autoras.

Figura 8 – Vídeo no Moodle. Fonte: arquivo pessoal das autoras.

Outra questão importante que não deve ser esquecida trata dos direitos autorais envolvidos nas
produções, especialmente quando dispomos de materiais disponíveis na internet para complementá-las.
Mesmo uma fração de uma música ou uma imagem mundialmente divulgada deve ter os direitos
autorais investigados antes de ser acrescentada a uma produção audiovisual. Sobre os direitos autorais
na internet, Pataro (2007) observa que
A regulamentação brasileira sobre direito informático ainda é parca e existem
poucas leis específicas para a internet. Contudo, caso determinada conduta
ilícita, tutelada pela lei, venha ocorrer no ambiente virtual, estará sujeita às
mesmas sanções do “mundo real”.
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O autor cita polêmicas envolvendo direitos autorais e o site do YouTube. As postagens de material
protegido sem as devidas autorizações geraram processos e a retirada de dezenas de vídeos da rede.
Em sua maioria, os vídeos desses portais são clipes musicais, trechos de filmes,
comerciais e episódios de TV, material protegido por lei no que se refere aos
direitos autorais. Lembre-se também de que os direitos autorais abarcam
modificações em obras pré-existentes, como adaptações, traduções, arranjos,
bem como a interpretação. Dessa forma, um prelúdio de Bach, por exemplo, é
uma obra de domínio público, mas ao ser interpretado por um músico, estará
protegido pela lei de direitos autorais. (Pataro, 2007)
Logo, procure selecionar materiais que possuam licença de uso livre ou entre em contato com os
autores e peça autorização para o uso. A organização Creative Commons International organiza um
sistema de licenças de uso e/ou reprodução de obras. Uma boa opção é selecionar os materiais a partir
do site da organização. Ou, no caso do YouTube, colocar o filtro da Creative Commons22 no momento da
busca. Veja as licenças de uso mais comum:

1. Somente atribuição (BY) –
2. Atribuição + Uso não comercial (BY-NC) –
3. Atribuição + Não a obras derivadas (BY-ND) –
4. Atribuição + Compartilhamento pela mesma licença (BY-SA) –
5. Atribuição + Uso não comercial + Não a obras derivadas (BY-NC-ND) –
6. Atribuição + Uso não comercial + Compartilhamento pela mesma licença (BY-NC-SA) –

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Licen%C3%A7as_Creative_Commons.

22

As licenças CreativeCommons permitem a padronização de declarações, a respeito dos licenciamento e distribuição de
conteúdos culturais em geral (textos, músicas, imagens, filmes e outros), de modo a facilitar seu compartilhamento e
recombinação, a partir de uma filosofia copyleft. Para mais detalhes, visite o site http://creativecommons.org/
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para concluir, retomamos a fala de Moran (2005) - “Educar com novas tecnologias é um desafio que até
agora não foi enfrentado com profundidade.” - para apontar o desafio que a relação novas
tecnologias/educação nos impõe. A integração de saberes e profissionais é necessária para que a
educação produza materiais didáticos audiovisuais que deem conta dos desafios didático-pedagógicos e
metodológicos postos e envolva todo o saber historicamente construído acerca das melhores formas de
transmitir conteúdos e produzir conhecimentos. Se o vídeo potencializa usos e apropriações
pedagógicas, ao mesmo tempo, é preciso tomar certos cuidados na sua elaboração e produção, de
maneira que suas mensagens realmente criem espaços de construção do conhecimento, por meio da
mediação professor-aluno.
As tecnologias são instrumentos à espera do tipo de emprego que deles faremos. O uso do vídeo nos
processos educativos representa apenas um dos possíveis usos e apropriações que podemos fazer dele
nos espaços formativos. No que tange aos aspectos pedagógicos, há de se observar a relatividade da
tecnologia: ela não é uma panaceia para a resolução de todos os problemas educacionais, deve estar
sempre vinculada aos objetivos propostos pelo professor e constituir sentidos e significados para o
aluno.
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Resumo: Nos dias atuais as pessoas passam grande parte do tempo interagindo direta ou indiretamente
com dispositivos tecnológicos. Todo este envolvimento pode ser eficientemente usado com fins
educacionais. Por meio desta interação tem-se acesso fácil e barato a uma vasta quantidade de
informação. Com todo este avanço e considerando que estudantes e professores atualmente já possuem
acesso a estas tecnologias, pode-se pensar em metodologias que aprimorem o ensino focando-se nos
fundamentos do conhecimento, ao invés da ênfase na simples memorização de conteúdos. Neste
contexto, propõe-se um uso especial para avatares virtuais, dando-lhes o papel de tutores. Este artigo
apresenta os resultados esperados e o progresso obtido até o momento nessa linha de pesquisa.
Palavras-chave: Educação, Avatar, Síntese de Movimentos.
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Abstract: Today we spend much of our time directly or indirectly interacting with technological devices.
All this involvement can be efficiently used for educational purposes. Through this interaction, today we
have easy and cheap access to a huge amount of information. With all this advancement and
considering that most science and students have access to technological devices, we can think about a
methodology that enhances teaching based on the conceptualization of knowledge rather than just in
the memorization aspects. In this sense, we propose in this paper a peculiar type of use for virtual
avatars, in which they would act as similarly as possible to a natural teacher. This paper presents all the
expected results and the progress we have already achieved in our ongoing research.
Keywords: Education, Avatar, Movement Synthesis.

1. INTRODUÇÃO
O elo entre empatia e aprendizado tem sido foco de muitos estudos nos últimos anos. Por causa de seus
inúmeros impactos benéficos, o objetivo de vários sistemas tutores inteligentes (NWANA, 1990) é tentar
lidar com questões emocionais em seus processos. Estes estudos têm mostrado a importância dos
tutores inteligentes, que hoje já são capazes de mostrar emoções durante a interação com os
aprendizes. Estes estudos também têm tentando propor o uso de humanos virtuais como parte da
interface nos sistemas de ensino. No entanto, muita pesquisa ainda é necessária para equacionar os
problemas dos avatares virtuais de maneira eficiente.
Diversos autores têm proposto soluções afetivas para auxiliar os usuários no processo de aprendizado
(GRUJIC e KOVACIC, 2009; MAO e LI, 2009; CHAO et al., 2012; KONSTANTINIDIS et al., 2009b;
KONSTANTINIDIS et al., 2009a; PARACHA et al., 2009; HU et al., 2010). As aplicações são variadas e vão
desde o auxílio no processo de ensino de crianças autistas (KONSTANTINIDIS et al., 2009b;
KONSTANTINIDIS et al., 2009a) ao tratamento da delinqüência juvenil (PARACHA et al., 2009). Há
também propostas no âmbito da tentativa de se idealizar e projetar um professor virtual emulando um
ser humano (GRUJIC e KOVACIC, 2009; HU et al., 2010). Grande parte destas propostas refere-se à
proposição de avatares afetivos inteligentes e capazes de demonstrar empatia com aqueles com quem
interagem.
Outros autores têm direcionado seus estudos a diferentes aspectos de empatia ligada aos avatares, com
levantamentos do estado-da-arte nessa área (WANG e CHEN, 2009; MAO e LI,2009; LEUNG et al., 2011;
LIN e TSAI, 2011; FEIDAKIS et al., 2011). Da proposição da construção de avatares com ontologias (LIN e
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TSAI, 2011) à implementação baseada em casos (MAO e LI, 2009), várias abordagens vêm sendo criadas.
Na pesquisa de Feidakis et al. (2011), pode-se observar um levantamento das taxonomias atuais de
desenvolvimento para tais tecnologias.
A pesquisa aqui apresentada tem por objetivo desenvolver um avatar afetivo que simule um professor
humano para ser usado como tutor. Autores como Chao et. al. (2012) e Lin e Tsai (2011), afirmam que o
uso deste tipo de ferramenta aliado ao ensino traz grandes benefícios e aumenta o interesse dos
estudantes pelo aprendizado.
Pouca pesquisa foi realizada até o momento na criação de tutores afetivos de aparência e
comportamento similares às de um professor humano. Um dos poucos agentes encontrados foi o Vitor
(GRUJIC e KOVACIC, 2009), com pouca similaridade a um professor (Ver Seção 1.1).
Outros problemas encontrados nos estudos existentes diziam respeito a muitas vezes eles estarem
inacabados e necessitando avaliações de viabilidade e efetividade. Neste estudo pretende-se produzir
uma solução, verificar sua efetividade e validar a satisfação proporcionada aos usuários. O desempenho
do tutor virtual será comparado às metodologias tradicionais de ensino.

1.1. O Uso de Avatares Emotivos na Interação por Computadores
O uso de avatares humanos no ensino assistido por computadores tem se fixado nas agendas de
pesquisa dos últimos anos. Em virtude de seus impactos benéficos, é objetivo de pesquisadores buscar a
criação de avatares cada vez mais fiéis às suas representações reais. Por esta fidelidade entende-se
tratar de trejeitos, vozes, feições e emoções. Quando se fala no uso de emoções, mais especificamente,
referimo-nos à empatia. Por empatia entende-se tratar da capacidade de perceber em outra pessoa
seus sentimentos, necessidades e emoções.
Ao buscarmos o termo empatia em dicionários, uma grande gama de resultados nos é retornada, dentre
as quais, citam-se as principais: competência emocional para compreender significados; aptidão para se
identificar com o outro, compreendendo seus desejos e anseios; compreensão do eu social pela
observação da opinião de outrem. Assim sendo, afirma-se o grande valor desta característica na
adaptação de avatares inanimados para que se tornem fieis ao público com o qual interage - no caso,
alunos.
O feedback empregado nos avatares empáticos pode envolver uma grande gama de fatores, dentre os
quais a voz e expressões corporais e/ou faciais. Além de demonstrar emoções, um avatar
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(artificialmente) inteligente ainda consegue reconhecer o estado afetivo do usuário em alguns casos, de
modo a adaptar-se a ele.
As áreas de aplicação de avatares emotivos são vastas e variadas. Toma-se como exemplo a instrução de
crianças autistas (KONSTANTINIDIS et al., 2009b; KONSTANTINIDIS et al., 2009a) e o uso no tratamento à
delinquência juvenil (PARACHA et al., 2009).
Além das aplicações acima tratadas, houve também trabalho que propusesse um avatar de auxílio e
instrução ao aprendizado online. Segundo Grujic e Kovacic (2009), os agentes virtuais são personagens
capazes de entreter seu interlocutor em interações. Em seu trabalho foi proposto um tutor para ser
usado em um sistema de ensino virtual, chamado Vitor. Integrado a um sistema de e-learning, ele era
capaz de interagir empaticamente com quem o utilizava. Seu objetivo não era ensinar os usuários, mas
demonstrar reações emocionais de acordo com as ações tomadas por eles (Figura 1).

Figura 1 Tutor virtual proposto por Grujic e Kovacic (2009).

Além do tutor Vitor (GRUJIC e KOVACIC, 2009), outra proposta feita para o ensino online foi apresentada
por Mao e Li (2009). Estes autores projetaram um ambiente de aprendizado que, em conjunto como um
tutor afetivo, é capaz de reconhecer o estado afetivo dos estudantes por meio de expressões faciais, fala
e texto, bem como se adaptar a ele.
Chao et al. (2012) também propuseram um agente afetivo. De acordo com eles, sistemas de ensino
afetivos utilizam o reconhecimento de emoções para melhorar seu feedback emocional. O propósito de
seu estudo foi o de construir um mecanismo mais humanizado de interação com o usuário por meio da
detecção do estado afetivo dos estudantes e do provimento de feedback emocional adequado, de modo
a aumentar o interesse e motivação pelo aprendizado. Avaliações de usabilidade realizadas indicaram
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um bom grau de satisfação com a ferramenta, bem como aumento na motivação de seus utilizadores
para o aprendizado.
No entanto, nem todos os estudos realizados com avatares emotivos propuseram um ambiente de
interação ou um personagem virtual de auxílio ao aprendizado. Alguns autores dedicaram seus
trabalhos a avaliar os impactos da introdução destes agentes no aprendizado. O primeiro deles, como
exemplo, tinha por objetivo investigar as consequências de associar feedback emocional aos sistemas
tutores. Foram feitos estudos sobre estudantes interagindo com dois agentes virtuais empáticos. Dentre
os resultados, alguns apontavam que os riscos e benefícios eram muitos e que o feedback correto
precisava ser ponderado, pois era arriscado tentar mexer com o estado emocional do usuário (ROBISON
et al., 2009). Num segundo estudo de exemplo, o objetivo foi o de descrever os benefícios
motivacionais, educacionais, culturais e pedagógicos do uso de ambientes virtuais no ensino. Foram
feitas análises de alguns ambientes, direcionados ao ensino de temas específicos. Dentre os resultados
obtidos pode-se citar um aumento no engajamento dos estudantes que interagiram com eles (MASCITTI
et al., 2011).
No que diz respeito às metodologias empregadas, agentes emotivos podem utilizar várias técnicas
atualmente disponíveis. Wang e Chen (2009) propuseram uma abordagem conveniente para construir
um ambiente empático de aprendizado. Os usuários podiam expressar suas emoções enquanto
aprendiam. Um humano virtual foi criado para pro-ativa, reativa e empaticamente reagir às ações dos
usuários.
Outra abordagem é proposta por Leung et al. (2011). Em sua pesquisa foi apresentada uma série de
ferramentas e processos para construir ambientes virtuais para o aprendizado contendo avatares
empáticos, bem como um protótipo utilizando a abordagem proposta. O protótipo desenvolvido foi um
game show 3D para o ensino. O comportamento dos avatares era modificado de acordo com o humor
de cada usuário. Para cada participante que interagia com o ambiente um perfil era criado para facilitar
nas decisões tomadas.
Lin e Tsai (2011), por sua vez, utilizaram ontologias para criar seu sistema, o qual era capaz de
reconhecer o estado emocional dos usuários analisando as entradas textuais fornecidas e prover uma
saída visual afetiva.
Feidakis et al. (2011), pelo contrário, não se dispuseram a propor abordagens de construção, mas sim
direcionaram seus estudos ao levantamento e análise das taxonomias para a construção de agentes
emotivos existentes.
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Outros trabalhos relacionados são os de autoria de Mohammed e Mohan (2010) e Rebolledo-Mendez e
Gaona (2009).
O primeiro caso tratou-se de um jogo de cunho educacional, proposto para o ensino de habilidades de
programação, usando ganchos à semióticas presentes na cultura de seus utilizadores. Estudos revelaram
um ganho significativo na carga cognitiva dos estudantes submetidos a jogá-lo (MOHAMMED; MOHAN,
2010).
No segundo caso projetou-se um modelo motivacional para avatares baseados em inteligência artificial.
Segundo Rebolledo-Mendez e Gaona (2009), o objetivo de seu

estudo foi propor um modelo

motivacional para permitir que avatares virtuais se comportem como tutores humanos em jogos, pelo
entendimento do mundo ao qual estão inseridos e pela demonstração de emoções.
De modo geral, pode-se afirmar que o uso de avatares aliado ao ensino traz grandes benefícios e
aumenta o interesse dos estudantes pelo aprendizado (CHAO et al., 2012; LIN e TSAI, 2011). No entanto,
pouca pesquisa foi realizada no âmbito da criação de um tutor afetivo de aparência e comportamento
similar a um professor humano. Alguns dos agentes professores encontrados foram os de Grujic e
Kovacic (2009) e de Hu et al. (2010), porém apresentavam problemas de similaridade com humanos. O
objetivo deste trabalho é desenvolver um avatar empático para simular com grande fidelidade um
professor que possa ser usado em ambientes de e-learning.

2. PROPOSTA DE ENSINO ASSISTIDO POR AVATARES
A proposta deste trabalho baseia-se essencialmente na criação de aulas virtuais lecionadas por avatares
em ambientes de e-learning, sendo as representações computacionais possuidoras de todas as boas
características físicas e emocionais discutidas até o momento. Assim sendo, idealizou-se um ambiente
onde um professor humano trabalha criando as aulas que são lecionadas pelo avatar (Figura 2) e
assistidas pelos alunos.
Atualmente, o trabalho vem sendo realizado sobre duas plataformas distintas:


Plataforma de edição e criação de aulas: tem por objetivo servir de apoio aos
professores na construção de aulas virtuais, por permitir que as mesmas sejam
criadas num formato amigável e simplificado. Esta goza ainda de diversos recursos
multimídia possíveis de serem inseridos nas aulas, tais como vídeos, áudio e imagens.
Todas as movimentações e ações do avatar podem ser controladas pelo professor ao

EIXO 4 – TECNOLOGIA E PROJETOS INOVADORES PARA A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

863

interagir com esta plataforma, por exemplo, se este irá escrever na lousa, se irá
explicar uma imagem projetada, se irá projetar um vídeo, etc.


Ambiente de execução e exposição das aulas virtuais: tem por objetivo servir de
apoio à execução da aula criada pelo professor. Corresponde à representação virtual
de uma sala de aula física, com todas as suas características presentes, tais como
lousa, projetores, livros, mesas, computadores, etc. Em outras palavras, trata-se da
sala de aula virtual contendo os recursos com os quais o avatar interage.

Figura 2 Exemplo de tutor desenvolvido neste trabalho.

A proposta e o desenvolvimento dos ambientes acima descritos fazem parte de um projeto mais
ambicioso vinculado ao Departamento de Comunicações da Universidade Estadual de Campinas,
UNICAMP, para a construção de avatares empáticos para ensino. Devido à importância e complexidade
apresentada, o trabalho foi ramificado em duas vertentes: síntese de vozes agradáveis e fiéis para o
avatar e síntese de movimentação semelhante à humana (foco deste trabalho).

2.1. Síntese de Movimentos para o Avatar
Pesquisas em síntese de movimento dividem-se em duas vertentes: seleção e animação de gestos. A
primeira delas trabalha todos os aspectos semânticos envolvidos na gesticulação, enquanto a segunda
aborda a geração e simulação de gestos realistas (LEVINE et al., 2009; NEFF et al., 2008; THIEBAUXI et
al., 2008; HARTMANN et al., 2005; HARTMANN et al., 2006; PELACHAUD, 2005; CASSELL, 2001; CASSELL,
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2000).
Cassell (2000) e Cassell (2001) propõem a síntese de movimentos baseada na análise e processamento
de scripts pré-definidos ou árvores de comportamentos gerados pelo pesquisador, que correspondem à
interação do agente descrita segundo parâmetros em linguagens de marcações.
Abordagens semelhantes são propostas por Hartmann et al. (2005), Hartmann et al. (2006), Pelachaud
(2005), Chi et al. (2000), que contêm estruturas mais robustas e concisas de descrição dos gestos, bem
como arquiteturas de síntese bem-definidas. Todos estes modelos requerem do usuário o
conhecimento da complexa linguagem de descrição de gestos utilizada.
Neff et al. (2008) abstrai a necessidade do uso de scripts complexos de descrição de gestos para um
mecanismo que baseia-se em extração de movimentos de vídeos por meio de marcações feitas sobre
gravações da movimentação desejada. O usuário fornece um vídeo à solução proposta e faz as devidas
marcações de onde se encontra a movimentação desejada para que o modelo faça o processamento e
gere o movimento.
Thiebauxi et al. (2008), por sua vez, não se dispuseram a propor somente uma arquitetura para a síntese
de movimentos dos avatares semelhantes às recém-descritas, mas sim abordaram a proposta de uma
plataforma completa de animação de agentes em tempo real baseada em controladores de movimento
conectados hierarquicamente.
Levine et al. (2009), mais recentemente, introduziram a síntese de gestos baseada na análise prosódica
de falas gravadas. Em seu trabalho os autores baseiam a inferência das características do movimento
sobre a análise do passo, intensidade e duração de cada sílaba presente na fala para então aproximar o
movimento estatisticamente ajustando gestos guardados em bases de dados.
Em geral, as abordagens citadas trabalham diretamente a síntese de movimentos dada uma entrada de
dados, seja esta um vídeo, um script, um áudio, etc., o que acaba tornando o trabalho complicado e
muitas vezes faz-se com que o utilizador tenha que aprender a usar o ambiente antes de produzir
resultados com ele. O ambiente de criação de aulas virtuais prima essencialmente pela simplicidade e,
portanto, não deve sobrecarregar aqueles que o utilizarem. Tendo em vista estas considerações,
pretende-se criar uma abstração de movimentação para o avatar em que os gestos e movimentos sejam
segmentados de tal forma que seja possível agrupá-los posteriormente em grupos de ações (cenas).
A lógica de controle das movimentações do avatar entre as cenas é desenvolvida segundo estados,
implementados por uma cadeia de Markov. Esta, por sua vez, contém todas as cenas, transições, ações,
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triggers de movimentação, etc., para o bom funcionamento da gesticulação. Em suma, movimentos
reais estão sendo produzidos e segmentados por captura de movimento e trabalhados de forma a
implicarem o mínimo de trabalho possível a quem for criar e editar as aulas. Dentre as ferramentas
computacionais utilizadas na captura de movimentos, encontra-se o Kinect, da Microsoft. Apesar de a
implementação desta cadeia encontrar-se em desenvolvimento, a mesma já começa a apresentar seus
primeiros resultados, tais como simulações de um pequeno número de movimentações.
A seção a seguir discorre a respeito das contribuições esperadas para o projeto após finalizado.

3. DISCUSSÃO
Atualmente, as pessoas passam grande parte do dia interagindo, direta ou indiretamente, com
tecnologias. Sem dúvida, pode-se aproveitar todo esse envolvimento em benefício dos ambientes de
ensino. Por meio dessa interação, tem-se acesso fácil a uma vasta quantidade de informações que antes
eram de difícil acesso.
No entanto, para aproveitar os benefícios da tecnologia, devemos ter um ambiente de ensino que
possibilite aplicar novas metodologias. Isto envolve a criação de ferramentas computacionais para
aprimorar o ensino e estimular a interação constante do aluno com os professores, monitores, colegas
de classe e com as próprias ferramentas utilizadas em sala de aula.
Para comportar todo o recurso tecnológico é necessário adaptar as salas de aula, de forma a permitir o
melhor uso de todos os recursos disponíveis. Isso envolve salas com projetores de alta definição,
sistema de som de alta fidelidade, lousa digital, dispositivos de interação para cada aluno, acesso a rede
de banda larga, dentro outros que podem variar conforme a tecnologia adotada. O objetivo é incentivar
os alunos a usarem a tecnologia como um meio de estudo, oferecendo meios para que todos possam ter
condições de ter os equipamentos individuais necessários.
Também é necessário estimular os professores a criar novas metodologias de forma a utilizar todos os
recursos tecnológicos que possam ser usados em sala de aula, além do oferecimento conjunto de
disciplinas teóricas e práticas na mesma sala de aula, utilizando ferramentas de simulação, visualização e
de interação.
Avatares empáticos são ferramentas recorrentes no uso de emoções e comumente utilizados no ensino
assistido por computadores atualmente. Esforços vêm sendo feitos na tentativa de se produzir um
sistema afetivo que apresente um bom grau de confiança como tutor e ofereça um grande nível de
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satisfação a quem tenha a oportunidade de interagir com ele.
Dada a importância do uso de emoções no ensino e vendo a necessidade de se produzir um sistema
confiável como tutor inteligente e afetivo, o objetivo atual deste trabalho é construir um avatar tutor de
auxílio ao professor. Esta representação envolve a simulação de aspectos físicos fidedignos, bem como
animações de gestos, expressões faciais e poses usualmente usadas por seu semelhante humano.
Se por um lado são propostas novas formas de uso das tecnologias e abordagens para o ensino e
treinamento dos alunos, por outro, enfatiza-se a necessidade da criação de metodologias para aferir a
eficiência das novas técnicas recém-descritas. Todas elas, assim como qualquer estudo proposto no
meio acadêmico, necessitam ser validadas e verificadas quanto a sua validade. Pretende-se avaliar as
plataformas trabalhadas aplicando-as em contextos reais de ensino para verificar como se comportam.
O objetivo é avaliar sua aceitação e validar sua efetividade como ferramenta de ensino.

3. CONCLUSÃO
Este trabalho apresentou estudos em andamento na criação de um ambiente de auxílio aos professores,
em que empatia e aprendizado convergem para um ponto comum. Esforços vêm sendo feitos na
tentativa de se criar uma representação fiel a um professor humano, seja com o uso de timbres de
vozes agradáveis, seja com movimentações realistas. Ambas as plataformas trabalhadas correspondem
ao estado atual do projeto desenvolvido e já começam a demonstrar seus primeiros resultados. Como
trabalho futuro, pretende-se avançar na construção das plataformas de modo a instaurar uma nova
abordagem de criação de aulas facilitada e assistida por tecnologias que impõem o mínimo possível de
carga cognitiva ao professor ou a quem for utilizá-la, sem exigir o conhecimento prévio de complexas
marcações usadas em síntese de movimentos ou de voz. Espera-se que todas as contribuições
esperadas discutidas possam vir a se concretizar uma vez finalizadas as plataformas.
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Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar a análise do potencial da estratégia metodológica
Webquest e a construção da autonomia do estudante em ambientes virtuais de aprendizagem; levantar
as possibilidades de promoção da MWQ na educação a distância, como instrumento potencializador de
pesquisa para construção do conhecimento, agregando à Metodologia Webquests a recursos que
promovam a interação entre os sujeitos do processo, a construção coletiva do conhecimento e o
desenvolvimento de uma autonomia. A concepção de autonomia pode ser entendida como produto de
um processo interativo definido pela natureza interdependente de cada indivíduo como ser social.
Alunos, professores/tutores necessitam continuar pesquisando os múltiplos recursos oferecidos pela
Web 2.0, que podem trazer para as práticas pedagógicas. Os resultados apontaram para a aceitação de
todos ao trabalhar com a Metodologia Webquest, mas, também demonstrou que ainda há questões
internas no processo de aprendizagem da modalidade a distância que ainda carecem de maior
aprofundamento.
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Palavras-chave: Pesquisa; Webquest; Autonomia; interatividade; Educação a Distância.
Abstract: This article aims to present an analysis of the potential methodological strategy Webques and
construction of student's autonomy in virtual learning environments, raising the possibility of promoting
MWQ in distance education as a tool aggravating search for knowledge building, adding to the
methodology Webquets resources that promote interaction between the subjects of the process, the
collective construction of knowledge and the development of autonomy. The concept of autonomy can
be understood as the product of an iterative process defined by the interdependent nature of the
individual as a social being. Students, teachers / tutors need to continue researching the many features
offered by Web 2.0, which can bring to the pedagogical practices. The results point to the acceptance of
all the work with the Methodology Webquest, but also showed that there is still internal issues in the
learning process of distance mode that still require further elaboration.
Keywords: Research; Webquest; autonomy; interactivity; distance education.

1

A construção da autonomia do estudante em EaD

Em alguns estudos sobre o perfil do aluno da educação a distância, na qual se anseia por uma
autonomia do aluno própria dessa modalidade, tem-se verificado, na realidade, uma heteronomia
presente em algumas situações, como, por exemplo, numa (inter)dependência do aluno com o
professor/tutor, na espera de instruções para a realização das atividades, e uma ausência de autonomia
intelectual que o permita ser mais criativo e participativo no ambiente virtual de aprendizagem (AVA). A
educação, em sentido geral, vem buscando um desenvolvimento pedagógico ao longo do tempo, saindo
dos moldes tecnicistas para chegar ao sócio-interacionismo25 de hoje. Na abordagem sóciointeracionista, a aprendizagem é entendida como um fenômeno que se realiza por meio da inserção do
indivíduo na sociedade e da interação deste com os outros; é em contextos históricos, sociais e culturais
que ocorre a construção do conhecimento mediado. Segundo Vygotsky (2007), a aprendizagem ocorre
através da internalização, a partir de um processo que possui uma dimensão coletiva.
25

Segundo Vygotsky (2007, p.58) o processo de internalização consiste numa série de transformações, dentre elas: “Um
processo interpessoal transforma-se num processo intrapessoal. Todas as funções no desenvolvimento da criança aparecem
duas vezes: no ciclo do desenvolvimento humano: primeiro, no nível social, e, depois, no nível individual; primeiro, entre
pessoas (interpsicológica), e, depois, no interior da criança (intrapsicológica). Isso se aplica igualmente para a atenção
voluntária, para a memória lógica e para a formação de conceitos. Todas as estruturas mentais superiores originam-se das
relações reais entre indivíduos humanos”.
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É complexo compreender o sentido de autonomia no ensino a distância, uma vez que é o que já se
espera: um aluno autônomo. E essa ideia pré-concebida da autonomia própria do aluno em EaD gera a
hipótese de que a ideia existe para justificar, entre outros fatores, a ausência do professor. Uma
ausência representada pela “distância” espaço-temporal, mas que, de fato, não existe se, no espaço
virtual de aprendizagem, o professor, tutor e o aluno se fazem presentes virtualmente através das
mediações e interações que se realizam ao longo do curso. As interações que se dão entre os alunos e
professores, e entre os próprios alunos, nesses ambientes, são possíveis e favorecidas graças às diversas
ferramentas e recursos disponíveis nos AVA, que viabilizam não apenas a realização das atividades do
curso, mas, principalmente, a comunicação entre os pares, ao fazer uso dos fóruns, chats e wikis, por
exemplo.
O argumento acima que desmitifica a distância do professor em EaD, hoje, pode ser reforçado pelas
palavras de Borges (2010, p. 60), no seu artigo “No lugar da distância, presenças: formação de
professores nas redes digitais”, ao descrever a implementação do curso a distância de Pedagogia da
UAB/FACED/UFJF, quando afirma que a plataforma Moodle, ambiente virtual de aprendizagem, é o
espaço virtual onde o curso acontece, o qual oferece os recursos interativos como fóruns, chats.
A imagem que se tem feito do estudante típico de EaD, segundo Belloni, não parece corresponder a esse
ideal. A autora alega que estudos realizados com estudantes de EaD têm mostrado que muitos destes
tendem a realizar uma aprendizagem passiva, “digerindo pacotes “instrucionais” e “regurgitando” os
conhecimentos assimilados nos momentos de avaliação” (Ibidem, 2009, p. 40).
Alguns autores apontam para essa autonomia, reportando-a ao desenvolvimento de competências
específicas como a aprendizagem que ocorre em regime de maior isolamento e solidão que a do ensino
presencial. Todavia, como vimos acima em Borges (2010, p. 60), os alunos de EaD, geralmente, contam
com um ambiente virtual de aprendizagem, o qual oferece recursos interativos (fóruns, chats e wikis)
como suporte para se comunicarem e interagirem com os professores, tutores e alunos. Esses
aplicativos e recursos dos AVA podem favorecer a criação de espaços de troca, de formação inicial ou
continuada e de construção de conhecimento, atenuando a condição de solidão do aluno e auxiliando-o
na construção da própria autonomia, podendo, dessa forma, superar o suposto isolamento.
Monique Linard (2000), ao escrever sobre a autonomia do aluno, (re)trata (d)as diversas “distâncias”
que ocorrem em EaD mediatizada pelas TIC, compreendendo a distância geográfica, a socioeconômica e
uma terceira, que ela revela ser mais sutil, a distância do tipo cognitivo. Esta última, a autora julga ser
paradoxal, pois a ausência de “capacidade mental de distanciamento em relação a si mesmo impede de
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distanciar-se da própria ação, ou seja, de tomar consciência dos mecanismos de seu próprio
pensamento e, pois, de melhorá-los e de pilotá-los de modo autônomo” (LINARD, 2000, p. 2).
Com relação ao distanciamento, podemos contrapor com Freire. O autor defende que a construção da
autonomia envolve a conscientização do indivíduo, através de um esforço para a construção de um
“conhecimento crítico dos obstáculos” que impedem a transformação do mundo e a superação das
condições de heteronomia; pois “o homem é o único ser vivo que consegue tomar distância do mundo,
objetivá-lo, admirá-lo, para promover uma aproximação maior, para conhecê-lo” (FREIRE, 2000a, p. 60
apud ZATTI, 2007, p. 60). Entretanto, segundo Freire, é através da criticidade e da consciência desta que
o homem cria e recria suas ações, busca entender os fenômenos sociais e a realidade a sua volta e tem
consciência da historicidade de suas ações, possibilitando, assim, a construção da autonomia.
Grande parte das atividades que hoje envolvem as tecnologias exige certo grau de autonomia dos
indivíduos quanto à utilização das mesmas, inclusive no universo de diversas formações, como a
educação a distância, que pressupõem autonomia para:
[...] saber dar conta sozinho de situações complexas, mas também colaborar,
orientar-se nos deveres e necessidades múltiplas, distinguir o essencial do
acessório, não naufragar na profusão das informações, fazer as boas escolhas
segundo boas estratégias, gerir corretamente seu tempo e sua agenda...
(LINARD, 2000, p. 2).
Segundo Wissmann et al. (2006), de acordo com Little (1994, p. 431 apud WISSMANN, 2006), a
autonomia pressupõe três elementos que enfatizam a individualidade do aprendiz: agenda pessoal,
iniciativa e autoavaliação. O aprendiz autônomo precisa criar uma agenda pessoal que oriente e
organize seus estudos; tomar iniciativas “moldando” sua própria aprendizagem e ter a capacidade de
autoavaliar este processo, verificando se obteve realmente sucesso no mesmo. Dessa forma, Wissmann
(Ibidem, p. 3) também alega que “a autonomia do aprendiz requer não só a aprendizagem, mas
aprender a aprender”.
Embora a autonomia, na aprendizagem, seja um processo de construção individual, ela também se dá a
partir das relações, práticas e interações que o sujeito aprendente estabelece com seu meio sóciohistórico e com os diferentes sujeitos com os quais se relaciona. Além disso, incorpora as dimensões
cognitivas, subjetivas e afetivas do próprio indivíduo.
Entendemos a autonomia como um processo gerado também de forma coletiva e colaborativa, pois
depende das interações realizadas entre o sujeito e o meio. Compreendemos, então, que o professor
tem papel de destaque na construção da autonomia do estudante, ao se configurar como mediador do
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processo de ensino e aprendizagem, sendo capaz de desafiar e instigar o aluno a construir novos
saberes, seja individual ou coletivamente.
A autonomia do aprendiz não é somente um produto da independência, mas também da
interdependência. Sendo assim, os aprendizes em EaD também devem ser ajudados a construir
autonomia por meio de um processo de interação. Isto traz à tona a importância do papel do
professor/tutor como mediador nesse processo, desmitificando também a ideia de que em EaD o aluno
autônomo aprende sozinho e independe do professor. Nesse processo de mediação e interação entre
professor/tutor e aluno, é fundamental que o professor/tutor pense numa formação para a autonomia.
Para tanto, ele precisa repensar suas práticas, principalmente em tempos de uma educação
mediatizada, imersa no mundo das TIC, cujos atores envolvidos estão em constante contato. E Paulo
Freire, ao nos apresentar uma pedagogia da autonomia, de forma tão contemporânea, convida-nos a
refletir sobre o papel do educador, principalmente hoje, como parte desse novo contexto que emerge
com o avanço acelerado das tecnologias:
[...] vai ficando cada vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem
forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao
ser formado. É neste sentido que ensinar não é transferir conhecimentos,
conteúdos nem formar é ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou
alma a um corpo indeciso e acomodado. [...] Quem ensina aprende ao ensinar
e quem aprende ensina ao aprender” (FREIRE, 1997, p. 25).

E um dos pontos centrais a que se propõe a EaD, hoje, é a possibilidade e a capacidade de o aluno se
organizar e viabilizar a construção de sua autonomia no processo de aprendizagem. Preti (2005) afirma
que isso é facilitado na EaD, a partir de García Madruga e Martín Cordero (1987, p. 13 apud PRETI,
2005), devido ao fato de a maioria dos estudantes ser adulta e apresentar as seguintes características:
[...] ser autodiretivo (o que facilita sua adaptação ao estudo independente, sua
autoformação); ser possuidor de uma rica experiência (que pode e deve ser
aproveitada como base para a construção de novos conhecimentos); e que
busca na aprendizagem uma orientação mais prática, voltada para suas
necessidades mais imediatas.

A EaD torna-se, então, uma modalidade atrativa, oferecendo maiores possibilidades para o adulto
conduzir a sua própria formação, pois é vista pelos adultos como novas possibilidades de iniciar, ou dar
continuidade, à sua aprendizagem de forma autônoma, direcionando-a de acordo com seus interesses
pessoais e/ou profissionais.
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2 O USO DA METODOLOGIA WEBQUEST NO ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA
O uso de uma nova tecnologia educacional deve servir à educação, assim como a de qualquer
profissional que se dedique a ela e queira adquirir novas competências para trabalhar com as TIC,
repensando no seu papel como docente, sobretudo quando se trabalha com ensino a distância,
buscando dentro de si um educador capaz não só de ensinar, mas que vai além, fazendo um papel
mediador na construção de novos conhecimentos.
A internet proporciona o acesso a dados e a comunicação para milhões de pessoas, e o grande desafio
para o professor é fazer a integração do seu uso na educação como um instrumento de construção do
conhecimento, permitindo a possibilidade de novas experiências. Em meio a tantas possibilidades
oferecidas pelos hipertextos, pelas imagens, pelos vídeos e por tantas outras mídias, agora
concentradas na web, torna-se difícil o aluno obter uma pesquisa de qualidade se não souber lidar com
tanta informação e selecionamento de modo significativo para seu aprendizado. Para Moran,
Isto se deve a primeira etapa de deslumbramento diante de tantas
possibilidades que a internet oferece. É mais atraente navegar, descobrir
coisas novas do que analisá-las, compará-las, separando o que é essencial do
acidental, hierarquizando idéias, assinalando coincidências e divergências
(MORAN, 2001, p 52 apud ABAR; BARBOSA, 2008, p. 12).

Um ambiente de aprendizagem constitui-se do conhecimento prévio do aluno, aquele que ele traz em
sua bagagem, de sua disposição do que pode fazer e daquilo que quer aprender. Para Abar e Barbosa
(2008), o grande desafio é criar um ambiente em que possa descobrir potencialidades, adquirir
autonomia, responsabilidade, disciplina, respeito aos outros e autoconfiança.
É possível considerar que alguns alunos de cursos a distância já desenvolveram “uma atitude e certas
atividades de auto-aprendizagem” que devem ser permanentemente reforçadas, mas, para isso, esses
alunos que estavam acostumados com um ensino expositivo vão ter que aprender a conviver com um
novo tipo de aprendizagem que, a princípio, pode parecer mais trabalhosa e exigente, mas que
“também pode ser mais compensadora”.
Para Peters:
Isso significa que um processo de auto-reflexão deve levar a uma mudança de
atitude. Isso é uma precondição para uma redefinição de aprendizagem online.
Este é um processo radical, já que a aprendizagem independente é o oposto da
aprendizagem dependente. [...] É razoável que estudantes tradicionais devam
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ser motivados e apoiados quando começam a aprender desta forma, embora
pareça um paradoxo. Além do mais podem ser desafiados por tarefas que não
induzem a receber, armazenar e reproduzir conteúdos, mas sim a definir e
alcançar eles mesmos objetivos de aprendizagem, a busca, encostar e avaliar
eles mesmos informações que podem ser relevantes para resolver as tarefas
de aprendizagem. A auto-aprendizagem ativa pode se desenvolver desta forma
(2009, p. 199).

Sobre esse prisma, o trabalho com a Webquest em EaD poderá potencializar o uso da pesquisa, como
metodologia de estudo que propicia a autonomia desses alunos, sendo uma nova forma de aprender
sozinho.
Ao elaborar uma Webquest, o professor tem a oportunidade de definir tarefas de cunho
cooperativo/colaborativo tendo em mente a aprendizagem dos alunos através do trabalho da
cooperação do grupo. No entanto, somente a proposta de um trabalho em grupo não garante uma
aprendizagem cooperativa/colaborativa. Para que esse objetivo seja atingido, é preciso associar técnicas
de trabalho em grupo, uma vez que:
[...] a aprendizagem de colaboração se caracteriza pela igualdade de que deve
ter cada indivíduo no processo de aprendizagem e a reciprocidade entendida
como conexão. Profundidade e atuação bidirecional que alcance experiências,
que, sendo uma variável em função do nível de competitividade existente, a
distribuição de responsabilidades, o planejamento conjunto e o intercâmbio de
papéis (DIAZ-BARRRIGA e HERNANDEZ, 2001, p. 96 apud APARICI e ACEDO,
2010, p. 139).

Segundo Aparici e Acedo (2010), há uma tendência por parte de alguns autores em utilizar como
sinônimos as expressões “aprendizagem colaborativa” e “aprendizagem cooperativa”. Entretanto, para
eles, há uma grande diferença, visto que a primeira tem um caráter sociocultural e a segunda carrega
intrínseco o construtivismo, em que a divisão de tarefas é imposta pelo professor, para que o grupo
possa buscar a construção de um objetivo comum sem a preocupação com competição entre si; mas
cada um trabalhando com responsabilidade para cumprir uma tarefa em função do grupo. Nesse
contexto, a responsabilidade passa a ser do grupo sem que o professor tome para si tal função e seja
capaz de ser um mediador, contribuindo para a construção do conhecimento de seus alunos.
O objetivo, ao escolher o desenvolvimento de um trabalho como a MWQ, é propiciar aos professores
uma atividade que faça uso da internet, mas de modo que os alunos, envolvidos no processo, tenham
pela frente o desafio de resolver tarefas interessantes e estimulantes, buscando por novas informações,

EIXO 4 – TECNOLOGIA E PROJETOS INOVADORES PARA A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

876

que venham a contribuir com o crescimento e o amadurecimento dos discentes, ao mesmo tempo em
que promova a produção de novos conhecimentos.
Nesse sentido, a Webquest apresenta-se como uma metodologia de
“investigação orientada” tendo a pesquisa como base, através da qual são
obtidas as informações com as quais os alunos irão interagir através da
internet. A Webquest tem se mostrado um poderoso mecanismo que se
propõe a utilizar criteriosamente os recursos da web na pesquisa. Para Dodge,
a Webquest[...] pretende ser uma metodologia que engaje alunos e
professores no uso da Internet voltado para o processo educacional,
estimulando a pesquisa, o pensamento crítico, o desenvolvimento de
professores e a produção de materiais (DODGE, 1995, p. 3).

Vista desse modo, a MWQ abre espaço para o protagonismo dos alunos como uma metodologia de
pesquisa que estimula a participação deles ao integrar a internet ao processo educacional, não só como
grande banco de informações, mas como uma aliada na construção do saber em um tempo onde há
“novos modos de aprender” (BABIN, 1989, ET al).
Numa Webquest, o objetivo principal é trazer para o aluno uma aproximação entre o assunto a ser
explorado e sua realidade, tendo para isso um roteiro que irá conduzi-lo ao processo de construção do
conhecimento. Desse modo, o professor orienta a pesquisa, através de sites previamente selecionados
por ele, o que não impede novas buscas pela web, já que o aluno tem à sua disposição a navegação livre
pela internet.
Para Dodge, "as Webquests estão fundadas na convicção de que aprendemos mais e melhor com os
outros, não individualmente. Aprendizagens mais significativas são resultados de atos de cooperação”
(DODGE, 1995, p. 3/4).
Segundo Dodge, uma Webquest deve buscar uma relação direta com os conceitos de colaboração e
cooperação estimulando o desenvolvimento dos trabalhos em grupo em que o compartilhamento das
informações irá favorecer a construção do conhecimento, já que:
A Webquest exige uma pesquisa que, se fosse feita individualmente e não em
grupo, seria aprofundada verticalmente em apenas uma direção ou ponto de
vista. Porém, quando elaborada e executada em grupo, há uma amplitude
dessa pesquisa, onde se podem ter aspectos diferentes de um problema, com
diferentes pontos de vista (ibidem, p. 5).
O autor afirma que um dos principais benefícios da Webquest é o de orientar o discente no uso criativo
da internet, sem interferir nos rumos da pesquisa.
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Acreditamos ser possível fomentar o repensar de novas práticas pedagógicas que possibilitem aos
alunos de EaD um aprendizado além dos ambientes virtuais de aprendizagem, de modo a levar nosso
aluno a aprender a buscar um conhecimento. Na resolução de uma Webquest, o aluno estará em
contato com a opinião e a visão de outros sobre um mesmo tema e que certamente são diferentes da
sua, e é nesta situação que ocorre a aprendizagem compartilhada, na qual um ensina o outro
apresentando sua percepção e ampliando o campo de visão do grupo. Os alunos, ao trabalharem em
grupo, têm a oportunidade de confrontar suas ideias com as dos colegas, e esta situação ocasiona certo
desequilíbrio em sua estrutura cognitiva, resultando numa reflexão.

3

O FINAL DE UM COMEÇO

Na busca por compreender nossas inquietações sobre a construção da autonomia a partir da MWQ para
a educação a distância, os dados das pesquisas26 e as diversas leituras realizadas nos trouxeram alguns
achados bastante significativos. Percebemos que a MWQ foi bem-aceita por todos os sujeitos da
pesquisa, alunos, tutores e professores, pequenos ajustes deverão acontecer antes que MWQ possa
fazer parte de uma disciplina na modalidade a distância, como por exemplo, uma preparação dos
sujeitos para sua prática, o que demonstramos ao longo do texto. De modo geral, é possível afirmar que
o aluno de EaD ainda não entendeu que “aprender a aprender” parte de uma motivação em pesquisar,
construir, criticar e ser capaz de elaborar sua própria produção com base em tudo que as TIC podem lhe
oferecer. Ele ainda não acredita que é capaz de manejar esse saber disponível para transformação e
renovação do seu conhecimento.
Percebe-se que a autonomia não depende somente do aluno e de suas características individuais; a sua
construção depende também de outros elementos: da metodologia adotada, do material didático, do
papel do professor e das tecnologias de informação e de comunicação empregadas.
Notamos que o trabalho compartilhado ainda não é concebido no sentido de coletividade. Vimos que os
alunos ainda tendem a dividir as tarefas, assim como no presencial, para depois reunirem as partes;
além de mencionarem a necessidade de encontros presenciais para que o trabalho possa ser realizado
26

Dissertação de mestrado: “A idealização e a realidade: a autonomia do aluno em Educação a distância”, de Alessandra
Menezes dos Santos Serafini. Disponível em: http://www.ufjf.br/ppge/teses-e-dissertacoes/dissertacoes-e-teses/dissertacoes2012/
Dissertação de mestrado: “A metodologia Webquest no ensino superior a distância: pesquisa e interatividade”, de Olga Ennela
Bastos Cardoso. Disponível em: http://www.ufjf.br/ppge/files/2012/05/disserta%C3%A7%C3%A3o-completa-olga.pdf
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em grupo, mesmo sendo alunos de um curso a distância. Considerando os diversos aparatos oferecidos
pela web ou mesmo pela plataforma Moodle, o estar junto presencialmente faz parte de uma educação
tradicionalista que dá a esse tipo de aprendizagem maior credibilidade.
Assim, os alunos acreditam que, para realização de um trabalho em grupo, há necessidade do encontro
presencial, não dando a mesma credibilidade aos encontros virtuais. É como se o grupo não estivesse se
reunindo, pois os recursos tecnológicos que permitem o estar junto virtualmente ainda não são capazes
de satisfazer os alunos no que diz respeito ao desenvolvimento das atividades coletivas. Muitas outras
observações interessantes foram percebidas a partir da experiência com a Webquest, que não serão
tratadas aqui, no presente artigo, devido ao pouco espaço para essas reflexões.
Verificamos que ainda há, de certo modo, uma resistência ao hábito de escrever livremente, com base
em um processo de pesquisa. Talvez isso possa ser explicado por anos de uma educação em que “o
educando era visto como um objeto receptivo e domesticado”; o que, de certa maneira, se torna um
desafio para os professores/tutores criarem atividades que venham a ofertar trabalhos compartilhados
via web ou em outros ambientes virtuais de aprendizagem, formando esses “novos” profissionais para
um futuro em que as TIC se constituirão parte integrante do processo de ensino e aprendizagem de
maneira eficaz na promoção da aprendizagem.
Constatamos que a MWQ é uma estratégia pedagógica que tem muito a oferecer aos professores,
tutores e alunos, explorando os níveis mais elevados do conhecimento (Taxonomia Digital de Bloom),
associando os recursos disponíveis na web e proporcionando elementos do processo de ensino e
aprendizagem que possam contribuir para a construção da autonomia do estudante.
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Resumo: O objeto de análise desta pesquisa é o Uso do Blog nas Aulas de Filosofia e o Processo
Educativo. Os objetivos foram: 1. observar como as NTDIC tem sido usadas na escola pesquisada; 2.
analisar com as NTDIC têm sido usadas e qual a concepção de uso - produção de novos conhecimentos
ou reprodução de ideias já produzidas?; 3. observar se o emprego das NTDIC como instrumentos
promove a mudança no próprio conteúdo da experiência educativa. Realizou-se uma pesquisa
qualitativa, com foco de observação (participante) em um grupo os alunos do 2° ano do ensino médio,
do turno matutino, da Escola Estadual “Desembargador Moreira dos Santos” na cidade de São Gonçalo
do Rio Abaixo – MG. Obteve-se como resultado o desenvolvimento do Blog na Sala de Aula, desenvolvido
pelo docente e discentes, colaborando para dinamizar, re-significar, construir e sintetizar, de forma
inovadora, os diferentes conhecimentos escolares, em Filosofia. As principais construções pedagógicas
foram: 1. a participação dos estudantes nos debates políticos disponíveis no Blog; 2. a possibilidade de
desenvolver nos estudantes do Ensino Médio o desejo de ler, escrever e emitir suas opiniões sobre temas
considerados polêmicos (a política) ou difíceis (a Filosofia); 3. o uso do Blog na sala de aula como um
instrumento importante para o processo de ensino e aprendizagem do conteúdo de Filosofia. Como
desafios enfrentados destacam-se: a. a falta de acesso a internet de aproximadamente 20% dos alunos
da turma pesquisada; b. uma carga horária mínima destinada ao ensino da Filosofia; c. inadequação do
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laboratório de informática da escola; d. falhas didáticas na orientação das atividades disponíveis no
Blog.
Palavras-chave: Blog, NTDIC, processo educativo, práticas pedagógicas.

Abstract:The object of analysis of this research is the use of blogs as lessons in philosophy and
educational process. The objectives were to: 1. Observe how NTDIC has been used in the school context
2. Analyze the NTDIC and what design was being used – including the production of new knowledge or
reproduction of ideas produced; 3. Observe whether the use of NTDIC instruments promotes change in
the content of the educational experience. We conducted a qualitative study focused observation
(participant) in a group of students from the 2nd year of high school, the Escola Estadual
“Desembargador Moreira dos Santos” in São Gonçalo do Rio Abaixo – MG. Results of the development
of the blog in the Classroom, developed by faculty and students, helped to energize, re-signify, build and
synthesize, in an innovative way, the different school knowledge in philosophy. The main teaching
constructs were: 1. student participation in political debates on the Blog; 2. The possibility of developing
the desire to read, write and share opinions on topics considered controversial (politics) or difficult
(Philosophy) by high school students; 3. The use of the blog in the classroom is an important tool for
teaching and learning Philosophy. Challenges were: a. the lack of internet access approximately 20% of
the students in the class researched b. one minimum workload intended for teaching Philosophy c.
inadequacy of the school computer lab, and d. flaws in the teaching guidance of activities available in
the blog.
Keywords: Blog, NTDIC, educational process, Pedagogical practices

1 INTRODUÇÃO
Este trabalho objetiva trazer contribuições ao tema referente à relação entre o uso das Novas
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (NTDIC) e seus desencadeamentos nas práticas
educativas em sala de aula, sendo o uso do Blog, no caso em questão, considerado como uma estratégia
importante para processo de ensino e aprendizagem do conteúdo de Filosofia.
Neste texto, observou-se como o Blog contribui no processo educativo, ao ser utilizado em sala de aula.
No desenvolvimento das ideias, procurou-se enfatizar os fundamentos básicos das NTDICs que devem
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ser dominados pelos sujeitos que fazem o uso delas nas escolas, de modo focal, em sala de aula, e que
estão diretamente envolvidos no processo educativo- docentes e os discentes. Sabe-se que, se bem
utilizada, a Internet é capaz de contribuir significativamente no contexto ensino-aprendizagem
Entretanto, as mudanças devem ocorrer na prática docente, na escola como um todo, com os
professores, alunos, funcionários e diretor contribuindo, aprendendo e ensinando, pois todos estão
iniciando um novo aprendizado.
Desenvolver um trabalho sobre as NTDICs torna-se relevante uma vez que há poucas pesquisas
desenvolvidas que tratem de seu uso na educação. A relevância deste estudo consiste, ainda, em
possibilitar reflexões a respeito das possíveis mudanças no programa de ensino, que visem a uma
mudança de postura na prática docente, e em revelar as possibilidades educativas da realidade atual.

1.2 Tessitura metodológica
Desenvolveu-se uma pesquisa qualitativa, por meio de uma observação participante, em um grupo
os alunos do 2° ano do Ensino Médio, com o intuito de compreender melhor as contribuições das
NTDIC no processo educativo, no contexto dos sujeitos. Um dos autores dessa investigação
elaborou o projeto "O Uso do Blog na Sala de Aula", a ser desenvolvido nas aulas de Filosofia.
Foram selecionados 42 estudantes, de uma única turma, do turno matutino, da Escola Estadual
“Desembargador Moreira dos Santos”, na cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo, Minas Gerais, para
participarem da pesquisa.Os requisitos básicos, em termos de infraestrutura, necessários para a
execução do projeto, foram: estrutura física para criação do Blog e as ferramentas disponíveis na
internet. Como competência técnica exigida dos sujeitos da pesquisa, destaca -se o conhecimento
quanto ao manuseio de micro-computadores, do e-mail, de pesquisa em sites, do uso da Internet
etc. A turma classificada como 2° ano, do Ensino Médio, foi escolhida para participar desta
experiência de pesquisa pelas seguintes razões: 1. a maturidade dos alunos; 2.o envolvimento
desses na realização de outros trabalhos desenvolvidos com o professor; 3. a proximidade entre o
professor e os alunos; 4. a obstinação em realizar suas proposições; 5. o esmero com que os alunos
dessa turma realizam as atividades que lhes são propostas; 6.a competência, o entusiasmo e a
participação desses alunos sempre que são desafiados. Durante a pesquisa, utilizou-se da
observação participante feita, em sala de aula, pelo pesquisador. Por meio de um diário de campo,
foram sendo registradas as práticas educativas e os conteúdos disciplinares e curriculares
desenvolvidos por professor e alunos, em sala de aula. Nesses registros, observaram -se os fatos,
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fenômenos, as opiniões, os eventos e as ocorrências em relação aos conteúdos ministrados, que
influenciaram diretamente nas ações e interações do processo de ensino-aprendizagem. Foram
realizadas entrevistas estruturadas com os sujeitos da pesquisa, investigando suas percepções
relativas às inovações na proposta curricular-pedagógica das aulas de Filosofia, por meio do uso do
Blog, e , também,com a escola, para a obtenção de melhores informações sobre o ordenamento
desta. As principais discussões tomadas nessa pesquisa, objeto deste trabalho, foram organizadas
nos seguintes tópicos:


Blog : conceituação e finalidade pedagógica



O Blog na sala de aula: a) desenvolvimento do projeto; b) o processo de criação do Blog ;
c) as imagens presentes nos links do Blog; d) descobertas mais importantes; e) desafios
encontrados; f) o uso do Blog nas aulas de Filosofia: intempéries e construções; g) a
conclusão.

2 CONCEITUAÇÃO E FINALIDADE PEDAGÓGICA
O termo Blog vem da abreviatura do termo em inglês WeBlogs e tem como característica a facilidade
com que pode ser criado, editado e publicado (GUTIERREZ,2006). Em geral, expressa relatos pessoais,
idéias e sentimentos do autor sobre os mais diversos assuntos e áreas. O uso para fins pedagógicos, no
entanto, começou a ganhar destaque na Blogosfera anglo-saxônica, como aponta Lara, citada por
Gutierrez (2006) em artigo para a revista eletrônica espanhola Telos, em que faz referência ao
portal americano Education Bloggers Network como uma das experiências pioneiras.
É pequeno o número de escolas e professores que utiliza Blogs, constata Suzana Gutierrez,
pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que mantém o Gutierrez/Su (FIGURA
1), registrando Projetos e experiências. Seu Blog foi um dos indicados do Blopes, 2005, como “melhor
serviço ou programa ao serviço da Educação”.
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FIGURA1 - Imagem de uma das páginas do Blog Gutierrez/SU: http://www.gutierrez.pro.br/eu.htm

Gutierrez (2006, p. 1) salienta que “hoje, o crescimento no uso dessa ferramenta é significativo em
vários países. No Brasil, a situação não é diferente, mas talvez num ritmo menos acelerado". Sabe-se
que o uso pedagógico do Blog evoluiu de algumas iniciativas isoladas para um crescimento constante e
significativo no País, nesses dois últimos anos. Sônia Bertocchi, pesquisadora do Centro de Estudos e
Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (CENPEC) e coordenadora do Núcleo de
Interatividade do Portal EducaRede, citada por Gutierrez (2006), explica que os Blogs permitem o
desenvolvimento de tarefas em equipe. “O trabalho pedagógico com a ferramenta privilegia
interatividade, autoria, autonomia, registro e protagonismo”, completa a pesquisadora que mantém o
Lousa Digital espaço de reflexão coletiva sobre o uso pedagógico da Internet, também entre os
indicados ao Blopes.

3 O BLOG NA SALA DE AULA: RELATO DE EXPERIÊNCIA
O Projeto foi apresentado aos estudantes do 2º ano do Ensino Médio com o seguinte título “Sala de
Aula com Blog”, estando disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://filosofiapolitica201.
Blogspot.com.br>. Essa experiência pedagógica teve como objetivo inserir as Novas Tecnologias Digitais
de Informação e Comunicação na sala de aula (NTDIC), utilizando o Blog como ferramenta tecnológica
para pesquisa, análise, interpretação, reflexão, compartilhando conhecimentos e aprendizagem por
meio de diversos temas que fazem parte do cotidiano dos alunos.
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3.1 Desenvolvimento do Projeto
O conteúdo desenvolvido no Blog era Filosofia e Política, que tinha como proposta de aprendizagem
pesquisar e analisar temas comuns e fundamentais da existência humana, como a vida, a morte, a
felicidade, a liberdade, o bem e o mal, a verdade e a mentira, cidadania, ética, o poder etc., com foco na
análise e argumentação de textos, vídeos etc., envolvendo reflexões a respeito de aspectos da relação
com o contexto social de sua época e influências dos pensadores no comportamento da sociedade. Os
estudantes conseguiram construir e desenvolver parcialmente algumas reflexões acerca dos conteúdos
disponibilizados para serem examinados.

3.2 O processo de criação do Blog
O desenvolvimento das atividades foi realizado da seguinte forma: a turma foi dividida em quatro
grupos que deveriam disponibilizar um e-mail para facilitar a comunicação com o professor. Todos os
grupos ficaram responsáveis pela criação de um único Blog para a turma. O primeiro grupo ficou
responsável pela construção, manutenção e, também,por disponibilizar os trabalhos dos outros grupos
no Blog. O segundo, terceiro e quarto grupo (s), pela elaboração de textos, vídeos, divulgação e
promoção de discussões no referido aparato. Os grupos foram responsáveis, juntos, pela seguintes
tarefas:
1. pesquisar textos de sua preferência, de acordo com as discussões propostas nas aulas de
Filosofia, via Internet, que suscitassem discussões, debates relevantes;
2. alimentar o Blog com os assuntos pertinentes ao Projeto e demais itens para debater e
compartilhar informações;
3. analisar, em grupo, os textos e os vídeos, que fossem disponibilizados no Blog, de acordo com as
especulações apresentadas.

Utilizando o Blog para interação da turma e para apresentar assuntos atuais e ponderações sobre estes
(assuntos), os alunos foram sendo avaliados de acordo com as pesquisas, análises, troca de e-mails,
apresentação do Blog e seu conteúdo, pelo professor responsável. O trabalho teve como justificativa a
seguinte reflexão: uma das formas de comunicação ,entre os jovens na contemporaneidade, se dá por
meio da internet, e neste sentido, como trabalhar Filosofia, um ramo do conhecimento bastante
abstrato e de difícil compreensão junto aos jovens do ensino médio? Esta pergunta revela que as
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especulações centrais, ao realizar este trabalho com os estudantes, foi problematizar o processo de
valoração das NTDIC no processo de ensino e aprendizagem:
1. Quais os resultados do uso do Blog com relação à maior eficácia da aprendizagem?
2. Os alunos, realmente, aprendem mais e melhor, quando fazem uso da NTDIC em sala de aula?
3. Que conceito de aprendizagem está por trás dos programas educativos que usam as NTDIC?
4. Poderia ser a internet uma interlocutora importante neste processo? Como usá-la de forma
educativa?
As atividades se estruturaram por meio das trocas interpessoais, por intermédio do Blog e e-mail, sendo
o professor o responsável pela elaboração e seleção dos textos e vídeos que foram postados e por
incitar as discussões acerca do que foi apresentado no Blog.

3.3 As imagens presentes nos links do Blog
A Figura 2 foi incorporada ao Blog para ilustrar de modo especifico que Filosofia não é nenhum bicho de
sete cabeças e que filosofar não é algo apenas muito útil, mas também prazeroso. O processo de criação
do Blog desde a proposta feita pelo professor à seleção das imagens provocou a imaginação dos
participantes, conforme Figura 3.

FIGURA 2 - Imagem ilustrativa disposta nas páginas do Blog
FIGURA 3 - Imagem ilustrativa do Blog no link específico para discussão sobre a política - um homem de
terno, que representaria um político e com a “mão coçando a cabeça”.

EIXO 4 – TECNOLOGIA E PROJETOS INOVADORES PARA A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

887

O depoimento do estudante Marco Aurélio (integrante do primeiro grupo, que é responsável pela
elaboração do Blog), faz uma análise do uso das Figura 2 e Figura 3.
A escolha pelo plano de fundo personalizado com duas imagens foi a seguinte:
representar a Filosofia por meio dos filósofos e de um homem de terno, que
representaria um político e com a “mão coçando a cabeça” na mais vulgar das
expressões representaria para nós a dúvida que este nutre em seu trabalho e
nos meios em que vive, e as indecisões do dia a dia sobre assuntos que
poderão afetar sua vida, de uma sociedade, podendo chegar a uma escala
nacional. A escolha da imagem para designar "política" foi feita tendo com a
pretensão de significar a turma, por esta ser muita extrovertida e engraçada, e
queríamos passar esse sentimento aos que acessarem o Blog. (Depoimento de
Marco Aurélio, E. E. Desembargador Moreira dos Santos, em 10 /07 /2012).
O conteúdo e as imagens ilustrativas do Blog colaboraram para permitir a análise e produção de textos
voltados para argumentação, estudando o comportamento social dentro de um contexto histórico, por
intermédio da Filosofia. Os links dos vídeos são apresentados para provocar reflexão pedagógica. O
primeiro vídeo é uma palestra de Mario Sergio Cortella, “Você sabe com quem está falando?”, durante
o qual somos convidados a assistir até o final para entendermos de verdade quem somos.Apresenta
ponderações sobre o eu e a postura na sociedade. O segundo vídeo, “Devastação sem compensação”,
fala sobre a exploração do minério de ferro em cidades mineiras e a devastação provocada por essa
exploração29. O link do vídeo Filosofia política tem como objetivo fazer com que os alunos entendam, a
partir de idéias de outros pesquisadores, o que é Filosofia política. São reflexões abrangentes, de
caráter ontológico, ético, epistemológico e metafísico, relacionadas com o poder e a organização dos
Estados e dos negócios públicos, seu desenvolvimento e seus fins. Todo pensamento sistemático, que
não tenha sido formulado como hipótese e comprovado pela investigação empírica, pode ser
classificado como Filosofia política. Nesse link, tivemos um único comentário, o da estudante Áurea, cuja
percepção acerca do vídeo levou-a a entender as disparidades entre o conceito e a noção política em
sua clareza, e a prática política ou dos políticos. No link conceitual, foi proposto aos estudantes, a partir
de uma citação de Descartes sobre o “ser filósofo”, que avaliassem os comentários do pensador e
apresentassem seus argumentos sobre o texto. Vejam os comentários das estudantes Áurea, Rafaela e
Thainara, na Figura 4.

29

Os estudantes que participam deste Projeto moram em uma cidade mineradora, São Gonçalo do Rio Abaixo, e a intenção do
vídeo é de fazê-los perceber o que está acontecendo e a pode vir a acontecer na cidade em que habitam.
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FIGURA 4 - Comentários das estudantes Áurea, Rafaela, e Thainara no link conceitual, "Ser Filósofo”,
usando como referencial uma frase René Descartes, em março/2012.

A aluna Áurea fala sobre as complicações em ser filósofo, tendo como prerrogativa o pensamento de
que é difícil pensarmos o que já não fora pensado. Rafaella interpreta o texto fazendo referência, no
contexto da história da Filosofia, aos primeiros filósofos, os pré-socráticos, com a ideia da busca da
origem das coisas e do universo. Por fim, Thainara percebe certa criticidade no pensamento de
Descartes, por entender que realmente, para ser Filósofo, não se deve apenas ler as obras de Platão,
Aristóteles e outros pensadores, se a pessoa não der conta de apresentar contra-argumentos aos
argumentos que lhe forem apresentados. A construção do Blog, na forma como o trabalho foi
interpretado e moldado pelos alunos, aponta que seu uso, na sala de aula, pode se tornar uma
ferramenta pedagógica importante para propiciar a interatividade presencial e virtual entre docente e
discentes, a autoria, a leitura, a escrita e o uso de diferentes fontes de informação e comunicação.
A facilidade para edição, atualização e manutenção dos textos em Rede foram
- e são - os principiais atributos para o sucesso e a difusão dessa chamada
ferramenta de autoexpressão. A ferramenta permite, ainda, a convivência de
múltiplas semioses, a exemplo de textos escritos, de imagens (fotos, desenhos,
animações) e de som (músicas, principalmente). (KOMESU, 2004, p.111).
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Os estudantes foram motivados a participar da cena pedagógica e valorizados em seus múltiplos
interesses, podendo utilizar as diferentes linguagens como expressão e comunicação. Segundo Rezende
(2010, p. 172), "quando os alunos são chamados a participar ativamente da cena pedagógica, ficam eles,
mas também os professores, diante de possibilidades formadoras ampliadas.”
Quanto ao aluno, a possibilidade que tal condição oferece de expor seus
próprios conhecimentos, submetê-los à apreciação e compartilhamento junto
à comunidade (o grupo de aluno da classe), de trocar idéias com os outros etc.,
parece-nos contribuir não somente para acumulação de conhecimentos, mas
também para outros universos nem sempre focalizados pela educação. Fala-se
do saber ser: da sociabilidade, da troca, da capacidade de argumentação e de
expressão de suas próprias idéias. Falamos ainda de auto-estima e
autovaloração de cada aluno enquanto indivíduo, que permitirão ao longo do
tempo, uma relação com a comunidade de modo mais adaptativo (ROSADO e
ROMANO30, apud, REZENDE, 2010, p. 172).
Nessa perspectiva, o professor atuou como mediador, e os estudantes como co-partícipes,no processo
de ensino/aprendizagem. O papel do professor superou sua condição de transmissor de conhecimentos
e repassador de conteúdos para proporcionar ao aluno a possibilidade de reflexão acerca das diversas
oportunidades de aprendizagem (MULLER, 2005).
Merecem também destaque as características da autogestão do
conhecimento, onde os educadores podem escolher atividades, conteúdos ou
experiências mais adequadas aos desejos, curiosidades e necessidades do
grupo de alunos, contextualizando os fazeres pedagógicos (MULLER, 2005,
p.44).
Os efeitos da tecnologia na vida dos alunos e dos docentes,comprovam que essa, além de capacitar os
sujeitos de aprendizagem, no domínio de várias tecnologias, para o cotidiano da vida, colaboram,
também, para testemunhar a realidade de estudantes que registram seu processo de conhecimento em
diferentes formas. O Blog se tornou, para os estudantes e o docente, um espaço de reflexão coletiva
acerca do uso pedagógico da Internet, nos conteúdos da Política e da Filosofia, e está disponível em
domínio público, podendo ser acessado por outros.

30

ROSADO, Eliana Martins da Silva e ROMANO, Maria Carmem Jacob de Souza. O vídeo no campo da Educação. Ijuí: UNIJUÍ,
1993. 80p.
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4 PRINCIPAIS CONCLUSÕES
Este trabalho trouxe contribuições sobre o tema: a relação do uso das Novas Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação (NTDIC) e seus desencadeamentos nas práticas educativas em sala de aula.
O Blog foi usado como um instrumento importante para o processo de ensino e aprendizagem do
conteúdo da disciplina Filosofia. Ao se desenvolver este projeto, proporcionou-se aos alunos a
participação ativa na construção de seus conhecimentos e eles tiveram a oportunidade de ler, escrever
e debater seus argumentos. Os desafios enfrentados, durante o desenvolvimento do Projeto, foram:
1.a falta de acesso à internet de, aproximadamente, 20% dos alunos da turma pesquisada;
2. o desinteresse e des-compromisso de alguns estudantes; 3.a carga horária mínima destinada
ao ensino da Filosofia;
4. a inadequação do laboratório de informática da escola;
5. as falhas didáticas na orientação das atividades disponíveis no Blog.
A experiência da pesquisa tornou mais visível à percepção tudo que não foi, ou mesmo, foi alcançado,
como objetivos de ensino/aprendizagem pelo docente e discente, e também a reflexão acerca dos
diferentes encaminhamentos pedagógicos a serem tomados numa próxima vivência desta natureza para
minimizar as falhas didáticas. Acredita-se que a dificuldade de acesso à internet possa ser solucionada
com a contratação de serviços adequados e eficientes,relativos a esse problema, pela E.E.D.M.S.
Como principais construções pedagógicas, destacam-se: 1. a participação dos estudantes na criação do
Blog; 2. a participação dos estudantes nos debates políticos disponíveis nesse instrumento; 3. a
possibilidade de motivar, nos estudantes do Ensino Médio, o desejo de ler, escrever e emitir suas
opiniões a respeito de temas considerados polêmicos (a política) ou difíceis (a Filosofia); 4. o uso do Blog
na sala de aula com um instrumento importante para

o processo de ensino e aprendizagem do

conteúdo da disciplina Filosofia; 5. o desenvolvimento do Blog, na sala de aula , dinamizou as aulas de
Filosofia e colaborou para ressignificar, construir e sintetizar, de forma inovadora, os diferentes
conhecimentos escolares.
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Resumo: O artigo apresenta um jogo digital, na modalidade serious game e em realidade virtual,
pensado para permitir aprendizagem a distância relativa a montagem e manutenção de computadores
do tipo PC. O jogo oferecerá ao aluno um ambiente interativo, no qual poderá manipular os dispositivos
eletrônicos que compoẽm os computadores, de modo a vivenciar uma experiência simulada de
montagem e testes. O artigo discutirá os elementos pedagógicos imaginados para o jogo, aspectos de
implementação e as possibilidades dificuldades da utilização de jogos digitais no ensino a distãncia.
Espera-se que o desenvolvimento do jogo possa contribuir com avanços para a formatação de modelos
de implementação destes artefatos para o ensino de domínios de conhecimentos complexos e de ordem
prática. As principais teorias que suportam a implementação do jogo são a Teoria da Flexibilidade
Cognitiva, a Teoria da Cognição Situada e a Teoria da Aprendizagem Experiencial.
Palavras chave: Gamificação, Serious games, Realidade virtual, Aprendizagem experiencial.

1 INTRODUÇÃO
O objetivo deste artigo é descrever os objetivos, estrutura e funcionalidades de um jogo digital, na
modalidade serious games, que tem o objetivo de promover aprendizagem acerca de montagem de
manutenção de computadores de arquitetura PC. Este processo recebeu a denominação de

31 Carlos Murilo da Silva Valadares é Graduado em Belas Artes pela UFMG; graduado em Tecnologia de Processamento de
Dados pela Universidade Fumec; Doutor em Educação pela UFMG; Pós-Doutor em Letras pela UFMG.
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gamificação, termo definido por Zichermann e Linder como a utilização dos modelos de pensamentos e
mecanismos de operação dos jogos para motivar as pessoas a se engajarem em atividades de resolução
de problemas do mundo real (ZICHERMANN et al, 2010). Evidentemente, a gamificação não precisa se
restringir a jogos digitais ou qualquer tipo de artefato voltado para computadores. No entanto, as
tecnologias da computação mostraram-se bastante adequadas ao desenvolvimento destes aplicativos.
A grande receptividade que os jogos digitais receberam nos contextos educacionais deve-se a diversos
fatores que promovem o engajamento dos alunos em tarefas complexas. Entre estas características,
encontramos: [a] a existência de regras, que podem incentivar os sujeitos a realizar tarefas desafiadoras
dentro dos limites impostos; [b] a apresentação de situações de conflito e de competição, em
ambientações que se aproximam do mundo real; [c] o oferecimento de níveis de dificuldades
crescentes, o que estimula os alunos a enfrentarem situações cada vez mais difíceis e desafiadoras
(FREITAS et al., 2003). Nosso jogo receberá o nome provisório de “Monte seu Computador”.

2 JOGOS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO
Existem hoje inúmeras aplicação de gamificação na educação, em diversos níveis e temas. Vieira et al.,
(2012), analisam a utilização de jogos para motivar usuários no engajamento em um programa de
Carona Colaborativa. O jogo foi elaborado no sentido de solucionar, em alguma medida, as deficiências
dos transportes urbanos e da locomoção diária nas grandes cidades. O jogo consiste em um sistema
que fornece um conjunto de informações sobre caronas, como recomendações e agendamento de
caronas entre pessoas vivendo em uma determinada área.
Outro projeto de interesse para a comunidade de desenvolvedores é o Games-to-Teach
Project, uma cooperação entre os cientistas do MIT e da Microsoft, para desenvolvimento de
jogos interativos educacionais. Um dos resultados é o SuperCharged!, um jogo de corrida
imaginado

para

que

o

usuário

possa

entender

intuitivamente

os

princípios

do

eletromagnetismo. Os jogadores podem, entre outras manobras, posicionar cargas para
alterar campos eletromagnéticos e assim direcionar um veículo que pilotam (JENKINS, 2002).
Machado et al (2011), descrevem um serious game desenvolvidos para a área médica, para o
ensino e simulação de diversos procedimentos, entre eles algumas cirurgias. Um exemplo é
um simulador de coleta de medula óssea, com a finalidade de treinar especialistas em
transplantes nesta tarefa (MACHADO et al, 2011). Ainda no contexto das aplicações médicas,
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Freitas et al (2003) descrevem o VPAT, “Virtual Patients”, um framework que permite a
simulação de procedimentos cirúrgicos

laparoscópicos, em uma ambiente de realidade

virtual. O sistema é composto de equipamento cirúrgico para laparoscopia conectado ao
computador por interface serial, permitindo ao usuário realizar simulações cirúrgicas em
pontos específicos do corpo.

3 ENSINO DE MONTAGEM DE COMPUTADORES POR MEIO DE JOGOS DIGITAIS
O jogo que estamos propondo tem o objetivo de oferecer capacitação no domínio da montagem e
manutenção de computadores. Dois fatores determinam a relevância deste tema: a grande penetração
que os computadores tiveram em praticamente todas as instâncias de nossa sociedade e a rápida
depreciação dos artefatos tecnológicos derivados da crescente progressão da industria. Desta forma,
torna-se necessária a formação de profissionais relacionados à configuração e atualização de
computadores. Os cursos em oferta no mercado e nas instituições públicas apresentam formação
presencial, em oficinas e laboratórios. Esta é a condição ideal, pois a prática de manipulação dos
componentes, em modo físico, é fundamental para a compreensão dos aspectos técnicos dos
procedimentos de montagem e testagem dos componentes da maquina. Neste artigo, propomos então
o ensino de montagem de computadores mediado por jogos digitais, um recurso ainda pouco adotado
para ensino de tecnologias aplicadas.
Os cursos de montagem e manutenção de computadores frequentemente adotam um conteúdo
relativamente padronizado. Isto porque as diversas marcas de computadores do tipo PC hoje disponíveis
são projetados com a mesma arquitetura computacional, denominada CISC. Portanto, seus diversos
componentes são praticamente iguais. Um aluno que compreender bem como montar e configurar um
computador PC de um determinado fabricante, estará preparado a manipular a maioria das outras
marcas vendidas no mercado. A tecnologia interna de todos eles será a mesma.
A ideia de desenvolver um curso baseado em jogos digitais proporciona ainda um benefício que
consideramos importante: a possibilidade de ser aplicado à distância. A montagem e computadores
pode ser considerado com um conhecimento complexo, pois envolve aquisição de conteúdos teóricos
reforçados por atividades predominantemente práticas. Portanto, transpor um curso como este para
um formato que possa ser adequado para situações de aprendizagem a distância representa um passo
importante e difícil a ser dado na direção da ampliação das possibilidades educacionais dos
computadores. Após sua implementação, o curso será disponibilizado em um ambiente de
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aprendizagem a distancia voltado, para o Programa de Inclusão Sócio-Digital do Serpro. Poderá então
ser utilizado pelo público, em todas as regiões do Brasil.
A utilização de jogos digitais para ensino de tecnologias nos remete ao tema dos laboratórios virtuais de
aprendizagem. Uma disciplina de contaúdo essencielmente tecnológico, caso da manutenção e
montagem de computadores, solicita o engajamento do aluno em atividades de natureza laboratorial.
Ferramentas e dispositivos físicos devem estar presentes e à disposiçção para sua manipulação e
consequente entendimento de sua forma, utilidade e local de inserção no computador. Portanto, o
desenvolvimento de ambientes de aprendizagem que se propõem transpor operações do mundo real
para um ambiente virtual constitui uma tarefa complexa. Aplicativos computacionais pensados para
essa finalidade não podem ser apenas artefatos para a exibição de dados, mas devem constituir-se em
ferramentas de manipulação de objetos. Sua concepção representa um desafio técnico, pois sua
implementação exige a aplicação de algoritmos computacionais bastante complexos. Tomemos como
exemplo, a implementação de uma ferramenta que permita a construção de aplicativos que simulam
fenômenos sobre a relação entre força e movimento. Um programa deste tipo deverá demonstrar o
funcionamento de modelos matemáticos e físicos por meio de animações, ou seja, aplicar aos objetos
animados o comportamento físico do mundo real. Deverá também permitir que os estudantes
modifiquem os valores contidos nas diversas variáveis manipuladas pelo ambiente, bem como criar suas
próprias variáveis.
O interesse pelos ambientes de simulação tomou novo fôlego com o advento das novas tecnologias
computacionais, com os crescentes ganhos de desempenho e capacidade de exibição de imagens e
animações. Como exemplo, citaremos um estudo feito por Monaghan & Clement (1999) relativo a um
ambiente de simulação computacional de movimento relativo, destinado a estudantes do ensino médio.
Foi utilizado um modelo de interação baseado no formato predição-observação-explicação dos
fenômenos observados. O estudo pretendia determinar se as simulações poderiam ajudar na
construção de conhecimentos sobre movimento relativo. O ambiente de simulação utilizado foi
implementado através do RelLab (Relative Laboratory), e aplicado como material complementar de
ensino, após o término da unidade de movimento relativo. As situações abordadas no ambiente eram
apresentadas aos estudantes por meio de demonstrações animadas e interativas.
O jogo Monte se Computador constituirá, em última instância, um laboratório virtual de aprendizagem.
Em sua primeira versão, o ambiente possibilitará a manipulação e alguns testes de funcionamento.
Posteriormente, pretende-se avançar o sistema, no sentido de oferecer testes mais aprofundados
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relativos ao desempenho do computador.

4 CONTEÚDOS DO JOGO MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES
Como dito anteriormente, os conteúdos adotados para o jogo Monte seu Computador para o curso
seguiram os tópicos comumente adotados para o assunto. A sequência pode ser assim entendida:
Módulo 1: apresentação das partes do computador, com suas respectivas características e funções;
Módulo 2: Sequência de montagem do computador;
Módulo 3: Configuração dos computador, incluindo a instalação de softwares básico e teste.
O curso dentro do jogo será formatado em um modelo misto de aulas expositivas, explicativas e
atividades interativas em realidade virtual, nas três fases previstas. No Módulo 1 os alunos conhecerão
em detalhes os componentes que forma um computador do tipo PC. Além de conhecerem sua
estrutura, os alunos também aprenderão acerca da função de cada componente. Também aprenderão
sobre as relações entre as partes e o modelo de fluxo de dados dentro dos computadores. No Módulo 2
os alunos aprenderão a montar o computador, em cada uma de suas fases. Este será o módulo com
mecânica interacional mais importante do jogo. Os alunos poderão conectar os diversos elementos,
seguindo uma determinada sequência. O jogo permitirá a eles testarem o funcionamento das peças, em
diferentes situações e processos de ajustes. No terceiro módulo, serão demonstrados os procedimentos
de configuração do computador. Este esta será uma fase menos interativa que as demais, pois seus
processos consistem em instalação de programas e inserção de valores em variáveis.

4.1 DETALHAMENTO DO MÓDULO DE MONTAGEM DE COMPUTADORES
Para exemplificação do modelo de interação que será adotado para o jogo Monte seu Computador,
descreveremos em detalhes o módulo 2 do curso. Neste módulo, o aluno poderá efetuar todas as
operações de conexão e ajuste de cada componente, caminhando pela sequência exposta a seguir.
Apresentaremos algumas das telas planejadas para o jogo, para melhor entendimento dos
procedimentos. O roteiro descrito a seguir, no Quadro 1, foi baseado no material impresso elaborado
pelo Instituto Federal do Paraná, para o curso de montagem e manutenção de computadores do
Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico em Emprego.
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QUADRO 1
Nº

Etapa da montagem

1

Colocação da pulseira antiestática

2

Instalação do processador na placa-mãe

3

Instalação do Cooler

4

Colocação dos módulos de memória RAM no soquete apropriado

5

Fixação a Placa-Mãe (Motherboard) ao chassi do gabinete

6

Fixação dos cabos do painel frontal do gabinete

7

Fixação dos drives de HD, CD, DVD ou outro dispositivo deste tipo

8

Fixação dos cabos de dados

9

Fixação das placas de expansão em seus respectivos slots.

10

Instalação da fonte de alimentação no gabinete

11

Conexão dos cabos de alimentação da fonte para os demais dispositivos

12

Fechamento do gabinete

Cada uma destas fases é composto de procedimentos específicos, que serão detalhados para o aluno no
curso. O aluno poderá efetuar a tarefa quantas vezes desejar. Para isso, bastará solicitar a repetição do
processo. Tomemos como exemplo o item 2, no qual o aluno conhecerá a sequência de instalação do
processador na placa-mãe do computador. Primeiramente, o aluno assistirá uma animação demonstrativa
da montagem. A animação descreverá possíveis falhas que o aluno pode cometer durante o processo,
bem como exibir algumas práticas recomendáveis para obtenção de bons resultados nas montagens.
Depois de assistir a animação, o aluno deverá se engajar na tarefa de ordem prática, montando o
computador no ambiente oferecido pelo jogo. A mecânica de montagem será mediada pelo mouse, que
será representado por uma mão com uma luva na tela. Para pega um objeto, o aluno deve levar o mouse
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até ele e clicar com o botão esquerdo. Para soltar o objeto, deve-se clicar com o botão direito. Outras
mecânicas de interação serão adotadas e explicadas ao aluno à medida que surgiram. A sequência modelo
de instalação do processador na placa-mãe é descrito no Quadro 2, a seguir, por meio da narrativa de
cada passo.
QUADRO 2
Fase Narrativa
1

Você agora montará um computador, na mesma sequencia vista na animação. Vamos iniciar a montagem pela
instalação do processador na motherboard.

2

Para esta tarefa, precisaremos dos seguintes componentes e instrumentos:

3

- A motherboard;
- O processador que iremos instalar;
- O cooler para resfriamento do processador;
Leve o mouse até cada uma delas para reconhecê-las melhor.

4

- Antes de inciar a instalação, verifique se o processador é compatível com a motherboard. Para isso, basta
consultar o manual da placa.
- Podemos instalar o processador com a placa-mãe fora ou dentro do gabinete. Mas se a placa estiver fora do
gabinete, a operação é mais segura.

5

É recomendável que o técnico use luvas nas mãos para efetuar a instalação da placa

6

Vamos então instalar o processador, passo a passo.
Passo 1: identifique, na motherboard, o soquete onde o processador será encaixado. Veja que o soquete possui
uma base e uma alavanca de carga. Leve o mouse sobre ele para confirmar a localização do soquete e reconhecer
suas partes.
- As motherboards possuem, geralmente, um soquete para encaixe da CPU.

7

Passo 2: Vamos posicionar a motherboard em uma superfície plana, de modo que a alavanca de carga do soquete
da CPU fique à sua esquerda. Note que o soquete está coberto com uma tampa de carga, que tem a finalidade de
proteger os pinos de contato.

8

Passo 3: Desengate a alavanca de carga do soquete. Para isso, pressione o gancho da alavanca para baixo e para
fora, e depois gire a alavanca para trás, até alcançar um ângulo de aproximadamente 135°.
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9

Passo 4: Após levantar a alavanca de carga, levante a tampa de carga do soquete. Você deve gira esta tampa até
que cerca de 100º.

10

Passo 5. Agora, você deve retirar a tampa de carga do soquete. Para isso, aperte em sua base e puxe a tampa.
Cuidado para não tocar nos contados do soquete.

11

Passo 6. Depois de retirar a tampa do soquete, faça uma inspeção visual no soquete, aproximando-se da
motherboard e olhando de vários ângulos. Procure por algum tipo de variação na reflexão dos encaixes do
soquete. Se você encontrar alguma variação de brilho, pode significar que o soquete é defeituoso. Portanto, a
motherboard deverá ser trocada.

12

Passo 7. Agora já podemos encaixar a CPU no soquete da motherboard. Para isso pegue a CPU. Segure o
processador pelas proteções laterais. Para isso, coloque o mouse no processador. Procure no processador o Pino 1,
que deve estar em uma das quinas, indicado por uma seta dourada.

13

Passo 8. Verifique também se os apoios dourados do do outro lado do não possuem e defeitos ou impurezas. C
aso encontre algum problema recuse o processador e solicite outro.

14

Passo 9. Agora, chegou a hora de conectar a CPU ao soquete da motherboard. Para isso, pegue a CPU com o
dissipador de calor para cima. Oriente .

15

Passe 10. Alinhe a marca triangular do Pino 1 do processador com a marca equivalente no soquete. Segure o
processador com dois dedos e abaixe até o soquete, mantendo-o na vertical. Mantenha o processador plano e
nivelado, para não danificar os pinos de encaixe.

16

Passo 11. Após acoplar o processador em seu soquete, baixamos a alavanca de carga do soquete, de modo a fixar
o processador em seu exato local.

5 AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO DE JOGOS UNITY 3D
O jogo Monte seu Computador será desenvolvido por meio da Game Engine Unity 3D (2012), mas outras
ferramentas auxiliares serão utilizadas, entre elas o Blender, software de modelagem tridimensional e
animação. O Unity 3D é um ambiente de desenvolvimento de jogos tridimensionais, prestando-se à
implementação de uma infinidade de tipos de artefatos interacionais. É um ambiente de finalidade
genérica, portanto, pode ser utilizado para a implementação de serious games, de adver games e de
qualquer outro tipo de jogo. Com o Unity 3D é possível implementar jogos para a plataforma Windows,
para dispositivos móveis, Internet, integração com Adobe Flash Player, e até mesmo para dispositivos
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operando na plataforma Android (Unity, 2012). O Unity 3D oferece uma interface bastante interativa,
mas não muito intuitiva. É possível implementar diversas funcionalidades jogáveis somente com a
utilização das ferramentas dispostas na interface. Mas a construção de jogos mais complexos, dotados
de inteligência artificial, exigirá o uso programação, que no caso do Unity pode ser efetuada em C#, uma
linguagem bastante robusta e poderosa. O próprio ambiente do Unity oferece um editor de
programação, não sendo necessário usar editores externos.

6 REFERENCIAIS TEÓRICOS IMPORTANTES
O jogo Monte seu Computador está em fase de implementação, e algumas teorias cognitivas orientam
este processo. Primeiramente, adotamos a Teoria da flexibilidade cognitiva como principio pedagógico
do jogo, que tem sido frequentemente aplicada no desenvolvimento de ambientes hipermídia de
aprendizagem (SPIRO et al., 1991). Esta é uma teoria de teor construtivista, cujo objetivo é permitir a
aquisição de conhecimentos avançados, em domínios de nível complexo e que apresentam pouca
estruturação (SPIRO et al., 1991). O sentido da estruturação do conhecimento se refere a conhecimento
que não apresentam um núcleo de significados claramente identificável, mas que serão usados em
função dos contextos e da situação. Spiro sugere ainda que a aplicação da teoria a ambientes hipermídia
de aprendizagem, por ser possível estabelecer associações entre os diversos elementos constituintes de
um tópico.
Outra ideia importante para o jogo Ambiente Seguro é a cognição situada, proposta por Brown e Duguid
(1989), e que também se relaciona à significância da aprendizagem. Para estes autores, aprendizagem
situada, que deriva da cognição situada, pode ser entendida como a noção de aprender conhecimentos
e habilidades em contextos que refletem a maneira como eles serão úteis na vida real. Ao se referirem
aos contextos escolares,

os autores argumentam que muito do conhecimento abstrato ensinado no

ambiente escolar e acadêmico não é aplicável a situações reais de solução de problemas, considerando
que a abordagem comumente adotada na maioria das salas de aula ignora a interdependência entre a
cognição e as situações em que as aprendizagens ocorrem, ou seja, onde o novo conhecimento se situa.
Os jogos digitais podem oferecer potenciais possibilidades de utilização da teoria da cognição situada,
por oferecerem instrumentos de elaboração de ambientes que refletem, com grande precisão e
interatividade, seus equivalentes no mundo real.
Um terceiro conceito utilizado será a Aprendizagem experiencial. Esta teoria se baseia na ideia de o
conhecimento estruturado deve ser relacionado ao conhecimento experimental, o que resultará em
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experiências de aprendizagem mais significativas. Kolb, um dos principais teóricos da aprendizagem
experiencial, a define como: “[…] o processo por onde o conhecimento é criado através da
transformação da experiência” (1984).
Esta definição encontra seu complemento nas ideias de McLuhan, que entende que os jogos são “[...]
modelos dramáticos de nossas vidas psicológicas, e servem para liberar tensões particulares" (1964).
Portanto, os jogos podem ser entendidos como artefatos provedores de experiências, que podem ser
emocionais ou práticas. O jogo Monte seu Computador será então orientado a oferecer experiencias
práticas aos alunos, permitindo assim não apenas fixar o conhecimento, mas aplicá-lo e transferi-lo para
novas situações.

7 CONCLUSÃO: RESULTADOS ESPERADOS
A proposta desta pesquisa está diretamente relacionada à minha atuação no Serpro, Serviço Federal de
Processamento de Dados, bem como em minha formação acadêmica, em arte e computação. Os
projetos em que trabalhei nos últimos sete anos, e até este momento, concentraram-se na sua maioria
no desenvolvimento de ambientes educacionais em EAD, voltados para o ensino de tecnologias da
informação utilizadas pelo governo federal. Muitos dos problemas identificados tinham origem na
dificuldade de obtenção de informações sobre como desenvolver práticas pedagógicas que envolvessem
estes artefatos, bem como na dificuldade de se obter programas que atendessem suas demandas
específicas. O interesse crescente da comunidade educacional sobre o tema reflete as expectativas
criadas em relação às possibilidades e promessas da informática para ensino. Portanto, as principais
expectativas relativas ao desenvolvimento e aplicação do jogo Monte seu Computar podem ser assim
entendidas:


ampliar, de forma contínua, a oferta de ações educacionais para capacitação de pessoal no
serviço público, em todas as suas instâncias.



proporcionar um processo de interação com o fenômeno estudado, motivando aluno a se a
engajar firmemente no processo de observação, análise e construção de conhecimento;



contribuir para o estabelecimento da gamificação como recurso permanente na
implementeação de soluções educacionais para o setor governamental;



identificar caminhos para a construção de modelos de ensino de conhecimentos complexos;
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Resumo: As redes sociais digitais, na atualidade, vêm ampliando, exponencialmente, o número de
usuários, sobretudo, os jovens que, naturalmente, possuem maior intimidade com as tecnologias da
informação e comunicação (TIC). Essas redes sociais têm sido exploradas por profissionais de diversas
áreas, contudo, poucos relatos existem na bibliografia de seu uso na educação. Este artigo apresenta
pesquisa que investiga experiência de uso da rede social Facebook, no âmbito do ensino superior. A
metodologia de investigação qualitativa priorizada, baseou-se na observação das atividades no
ambiente online e nos registros das atividades realizadas por um grupo de alunos e seu respectivo
professor, proporcionados pelo sistema tecnológico. Em síntese, verificou-se uma intensa interação e
colaboração dos alunos com propósito de efetivar a aprendizagem dos conteúdos, ocorrendo uma
reduzida mediação do professor.
Palavras-chave: Redes Sociais Digitais, Facebook na Educação, Colaboração, Redes Sociais na Educação.
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Abstract: The number of digital social networks users has been growing exponentially nowadays, mainly
by students who have use information technology frequently. These social networks have been used by
professionals from many fields, however there are few reports in the literature of its use in education.
This article presents research that investigates the experience of use of social network Facebook in
undergraduate course. The qualitative research methodology was based on the observation of the
activities in the online environment and the observation of the records of activities performed by a group
of students and teacher provided by the Facebook. There were intense interaction and collaboration
among students for the purpose of learning and the teacher failed in mediation process.
Keywords: Digital Social Networks, Facebook in Education, Collaboration, Social Network in Education.

1

INTRODUÇÃO

As tecnologias da informação vêm revolucionando os sistemas de produção, a cultura, a arte, a
economia e, na verdade, tem penetrado, nas múltiplas áreas da vida humana, e chega à escola de forma
diversificada e muito diferenciada. A perspectiva da web interativa se intensifica, entre outras formas,
através dos ambientes virtuais de ensino-aprendizagem (AVEA), utilizados no ensino presencial e a
distância, de blogs empregados, cada vez mais, para produção e para a veiculação de informações e de
conhecimentos. Contudo, a evidência maior de seu uso, na atualidade, se encontra nas redes sociais
digitais e nas suas possibilidades educativas. As redes sociais vêm atraindo milhões de pessoas em um
“frenesi” de comunicação “Just in time” efetivado, através dos dispositivos móveis. De crianças a adultos
o acesso às redes sociais como Facebook, Instangram ocorre, intensamente, tanto com a finalidade de
contato social, quanto para o uso de estratégias de marketing econômico e político e, também, para a
criação de ambientes de negócios, através das redes; dessa forma, a escola não pode, perder de vista, a
importância do uso da interatividade que pode ser viabilizada com finalidades educativas.
As redes sociais digitais são ambientes sociais, proporcionados pelo aumento significativo da
interatividade na Web, referida como Web 2.0 (O'REILLY, 2005) e pelo constante crescimento da
velocidade de comunicação através da internet, naturalmente, ocorreu uma redução dos custos de
conexão. Devido a isso, é possível a permanência online dos usuários e, por conseguinte, a construção
de grupos sociais. Na verdade, a rede social sempre fez parte da organização humana em sociedade, e o
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advento da internet e mais, especialmente, do serviço web proporcionou o estabelecimento da rede
social virtual. A rede é, portanto, um fenômeno da sociedade informacional (CASTELLS, 1999) que se
amplia em escala exponencial, interconectando pessoas através de relações afetivas, de estudo, de
trabalho, em fim, refletindo a necessidade e a vontade das pessoas em viver relações interpessoais,
traduzidas em laços e estruturas sociais (RECUERO, 2009). Ressignifica-se o conceito de rede social
presencial para rede social virtual, possibilitando o fenômeno do encontro virtual que atualiza as
relações a distância.
No mundo, as redes sociais digitais alcançaram vertiginoso crescimento, segundo o site comscore.com
(Brazil Digital Future in Focus, 2013), no período de 2007 a 2011, que foi estimado em 174%, sendo que
81,4% dos usuários da internet visitaram redes sociais. No Brasil, mais especificamente, a maioria dos
usuários está entre 18 e 34 anos, 48% da audiência da internet e a rede social Facebook teve
crescimento de 22%, em dezembro de 2012, em relação a dezembro de 2011, tendo, aproximadamente,
44 milhões de visitantes.

1.1

Redes sociais digitais e educação

Do ponto de vista educativo, as redes sociais podem proporcionar ambiente colaborativo de interação
entre alunos/alunos, alunos/professores, escola e outros atores da rede de aprendizagem, em uma
perspectiva de criação de processos cognitivos, para além dos espaços formais de ensino-aprendizagem.
A visão interacionista do processo de conhecimento traz como princípio as trocas realizadas entre o
indivíduo e o ambiente, das quais resultam a organização do real e o desenvolvimento da própria
capacidade de conhecer, tendo em vista a formação de novas estruturas cognitivas (OLIVEIRA et al,
2001). Esse processo cognitivo tem como base a estrutura social, expressa na mediação das relações de
aprendizagem e nos intercâmbios de significados entre os atores envolvidos (COUTINHO e MOREIRA,
2001). A rede social digital tem o papel de ampliação da possibilidade de mediação e trocas de
significados, evidenciados pelo ambiente cooperativo/colaborativo, podendo propiciar articulações na
Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), através das relações interpares e entre professores e alunos.
A permanente conexão online, é outro aspecto relevante e favorecedor da aprendizagem, pois alunos
prolongam o ambiente escolar, através de atividades que poderiam se iniciar em sala de aula e
continuar em discussões virtuais, ampliando a comunicação e a interação entre pares; além disso, a
mediação tecnológica através de filtros, sistemas de avisos, mensagens automáticas, entre outras, pode
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melhorar o foco e atenção para atividades, ampliando-se, assim, recursos para agir sobre os objetos da
aprendizagem.
Além dessa perspectiva, Downes (2012) apresenta a abordagem denominada Conectivismo, sustentada
no conceito de aprendizagem em rede, sem um lugar definido, mas distribuído, através das conexões
web, realizadas pelos alunos envolvidos no processo de aprendizagem. Dessa forma, a aquisição da
informação se daria por multiplicidade de mídias, texto na tela, vídeos, áudios, combinação entre eles,
favorecendo e estimulando diferentes modalidades de percepções. Da mesma forma que recebe, o
aluno também propaga informações, acrescentando novas ideias, atribuindo significados, e, também, se
utilizando das mídias em seu processo criativo. Assim, cria-se um ciclo de inovação, orientado para o
compartilhamento e colaboração. Para esse autor, a web, com seus diversos sistemas e redes sociais,
constitui ambiente fértil para realização de aprendizagens, dentro dessa perspectiva.
Segundo Costa et al (2013), percebe-se, também, que não há ainda, na bibliografia, muitos relatos de
experiência do uso das redes sociais digitais na educação, configurando-se na descrição das tímidas
inserções nessas, feitas por professores, educadores e alunos, com o intuito de criação de grupos com a
finalidade de troca de informações e conteúdos. Este texto apresenta os resultados de investigação do
uso da rede social Facebook realizada em uma disciplina de Algoritmo e Estrutura de Dados, em curso
superior da área de informática, em uma Universidade situada em Belo Horizonte. Essa pesquisa se
desenvolveu durante o período de duração da disciplina, no primeiro semestre do ano de 2012. Como
instrumento de pesquisa foi utilizada a observação in loco, através da presença do observador no grupo
pesquisado e, a seguir, procedeu-se à análise dos registros de atividades no ambiente virtual. O
professor/pesquisador participava como membro do grupo e seu cadastro foi configurado para o
recebimento de notificações de todos os eventos realizados por ele e pelos alunos, ou seja, qualquer
mensagem postada, chat realizado, entre outros, uma mensagem era enviada à caixa de correio do
observador. Dessa forma, os registros na rede social foram identificados, registrados e transferidos para
uma planilha. Para garantir o anonimato dos alunos e suas intervenções no ambiente, os registros da
observação os identificaram através de um número distribuído aleatoriamente.

1.2

Facebook para educação

O Facebook é uma rede social digital em que cada usuário, através do cadastro de uma conta pessoal,
utilizando seu endereço de e-mail, constrói uma rede de relacionamentos virtual, por meio de uma
página na web. Para dar vazão a essas relações, vários recursos são disponibilizados ao novo usuário,
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tais como: o cadastro do perfil pessoal; criação de uma linha do tempo, contemplando um histórico de
vida elaborado, a partir de imagens, vídeos e textos; o feed de notícias que permite atualização do
histórico de pessoas e páginas de relacionamento do usuário, assim como a ferramenta, todas as
atualizações do status dos usuários são informadas na página pessoal. Há também serviços como chat
online, o “curtir” que permite a manifestação, em relação a eventos dos amigos, mensagens, entre
outros. Todo o funcionamento do Facebook pode ser obtido em suas páginas de ajuda, no endereço
www.facebook.com/help (2012).
Nesta pesquisa, foi constituído um grupo no Facebook, gerenciado por dois representantes discentes. A
ideia de se ter alunos como gestores do grupo, foi utilizada com o intuito de se conseguir o sentimento
de pertencimento, ou seja, os alunos eram membros do próprio grupo, idealizado e criado por eles. O
professor foi um membro convidado, atuando como interlocutor, no processo ensino-aprendizagem.
Grupos fechados na rede social se constituem como uma subestrutura, para garantir privacidade a seus
membros, ou seja, ambiente restrito, dentro do próprio Facebook, administrado por um ou mais
usuários e com controle de acesso. Dessa forma, somente, os membros têm acesso aos recursos,
produzindo as interações particulares. Apesar do grupo criado ter sido administrado por alunos e ter um
perfil mais descontraído, nas falas e nas interações, os papeis dos atores, no processo educacional, não
foram alterados. Acredita-se que isso ocorreu, em decorrência da manutenção dos papeis do professor
e dos alunos, no ambiente presencial, haja vista as atividades na rede social, terem sido uma extensão
da sala de aula presencial.

2

RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO

A pesquisa foi realizada com 55 alunos e um professor, durante o período de três meses e meio, da
disciplina do curso e, foram objeto de análise, apenas, os eventos realizados com finalidade de
aprendizagem. Desse universo de estudantes, 17 não registraram nenhum comentário, dessa forma, ou
não utilizaram diretamente a rede, com objetivo acadêmico, ou optaram estudar, a partir de atividades
realizadas por outros colegas. Como na metodologia da pesquisa não foram previstos questionários ou
entrevistas com os alunos, esse fato não foi averiguado, portanto, apenas os alunos ativamente
participantes da rede foram objeto de investigação.
A observação online do ambiente, demonstrou-se pouco eficaz. Os alunos e o professor não tinham
hora determinada para acesso ao Facebook. Era muito comum, encontrar alunos conectados online, no
horário do almoço e um pouco antes de 19 horas, ou seja, próximo ao início das aulas presenciais. O
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acesso nos finais de semana foi intenso, mas em horários diferenciados. Apesar disso, os posts eram
comentados ou respondidos, com rapidez, o que indicava a conexão dos alunos ao longo do dia. O
professor entrava no ambiente, apenas, para responder às solicitações enviadas pelas notificações da
rede ou para postar atividades e mensagens aos alunos. Constatou-se, então, a não ocorrência de
momentos em que ele foi percebido online. Na medida em que o semestre foi se finalizando, percebeuse uma maior intensidade da presença dos alunos no ambiente e por mais tempo.
Tendo em vista a natureza da rede, as mensagens, os vídeos, os comentários realizados ficaram
registrados; assim, construiu-se um sequenciamento dos registros, segundo os objetivos de
aprendizagem, propostos para o semestre. Foram constatados 330 registros feitos pelos alunos. O
gráfico da Figura 01 permite verificar que houve uma disparidade no uso do Facebook, pelos alunos.
Cabe ressaltar, que foram considerados registros todas as mensagens de texto, imagens, vídeos, links,
diálogos online realizados pelos alunos. Assim, alguns alunos foram extremamente ativos na rede, com
mais de 15 registros no semestre, tendo um aluno realizado 59, sendo que a média de registros por
aluno foi de 8,6. A rede social notificava todos os usuários do grupo com um e-mail, assim, ao receber a
notificação, alguns alunos responderam, através de comentários, discussões e debates, colaborando
para o processo de aprendizagem. Outros, simplesmente utilizaram a ferramenta “curtir” explicitando
que gostaram do conteúdo, mas não podiam, ou não queriam fazer comentários.
FIGURA 1 - Alunos X Posts

Fonte: Dados da Pesquisa

Nos registros foram identificados 131 recursos adicionais, sintetizados em valores absolutos, na Figura
2. Constatou-se a partir das 85 imagens postadas, a predominância de agregar imagens aos conteúdos
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dos diálogos, correspondendo a 64% dos recursos adicionais. Observando em mais detalhes, as imagens,
muitas vezes, eram fotografias de texto manuscritos, imagens das aulas do professor, ou imagens
ilustrativas. Em seguida, 14% eram links para páginas na internet, que tratavam do conteúdo estudado.
Os links encaminhavam para blogs, sites de universidades, vídeos do Youtube, contendo exemplos dos
temas tratados nas discussões. Dos recursos utilizados, 9% eram vídeos postados, juntamente, com as
mensagens/discussões, algumas vezes vídeos caseiros, tentando explicar determinado problema, outras
vezes, vídeos baixados da internet. É importante ressaltar, o pouco cuidado e/ou desconhecimento em
relação aos direitos autorais das imagens e dos vídeos postados. Não houve, por parte do professor,
nenhuma censura, recomendação ou até mesmo discussão, quanto a esse fato. E, por fim, com 7% do
total de recursos, foram utilizados o textos anexados, contendo, na sua maioria, codificação de
programas computacionais, estudados em sala de aula, ou propostos pelo professor. Alguns educadores
poderiam supor que o ocorrido se tratava, simplesmente, de compartilhamento de cópia de atividades,
propostas em aula, mas por ser um evento público no grupo monitorado pelo professor, pode-se
afirmar que a troca de códigos de programas de computador, incentivada pelo docente, não significava,
necessariamente, cópia.
FIGURA 2 - Gráfico dos recursos utilizados pelos alunos

Fonte: Dados da Pesquisa

Um dado observado foi a utilização da ferramenta “curtir”, para demonstrar a satisfação em relação a
determinados registros(Figura 3). Do total de 330 registros identificados, em torno de 160 não
receberam a notificação “curtir”. Em seguida, em 60 registros, apenas foi feita uma referência ao
“curtir”, dessa forma, durante longo período do curso, essa ferramenta não foi muito utilizada. Contudo,
à medida que o final do semestre foi chegando, os alunos passaram a dialogar menos, e a “curtir” mais.
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Nessa perspectiva, um evento recebeu 16 notificações “curtir”. Isso refletiu uma menor disponibilidade
dos alunos ao final do semestre, no entanto, eles permaneceram online e atentos às postagens
realizadas pelos colegas de classe.
FIGURA 3 - Gráfico do recurso “Curtir” utilizado pelos alunos

Fonte: Dados da Pesquisa

As discussões virtuais em tempo real foram, em alguns momentos, intensas e com propósitos bem
direcionados à aprendizagem. Normalmente, iniciava-se com a apresentação de um problema, uma
dúvida, uma questão ou mesmo uma fala genérica que, de repente, se direcionava para conteúdos da
disciplina. As discussões, após a postagem inicial, se desenvolveram a partir de diálogos curtos, com a
presença de gírias e do dialeto característico da web recheado de emoticons (ícones emocionais), apesar
disso, visando sempre a aprendizagem. Os debates eram realizados entre duas ou mais pessoas, com
diferentes opiniões. Um exemplo relevante, cujo tema destoava das demais discussões, teve 183
mensagens trocadas por vários alunos, a partir das 23 horas de um dado domingo, no início do semestre
letivo. Ao final do referido debate, havia apenas 2 estudantes, e a mensagem final de um deles foi
“Arrumei meu monstro :D. Vou dormir sem pesadelos agora ^^”. O monstro ao qual o aluno se referia,
era um programa de computador objeto da discussão e que, por fim, foi resolvido. Ressalta-se que o
“:D” é um emoticon, cujo significado é uma risada, enquanto “^^” representa o ato de dormir.
O papel do professor se restringiu a postar algumas mensagens, um vídeo produzido por ele, explicando
o processo de elaboração de programas, e algumas atividades propostas. Evidencia-se a pouca presença
online do docente, assim como o diálogo entre os alunos, sem uma preocupação da possível observação
da discussão pelo professor, fazendo uso de palavras jocosas, para reclamar das dificuldades em relação
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à matéria, o que suscitou, posteriormente, a postagem de mensagens, as quais expressavam o
constrangimento de alguns discentes, mediante às reclamações postadas.

3

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa permitiu verificar o papel das redes sociais virtuais na consolidação das relações entre os
alunos. Embora terem sido analisados, apenas, os registros com objetivos de aprendizagem, os quais
foram em grande número e, muitas vezes, colaborativos e dialógicos, verificou-se, de um lado, uma
infinidade de discussões com fins diversos, significando a construção de sólidas relações, para além da
sala de aula presencial, o que muito provavelmente, foi promovido pela rede social. De outro lado,
houve grande despendimento de tempo com discussões inócuas. Apesar da diversidade e da quantidade
de discussões, o professor pouco participou com opiniões ou, mesmo, propondo debates. Não é possível
fazer juízo de valor, pois muito provavelmente, uma maior presença online significaria aumento
substantivo do trabalho extraclasse do docente. Contudo, ampliar a participação docente, poderia
promover, de forma mais efetiva, a aprendizagem dos alunos.
Percebeu-se maior interação com objetivos de aprendizagem no início do semestre letivo, à medida que
o final do semestre se aproximou a intensidade de comunicação se restringiu aos alunos mais ativos na
rede social. As discussões se limitaram a comentários curtos e ao uso da ferramenta “curtir”. No
entanto, havia uma ansiedade latente dos alunos na busca de respostas a dúvidas e questionamentos.
Seria importante verificar se essas dúvidas foram levadas à sala de aula presencial, ou se o professor
soube capturar informações na rede para seu planejamento de aula.
A pesquisa evidenciou que a rede social virtual, em particular o Facebook, se constitui em significativa
oportunidade de ampliar as aprendizagens dos alunos, através de discussões e do trabalho colaborativo.
A mediação pedagógica do professor torna-se fundamental, tanto para um melhor direcionamento das
atividades, quanto para favorecer a construção do conhecimento. Há ainda a possibilidade de se
conhecer melhor os perfis dos alunos, bem como desenvolver elementos de personalização da
aprendizagem tendo em vista a ajuda dos colegas e opções didáticas proporcionadas pela tecnologia da
informação, especialmente pela web interativa.
A rede social passa a se constituir, portanto, em mais um recurso favorecedor do trabalho docente.
Naturalmente, deve-se levar em consideração a formação do professor para uso da tecnologia, bem
como sua disponibilidade de tempo para conduzir atividades extraclasse dentro do contexto de
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parâmetros trabalhistas. A modernidade das redes sociais e de outras mídias que vêm surgindo e, que
muito provavelmente surgirão em breve futuro, tendem a ampliar o universo do processo de
conhecimento do aluno. A escola e o professor devem buscar permanentemente re-significar o processo
educativo, sem perder de vista os princípios básicos da formação para a cidadania consciente e
coerente, tendo sempre o cuidado para fazer uma leitura adequada da realidade da utilização das
tecnologias digitais da informação e da comunicação.

4
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Resumo: O presente artigo tem por finalidade apresentar os resultados parciais do projeto de pesquisa e
desenvolvimento para a construção de objetos de aprendizagem para dispositivos móveis (por exemplo,
tablets e smartphones). Esse projeto foi concebido no âmbito das tecnologias interativas, baseando-se
na premissa de que é possível aprimorar a qualidade do ensino, através do uso de tecnologias
educacionais. A fundamentação teórica está baseada nos seguintes temas: tecnologias educacionais,
objetos de aprendizagem, realidade aumentada e objetos tridimensionais. O objetivo principal do
projeto é desenvolver um processo sistemático e uma plataforma computacional que, empregados em
conjunto, permitam o desenvolvimento de uma base de objetos de aprendizagem em larga escala. Os
objetos de aprendizagem serão construídos de forma a serem utilizados em dispositivos móveis e terão
como propósito fomentar a aplicação desse tipo de tecnologia no ensino presencial e a distância.
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Palavras-chave: Dispositivos Móveis; Objetos de Aprendizagem; Tecnologias Educacionais.

Abstract: This article aims to present the partial results of the research project for the construction and
development of learning objects for mobile devices. This project was conceived in the context of
interative technologies, based on the premise that it is possible to improve the quality of education
through the use of educational technologies. The theoretical framework is based on the following
themes: educational technologies, learning objects, augmented reality and three-dimensional objects.
The main objective of the project is to develop a systematic process and a computing platform that allow
the development of a base of learning objects on a large scale. Learning objects are constructed to be
used on mobile devices and will have as its purpose to promote the application of such technology in
classroom teaching and distance learning.
Keywords: Mobile Devices; Learning Objects; Educational Technologies.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O emprego das tecnologias interativas vem causando mudanças significativas em todas as áreas da
sociedade contemporânea, sendo possível afirmar que o uso das tecnologias educacionais é uma
realidade nos dias de hoje, entretanto, nem todas as modalidades de ensino a utilizam. Neste contexto,
a Educação a Distância, além de ser uma das modalidades mais beneficiadas, é a principal fomentadora
de pesquisas para geração de novas tecnologias. Por outro lado, a realidade brasileira atual das salas de
aula do ensino presencial utiliza pouquíssima tecnologia educacional, citando-se poucas exceções como
o uso de lousas digitais, notebooks e mesmo de recursos tecnológicos simples como televisores.
Vários elementos podem ser considerados determinantes dessa realidade, sendo que se considera para
essa pesquisa que os principais fatores responsáveis pela pouca utilização de tecnologias educacionais
no ensino presencial são os seguintes: a falta de conhecimento das tecnologias educacionais por parte
dos professores, o alto custo da tecnologia e a pouca disponibilidade de recursos didáticos dessa
categoria. Assim, esse projeto foi idealizado com o objetivo de disponibilizar um software de uso simples
capaz de fomentar o uso de tecnologias educacionais em salas de aula do ensino presencial.
O primeiro fator citado é a falta de conhecimento dos professores, o que pode gerar desconforto
perante o uso da tecnologia, dessa maneira, entende-se que para que uma tecnologia possa ser aplicada
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em sala de aula ela deve ser aprendida da forma mais natural possível, ou seja, sem a exigência de
capacitação. Desse modo, o uso da realidade aumentada em conjunto com o uso de dispositivos móveis
permitirá a criação de um software auto-explicativo, tornando a curva de aprendizado dessa tecnologia
educacional praticamente inexistente.
Outro fator citado é o alto custo da tecnologia. Conforme salientado nas próximas seções os insumos
necessários para o desenvolvimento desse projeto seguem a filosofia dos softwares livres, ou seja, o
custo para desenvolvimento e distribuição do software é apenas de recurso humano, não exigindo o
pagamento de patentes, compra de equipamento ou de qualquer produto que poderia encarecer o
custo final.
Um acontecimento importante é que o governo federal está incentivando a criação de fábricas nacionais
de dispositivos móveis a serem utilizados pelos professores e alunos, de forma que o custo desses
equipamentos será barateado em curto prazo. Também existem informações em sites governamentais36
indicando que o governo federal pretende distribuir gratuitamente equipamentos dessa natureza para a
rede pública de ensino nos próximos anos.
O terceiro fator citado é a pouca disponibilidade de recursos didáticos. É importante salientar que os
recursos didáticos existem e são disponibilizados gratuitamente em uma série de portais37 de objetos de
aprendizagem, que podem ser acessados livremente e sem custos, entretanto, as características
técnicas dessas bases de objetos não favorecem o compartilhamento dos objetos, das experiências de
aplicação e nem mesmo permitem que os objetos sejam modificados para melhor se adaptarem à
realidade da sala de aula.
O presente projeto foi concebido baseando-se na premissa de que é possível aprimorar a qualidade do
ensino em todas as modalidades, através do uso de tecnologias educacionais, desde que as tecnologias
utilizadas sejam construídas de forma a minimizar o impacto dos fatores anteriormente citados.
O projeto tem por finalidade desenvolver um processo sistemático e uma plataforma computacional
que, empregados em conjunto, permitam a construção de uma base de objetos de aprendizagem em
larga escala. Os objetos de aprendizagem, apesar de serem uma tecnologia inicialmente concebida para
o uso na modalidade a distância, serão construídos de forma a serem utilizados em dispositivos móveis

36

Agência Brasil. Ministério da educação vai distribuir tablets para alunos de escolas públicas em 2012. Disponível
em:<http://www2.planalto.gov.br/imprensa/noticias-de-governo/ministerio-da-educacao-vai-distribuir-tablets-para-alunos-deescolas-publicas-em-2012>. Acesso em: 02/09/2011.
37
Banco Internacional de Objetos Educacionais (http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/) e Portal do Professor
(http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html).
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(por exemplo, tablets e smartphones) e terão como propósito fomentar a utilização desse tipo de
tecnologia em cursos de ensino básico e médio.

2. TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E OBJETOS DE APRENDIZAGEM
Considerando-se as ideias de Kenski (2008) é possível afirmar que a tecnologia e a educação são
indissociáveis, pois se a cultura de um povo deve ser levada em consideração no momento da educação,
então o próprio uso da tecnologia que está enraizado em praticamente todas as culturas atuais também
deve ser incorporado na educação. Segundo a mesma autora, o uso da tecnologia na educação tem dois
propósitos: a socialização da inovação e o uso como ferramenta educativa.
O primeiro propósito baseia-se no pressuposto que as inovações devem ser ensinadas, ou seja, quando
uma tecnologia, modelo, método ou qualquer resultado de pesquisa científica ocorre, ele tem por
essência, potencial para modificar a sociedade, entretanto, para que essa influência ocorra essa nova
tecnologia deve ser ensinada de forma que possa ser replicada e seu uso expandido.
Assim que a tecnologia é assimilada, ela torna-se parte da cultura e não é vista mais como tecnologia.
Um exemplo desse processo é o uso do livro, da lousa e do giz, tecnologias as quais estão tão presentes
em nosso cotidiano, de modo que a sociedade as vê como simples aparatos, no entanto, em algum
momento da história, elas representaram avanços tecnológicos.
O segundo propósito da tecnologia não é propriamente o objeto de estudo, mas sim uma ferramenta
que quando usada de maneira correta pode aumentar o grau de iteratividade do aprendiz com o objeto
de estudo, facilitando a assimilação de novos conteúdos. Um bom exemplo da mudança do nível de
iteratividade foi o que se deu com a invenção do livro. É fato que antes da invenção dessa tecnologia, o
conhecimento era, na maioria das vezes, transmitido de forma verbal, a utilização do livro permitiu a
inclusão de recursos visuais, tornando a transmissão do conhecimento mais natural, mais lúdica e mais
eficiente.
Uma das finalidades do projeto é socializar uma inovação, pois, irá fomentar o uso da tecnologia dos
dispositivos móveis as quais são tecnologias emergentes e que logo se tornarão tão comuns quando o
livro, a lousa e o giz. Contudo, o principal objetivo é a construção de uma ferramenta que servirá como
apoio para o ensino, ou seja, encaixa-se também no segundo propósito da tecnologia anteriormente
apresentado. Desta maneira essa ferramenta tem potencial para incrementar o nível de iteratividade
entre os alunos de ensino básico e médio e seus objetos de estudo.
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Uma das tecnologias educacionais que serão empregadas nesse projeto são os objetos de
aprendizagem, que são elementos digitais de diferentes formatos utilizados para divulgar informação.
Macêdo et al (2007) defende que a finalidade principal dos objetos de aprendizagem é quebrar o
conteúdo educacional em pequenos pedaços que possam ser reutilizados em diferentes ambientes de
aprendizagem. Do ponto de vista tecnológico, existem diversas ferramentas que podem ser utilizadas na
construção de objetos de aprendizagem como ferramentas de edição de vídeo, ferramentas para
construção de animações, editores de imagens, editores de modelos tridimensionais, entre outras.
O modelo proposto nesse projeto irá possibilitar a construção e distribuição objetos de aprendizagem
de maneira simples e intuitiva, utilizando-se dispositivos móveis (smartphones e tablets) e o sistema
operacional Android. Uma característica relevante desse sistema é o fato de que as ferramentas para
desenvolvimento de aplicações estão disponíveis gratuitamente no portal oficial da plataforma. O fato
de a plataforma Android ser gratuita e estar adaptada ao funcionamento em dispositivos móveis foram
determinantes para a escolha da mesma nesse projeto.

3. REALIDADE AUMENTADA E OBJETOS TRIDIMENSIONAIS
De acordo com Kirner et al (2006) a tecnologia da realidade aumentada tem por objetivo transportar o
ambiente virtual para o espaço do usuário, mantendo assim o usuário em seu ambiente físico, dessa
forma, a adaptação do usuário ao ambiente ocorre de maneira mais natural, sem a necessidade de
capacitação ou mesmo de adaptação.
Para conseguir esse tipo de transporte é necessário que o sistema computacional seja capaz de rastrear
objetos ou pessoas em uma imagem de vídeo e incorporar objetos tridimensionais a este ambiente.
Para a construção de realidade aumentada imersiva pode-se utilizar qualquer tecnologia que permita a
livre movimentação de uma câmera, como é demonstrado na Figura 1. Neste caso, o objeto de cor cinza
representa um objeto real gravado pela câmera de vídeo e o objeto de cor verde representa um objeto
do mundo virtual mesclado com o objeto real.
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Figura 1: Realidade Aumentada e Utilização de Marcador. Fonte: Kirner et al (2006)

Uma das características tecnológicas que os dispositivos móveis possuem é a disponibilização de
câmeras de vídeo integradas, além disso, os mesmos possuem comunicação de dados em fio o que
permite que sejam utilizados para a construção de aplicações de realidade aumentada imersiva.
Para possibilitar a realidade aumentada o software deve ser capaz de rastrear objetos reais e ajustar os
objetos virtuais no cenário. Uma das técnicas utilizadas é a dos marcadores. Para Kirner et al (2006)
marcadores são cartões com moldura retangular e com um símbolo marcado em seu interior, esses
marcadores tem o funcionamento similar aos códigos de barra, ou seja, cada código representa um
objeto virtual. Quando o sistema de realidade aumentada identifica um marcador ele avalia sua posição
tridimensional no espaço real e ajusta a posição do objeto virtual a ele de forma que o usuário tem a
ilusão que o objeto virtual existe no mundo real.
A Figura 1 apresenta um exemplo de realidade aumentada utilizando-se marcadores. Neste caso o
usuário poderia movimentar livremente o livro de forma que o objeto amarelo seria ajustado conforme
o posicionamento do marcador do livro. Também seria possível vincular o marcador que está na mão do
usuário com outro objeto de forma que os dois objetos estariam sempre alinhados com seus respectivos
marcadores.

4. DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO
O processo sistemático (Figura 2) aplicado nessa pesquisa possui três principais atores, sendo eles:
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Equipe de Desenvolvimento da Plataforma Computacional: responsável pelo desenvolvimento de três
softwares (repositório de objetos de aprendizagem; software para desenvolvimento dos objetos de
aprendizagem; e software para visualização dos objetos de aprendizagem).
Equipe de Desenvolvimento dos Objetos de Aprendizagem: será responsável por construir os objetos de
aprendizagem e dar manutenção, realizando correções e atualizações, além de disponibilizá-los no
repositório.
Professores e Alunos Usuários do Sistema: os professores serão responsáveis por estruturar suas aulas
de forma que empreguem os objetos disponíveis no repositório. Já os alunos serão responsáveis por
sugerir a construção de novos objetos e requisitar correções e atualizações nos objetos existentes.
Durante o processo de construção da ferramenta (Figura 3) a equipe de desenvolvimento deverá
selecionar as mídias necessárias para repassar o conhecimento, sendo que entre as mídias poderão ser
selecionados vídeos, sons, imagens, gráficos, animações, modelos tridimensionais entre outros.
Também deverá selecionar um marcador de realidade aumentada que será vinculado com o objeto
criado.

Figura 2: Processo Sistemático
EIXO 4 – TECNOLOGIA E PROJETOS INOVADORES PARA A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

920

Após esse processo o objeto estará pronto para ser disponibilizado no repositório. Para que os
professores possam utilizar os objetos eles deverão encontrar o objeto desejado no repositório,
imprimir o marcador associado ao objeto no material didático a ser utilizado e instalar o objeto nos
dispositivos móveis (tablets ou smartphones). Os marcadores poderão ser associados a qualquer
material didático tradicional como apostilas, livros e até mesmo objetos do dia a dia, dessa forma
quando o aluno apontar a câmera do dispositivo móvel para o objeto didático serão apresentadas as
mídias associadas.
Até o presente momento foram desenvolvidos os protótipos referentes ao software de
desenvolvimento e de visualização. As versões apresentadas neste artigo são versões iniciais com uma
série de restrições tecnológicas, entretanto, já possibilitam a visualização geral do processo. Como o
software repositório ainda não foi desenvolvido, os objetos devem ser instalados manualmente no
software de visualização. A seguir são apresentadas imagens dos dois softwares com objetivo de
demonstrar um exemplo do seu funcionamento.

Figura 3: Construção da Ferramenta

O software de criação é uma aplicação que pode ser instalado em qualquer computador e foi construído
de forma a simplificar sua utilização. Ele possui três menus principais: Recursos, onde serão incluídas as
mídias (vídeos, animações, etc.) disponíveis; Objetos de Aprendizagem, que é responsável por permitir
o vínculo entre os recursos e os marcadores; e o menu Exportar, que permite a criação de um arquivo
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que deverá ser instalado no software de visualização. Para este artigo foi criado um exemplo de objeto
de aprendizado baseado em mídias disponíveis na biblioteca digital online da NASA38. A Figura 4
apresenta a criação de um objeto de aprendizagem que contém dois recursos: uma imagem e um
modelo tridimensional do módulo lunar e também um marcador.

Figura 4: Tela da Ferramenta de Criação

Após a finalização do objeto, sendo esse exportado e instalado no dispositivo móvel, o aluno deverá
apontar a câmera do dispositivo para o marcador selecionado e será apresentado objeto tridimensional
associado (Figura 5).

Figura 5: Objeto Tridimensional

38

NASA (http://www.nasa.gov).
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O aluno poderá visualizar o objeto em qualquer ângulo de visão, bastando para isso movimentar a
câmera ao redor do marcador. Também poderá visualizar as outras mídias associadas ao marcador
como vídeos e imagens, bastando para isso clicar na tela do dispositivo. O sistema também é capaz de
apresentar diversos objetos tridimensionais ao mesmo tempo, sendo suficiente para isso que a câmera
seja posicionada de forma a englobar mais de um marcador. Para cada tipo de mídia o sistema
apresenta recursos específicos de manipulação, como por exemplo, para o vídeo são apresentados os
botões de iniciar, parar, avançar e retroceder e para as imagens (Figura 6) são apresentados botões de
zoom, explorar, entre outras funcionalidades.

Figura 6: Exemplo de Vídeo

A ferramenta continua a ser desenvolvida e nas próximas etapas da pesquisa serão incluídos mais
recursos no protótipo e também será dado início ao desenvolvimento do repositório, que será uma
aplicação para internet em que os professores poderão procurar objetos, fazer comentários e discutir
planos de aula em que aplicaram os mesmos.
O protótipo desenvolvido foi baseado na ferramenta denominada ANDAR, uma ferramenta distribuída
sobre o conceito de software livre e que pode ser acessada no site https://code.google.com/p/andar/.
Essa ferramenta foi criada com objetivo de permitir a incorporação de realidade aumentada em
aplicações desenvolvidas para serem utilizadas em dispositivos móveis como tablets e smartphones. Os
marcadores utilizados no exemplo apresentado são partes dessa biblioteca.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As tecnologias interativas, como a realidade aumentada, estão presentes tanto na educação presencial
quanto na educação a distância. De acordo com Tori (2010) a educação presencial nunca prescindiu de

EIXO 4 – TECNOLOGIA E PROJETOS INOVADORES PARA A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

923

atividades a distância, em contrapartida a educação a distância também faz uso de encontros
presenciais. Nessa convergência entre o virtual e o presencial, os recursos tecnológicos destinados
inicialmente à educação a distância, como os objetos de aprendizagem, estão sendo incorporados pela
educação convencional, configurando-se como um relevante suporte às atividades presenciais.
O uso de ferramentas baseadas em realidade aumentada na área educacional está se tornando cada vez
mais comum, inclusive no Brasil. Essa afirmação pode ser verificada em grande quantidade de
publicações relacionadas, dentre as encontradas e que têm mais proximidade com essa pesquisa são as
apresentadas por Nogueira et al (2012) e Forte et al (2012).
Nogueira et al (2012) relata a construção de um conjunto de programas de computador cujo objetivo é
a distribuição de objetos de aprendizagem baseados em realidade aumentada e virtual. O trabalho
desenvolvido nessa pesquisa diferencia-se, pois além da distribuição incorpora a capacidade de criação
dos objetos por não especialistas, além disso, o projeto de forma geral também incorpora a ideia de
uma ferramenta em que os usuários e construtores poderão compartilhar suas experiências no que diz
respeito à construção e utilização dos objetos.
Já o trabalho desenvolvido por Forte et al (2012) apresenta a descrição de um projeto denominado
LIDRA, o qual tem por objetivo a construção de um livro didático com temas comuns ao currículo
escolar. As ferramentas construídas a partir do projeto descrito nesse artigo permitirão que professores
incorporem a tecnologia da realidade aumentada em qualquer material didático tradicional
aumentando assim seu nível de iteratividade.
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Resumo: Desenvolver materiais didáticos interativos para a educação a distância tem se tornado uma
tarefa cada vez mais intensa e complexa com as constantes inovações tecnológicas. A expansão da
mobilidade, impulsionada com os tablets e smartphones, tornou necessário desenvolver materiais
interativos para a web que apresentassem designs responsivos. Este artigo relata a experiência do
CEAD/Unimontes no desenvolvimento de uma aplicação web para navegação de materiais didáticos
interativos no padrão SCORM para atender aos pressupostos da m-learning.
Palavras-chave: Aplicação web, Padrão SCORM, Responsividade.

Abstract: To develop interactive teaching materials for distance learning has become an intensive and
complex task with constant technological innovations. The expansion of mobility, driven by tablets and
smartphones, became necessary to develop interactive materials for the web that presents responsive
designs. This article reports the experience of CEAD/Unimontes in the development of a web application
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for navigation of interactive teaching material in SCORM pattern to accord the assumptions of mlearning.
Key-words: Web application, SCORM pattern, Responsiveness.

1

INTRODUÇÃO

Os materiais didáticos interativos estão cada vez mais presentes no processo de ensino-aprendizagem
tornando mais efetiva essa atividade (TAROUCO, 2012). Além disso, modernizam a educação e
potencializam a interação dos aprendizes com o conhecimento a ser construído.
Diferentes soluções de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) foram desenvolvidas para
disponibilizar materiais, recursos, mídias e intermediar as interações entre alunos e professores. Esses
sistemas são acessados por meio da Internet e proporcionam aos educadores e alunos ferramentas
diversas para gerenciar e promover a aprendizagem.
Os conteúdos dos cursos oferecidos por meio de AVAs podem ser disponibilizados em formatos
estáticos (documentos de texto, planilhas, slides, arquivos pdf etc), ou dinâmicos, como os materiais
interativos, preferencialmente no padrão Sharable Content Object Reference Model (SCORM).
O desenvolvimento desses materiais didáticos interativos para educação a distância tem se tornado uma
tarefa cada vez mais intensa e complexa. Isso decorre, por um lado, devido à expansão da EaD e do uso
das TICs na educação em geral, e por outro, devido às constantes inovações de base tecnológica,
incluindo hardware e software em rápida atualização.
A mobilidade, tendência cada vez mais verificada na sociedade contemporânea, agrega ainda mais
complexidade aos produtos tecnológicos e viabiliza inúmeras possibilidades para a educação,
configurando a chamada aprendizagem móvel, mobile learning ou, abreviadamente, m-learning:
(...) enquanto no e-learning trabalhamos basicamente com ambientes de
aprendizagem acessíveis por redes de computadores, no m-learning utilizamos
dispositivos móveis sem fio para promover a comunicação e a interação online entre sujeitos e destes com o seu contexto. (SACOLL et. al., 2011, p.2)
Verifica-se na atualidade, a existência de diversas plataformas de hardware e software utilizadas nos
computadores, tablets e smartphones dos usuários finais, como: iPad, Windows, Android, MacOS, entre
outros.
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Os designs responsivos surgem diante dessa necessidade de atender a dispositivos com resoluções
gráficas e capacidades de processamento diferentes. Knight (2012) conceitua design responsivo como
uma abordagem que permite a adaptação da visualização de conteúdos conforme o tamanho de tela,
plataforma e orientação de cada dispositivo.
Esse cenário apresenta o desafio e a complexidade de produzir materiais didáticos interativos
compatíveis com os diferentes hardwares e softwares mais utilizados na atualidade, principal motivação
deste trabalho.

2

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O presente artigo relata os resultados obtidos de uma pesquisa-ação, de natureza qualitativa, que
envolveu procedimentos técnicos de pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, entrevistas nãoestruturadas, levantamento e análise dos requisitos funcionais e não funcionais da aplicação
desenvolvida e implementação do produto final, intitulado Zibu. Serão apresentadas suas principais
características e funcionalidades.
Com a crescente utilização e necessidade de materiais didáticos interativos e compatíveis com o
SCORM, muitas ferramentas estão surgindo para produzi-los. Esta pesquisa identificou na webgrafia
disponível os seguintes exemplares de ferramentas de autoria para criação de conteúdos em EaD como:
Quicklessons, myUDUTU, Articulate, Xerte, entre outros. Ferramentas de autoria são softwares usados
para a produção de arquivos digitais, que permitem inserir mídias como texto, imagem, som e vídeo
(LEFFA, 2006).
O Quicklessons é um produto desenvolvido pela empresa QuickMind. Ele é um sistema pago que
permite a produção de cursos on-line de forma simples, sem a necessidade de conhecimento em
tecnologia ou design (SARAIVA, 2013). Com a aplicação, é possível construir materiais compatíveis com
os padrões SCORM e AICC.
O myUDUTU é um aplicativo desenvolvido pela UDUTU para a produção de cursos on-line. Ele oferece
vários modelos para o desenvolvimento de materiais e não requer licença para o uso. Ele pode ser
implantado como uma funcionalidade ao AVA, já que permite a publicação do conteúdo produzido em
SCORM. O myUDUTU permite a utilização de diversos tipos de mídia na produção do curso on-line,
como vídeo, áudio, imagens e animações (DALLACOSTA; CAZETTA; SOUZA, 2010).
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O Articulate é um programa que contém um conjunto de ferramentas voltadas para a rápida criação de
cursos on-line. Ele é compatível com os vários padrões de conteúdo como o SCORM (KENNEDY, 2012).
O Xerte é uma ferramenta gratuita desenvolvida pela Universidade de Nottingham. Ela fornece várias
ferramentas para desenvolver materiais interativos para e-learning. Os materiais criados na ferramenta
não são dependentes da tecnologia Flash e são compatíveis com o SCORM. Ela é utilizada por
instituições e organizações no mundo todo devido aos benefícios de suas funcionalidades (UNIVERSITY
OF NOTTINGHAM, 2013).
Essas ferramentas publicam o material produzido dentro de uma estrutura para visualizá-lo melhor. A
estrutura gerada contém botões de navegação (avançar e voltar), de finalizar, informações sobre o curso
e ajuda. Esses recursos, apesar de necessários, não são suficientes para proporcionar uma utilização
simples e eficiente.
A tecnologia utilizada pela maioria dessas ferramentas para publicação do conteúdo, denominada Flash,
também, pode algumas vezes dificultar a visualização. Esse software não é compatível com todos os
dispositivos e sistemas operacionais, o que o torna inviável às novas necessidades.
Percebeu-se, então, que seria preciso propor uma aplicação que proporcionasse a navegação de
conteúdos em diversas plataformas e que seja compatível com o SCORM. Além disso, que ela buscou
oferecer funcionalidades para tornar a experiência do usuário agradável a fim de simplificar a interação
com os materiais.

3

APLICAÇÃO WEB PARA NAVEGAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO INTERATIVO - ZIBU

A aplicação web para navegação do material didático interativo, denominada Zibu, foi desenvolvida no
âmbito do Centro de Educação a Distância da Universidade Estadual de Montes Claros CEAD/Unimontes por uma equipe multidisciplinar composta por professores, designers instrucionais,
designers gráficos e programadores. Esses profissionais, integrantes do DTE (Núcleo de
Desenvolvimento de Tecnologias Educacionais), atuaram de forma específica e integrada nas diferentes
etapas de produção.
Ele foi projetado para ser utilizado, inicialmente, nos cursos de formação e certificação da Universidade
Corporativa do Voleibol, vinculada à Confederação Brasileira de Voleibol – UCV/CBV – e,
posteriormente, em cursos de graduação a distância da UAB-Unimontes.
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O Zibu foi desenvolvido para operar por meio da Internet, sob qualquer sistema operacional. Foram
utilizadas na programação as tecnologias HTML, CSS, Javascript e SCORM. No desenvolvimento, foram
considerados, também, aspectos relacionados à usabilidade. A usabilidade está relacionada a aspectos
que garantem a facilidade e eficiência de aprendizado e de uso, além da satisfação do usuário com o
sistema (PRATES; BARBOSA, 2003).
A aplicação integra uma outra característica muito importante: a responsividade. A implementação
dessa propriedade garante que a aplicação seja acessada por meio de alguns dispositivos e se adéque à
resolução da tela. Ou seja, ela será visualizada de forma otimizada, sem perder informações e recursos,
tanto em computadores quanto em tablets ou smartphones.
A principal ênfase da aplicação Zibu é ser compatível com o padrão SCORM. Isso garante que os cursos
que utilizam o Zibu poderão ser acessados por qualquer AVA que suporte o SCORM. O SCORM é um
conjunto de padrões para produtos e-learning. Ele define uma forma padrão em que os softwares serão
produzidos para permitir sua utilização em outros ambientes e-learning (HU, 2012). Dessa forma, os
cursos poderão ser reutilizados e incorporados em diferentes contextos.
A “Figura 1” exibe a tela inicial do Curso de Certificação de Árbitros e Apontadores de Voleibol de Praia
produzido pelo CEAD/Unimontes para ser oferecido pela UCV/CBV na aplicação Zibu.

Figura 1 - Tela inicial do curso de Certificação de Árbitros e Apontadores de Voleibol de Praia no Zibu.
Fonte: Acervo dos autores.

EIXO 4 – TECNOLOGIA E PROJETOS INOVADORES PARA A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

930

No topo da tela, a aplicação apresenta uma barra com funções de navegação (voltar a última página
acessada, ir para a página inicial e menu Páginas), localização no material (nome da disciplina, título da
lição e número da página), acesso ao índice, à busca e à ajuda.
No centro da tela, são apresentados os conteúdos, recursos interativos e atividades do material
didático. O aluno navega por essa opções por meio dos botões que permitem avançar e voltar ao longo
do conteúdo.
As características do Zibu estão refletidas nos seus recursos que são acessáveis dentro da aplicação. Os
principais são os seguintes:
●

índice - funciona como a Central de Informações do material didático. Ele contém todas
as unidades e lições de um disciplina. Além disso, apresenta a progressão dos estudos
ao longo do material e uma ficha técnica com informações a respeito da sua produção;

●

busca - permite procurar por palavras, assuntos e lições utilizando-se os termos de
pesquisa;

●

visualização da progressão pelo conteúdo - proporciona visualizar a progressão do aluno
pelo material, que é medida pela quantidade de páginas acessadas;

●

navegação rápida pelas páginas do material - por meio do menu "Páginas" o aluno pode
acessar as páginas da lição atual de forma rápida;

●

recursos interativos - é possível disponibilizar diversos recursos interativos dentro da
aplicação como: vídeo, áudio, animações, infográficos, entre outros;

●

atividades de aprendizagem - permite propor os seguintes tipos de atividades no
material: “Verdadeiro ou Falso”, “Múltipla escolha” e “Seleção Múltipla”;

●

4

ajuda - exibe uma página com todas as instruções de utilização do material didático.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho proporcionou identificar a necessidade de se produzir materiais interativos com uma
estrutura de navegação e de conteúdo padronizada para a EaD. Com essa finalidade, foi desenvolvida a
aplicação web Zibu, compatível com o padrão SCORM, para navegar nos materiais didáticos interativos
de forma fácil, agradável e padronizada.
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O Zibu distingue-se essencialmente pela ênfase na responsividade, o que permite visualizá-lo de forma
otimizada em vários dispositivos. A compatibilidade com o SCORM é, também, outra característica
muito importante, já que permite a reutilização dos conteúdos criados na aplicação.
Com a utilização da aplicação Zibu, os cursos desenvolvidos pelo CEAD/Unimontes serão apresentados
de forma padronizada. Alunos e professores poderão encontrar os recursos de forma rápida e fácil, já
que conhecerão bem a estrutura da ferramenta. Por meio deste trabalho, outras instituições que atuam
na EaD poderão reconhecer a importância de padronizar a visualização do conteúdo educativo, da
compatibilidade com o padrão SCORM e da responsividade para, então, adotar alternativas semelhantes
a fim de produzir materiais didáticos interativos de qualidade.
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RESUMO: A avaliação de risco para prevenção de pé diabético ainda não está totalmente incorporada
na assistência do profissional de saúde. Objetivou - se elaborar aplicativo para prevenção de pé
diabético que auxiliasse no suporte assistencial e educação permanente aos profissionais. Desenvolveuse um protótipo que consistiu de um algoritmo para avaliação de risco do pé diabético. Verificou-se que
a incorporação de novas tecnologias no cuidado pode facilitar e qualificar a assistência do paciente com
diabetes, sendo também veículo de educação permanente e apoio à decisão clínica.
PALAVRAS-CHAVE: pé diabético, avaliação de risco, informática em saúde.
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INTRODUÇÃO
Em 2012, mais de 371 milhões de pessoas receberam diagnóstico de diabetes e os números aumentam
progressivamente em todos os países, podendo chegar a 552 milhões em 2030 (BRASIL, 2006; SBD,
2009, 2011; WHO, 2006, 2008). Suas complicações estão entre as principais causas de incapacidade,
redução da qualidade de vida e morte além de causar grande impacto econômico aos serviços de saúde
(BRASIL, 2006; IDF, 2012; LA TORRE et al, 2010; SBD; 2009; WILD, 2006). Destaca-se a neuropatia
diabética e sua principal complicação, o pé diabético, como responsável por cerca de 50 a 75% das
amputações de membros inferiores. A prevenção de ulcerações nos pés e amputações pode reduzir a
frequência, bem como a duração de hospitalizações em até 50% sendo necessária uma avaliação
criteriosa do estado de saúde do paciente com diabetes (BARONE et al 2009; SABATER & RUIZ, 2009;
SANTOS et al, 2011). Entretanto, verifica-se que a avaliação para prevenção do pé diabético ainda não
está totalmente incorporada nos atendimentos dos profissionais de saúde ao paciente com DM. Nesse
contexto, é importante desenvolver e implementar estratégias que tornem mais eficiente o manejo
clínico do pé diabético. Este estudo descritivo de desenvolvimento experimental de um protótipo
objetivou elaborar aplicativo para prevenção de pé diabético que auxiliasse no suporte assistencial e
educação permanente de profissionais de saúde.

RESULTADOS
Desenvolveu-se em 2 fases: elaboração do protótipo do aplicativo para dispositivos móveis e pré-teste.
A metodologia de engenharia de software escolhida para a elaboração do protótipo foi o Extreme
Programming. O aplicativo foi desenvolvido para plataforma Android, utilizando a linguagem JAVA e um
kit SDK completo. Consistiu de módulo de cadastro dos profissionais de saúde, módulo de consulta e
orientações e módulo de sincronização com o servidor central. No pré-teste foram avaliados os critérios
de ergonomia e usabilidade e levantados aspectos relacionados à utilização de tecnologias na avaliação
de risco do pé diabético. O aplicativo foi denominado “Pé em Risco” e foram criadas 46 telas que
compuseram um algoritmo para avaliação de risco do pé diabético. A avaliação dos profissionais em
relação à ergonomia e usabilidade foi positiva, em que “concordo parcialmente” e “concordo
plenamente” foram os resultados nos subitens de avaliação dos critérios. Em contrapartida, o tempo de
realização da consulta devido extensão do aplicativo foi relatado como dificultador para sua utilização.
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DISCUSSÃO
Por meio de tecnologias computacionais, adaptamos os requisitos necessários para avaliação do
paciente com diabetes ao funcionamento de dispositivos móveis, tendo como base o Modelo de
Cuidados Crônicos (MCC) (MENDES, 2012). Além de sua utilização no ambiente físico do serviço de
saúde, por ter sido desenvolvido em um dispositivo móvel, o aplicativo pode ser utilizado como
ferramenta para avaliação dos pacientes em visitas domiciliares. Em estudo desenvolvido por Conceição
et al (2004) no Projeto Borboleta, que tinha o objetivo de prover ferramentas e metodologias
inovadoras em Tecnologia da Informação para atendimento domiciliar em saúde, verificou-se que
a ferramenta reduziu o uso de papel no registro das visitas, reduziu o tempo gasto no preparo de uma
visita e aumentou a confiabilidade dos dados. Auxilia, também, no aumento da resolutividade das
equipes de saúde da família, na diminuição dos custos e riscos com o deslocamento de pacientes e abre
novos horizontes para a atuação dos profissionais (BRASIL, 2011b). Nesse sentido, o aplicativo se
apresenta como instrumento de teleconsulta, favorecendo populações que residem em áreas de difícil
acesso aos serviços especializados de saúde. Interligado a um Centro de Telessaúde, o aplicativo pode
transmitir os dados referentes à consulta pela internet e, dessa forma, receber uma segunda opinião em
caso de dúvidas no tratamento e acompanhamento dos pacientes. Ressalta-se, ainda, que as discussões
desses casos contribuirão para a troca de experiências profissionais, treinamento e educação
permanente profissional (MELO e SILVA, 2006). Em estudo realizado por Oliveira e Costa (2012),
tecnologias de computação foram utilizadas para o desenvolvimento de um aplicativo móvel,
multiplataformas, que fosse referência em vacinação. Os pesquisadores tinham o propósito de que o
aplicativo fosse instrumento de educação permanente de profissionais de saúde e pacientes, reiterando
uma das finalidades de Barra (2008) com o desenvolvimento de um software, assim como no protótipo
de aplicativo de avaliação de risco de pé diabético desenvolvido no presente estudo. Oliveira et al
(2011) acrescentam ainda outros possíveis benefícios com a utilização de softwares na assistência em
saúde como a padronização de processos e informações, facilitação da comunicação entre a equipe de
saúde, suporte à decisão clínica, melhoria da continuidade da assistência e transferência de
conhecimentos. Após realização do pré-teste, constatou-se que os profissionais avaliaram positivamente
o aplicativo tanto em relação à sua estrutura quanto em relação à sua facilidade de utilização,
demonstrando que a incorporação de novas tecnologias na avaliação de risco para desenvolvimento de
pé diabético pode ser uma realidade. Este resultado corrobora com a pesquisa de Barra (2008) em que
foi desenvolvido um software para realização do Processo de Enfermagem para UTI, em que a utilização
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de tecnologias pode auxiliar na tomada de decisões, agilizar o atendimento e ser fonte de informações
para os profissionais de saúde.

CONCLUSÃO
Diante dos resultados expostos, revela-se que a incorporação de novas tecnologias no cuidado foi
considerada possível, uma vez que acabam por facilitar e agilizar a assistência do paciente com DM.
Além disso, podem ser veículo de educação permanente e apoio à decisão clínica. Ressalta-se a
necessidade de continuidade de avaliação do protótipo a fim de torna-lo instrumento a ser validado e
utilizado na prevenção do pé diabético.
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Resumo: Este estudo tem por objetivo apresentar e analisar a eficácia de uma metodologia de ensino de
anatomia humana e veterinária, baseada em uma ferramenta que se constitui de um plugin para o LMS
(Learning Management System ) Moodle. A metodologia possibilita a criação de uma atividade por meio
digital para identificação e análise de estruturas em peças anatômicas. A ferramenta permite aos
acadêmicos a realização de atividades que antes, só poderiam ser realizadas em ambientes físicos
apropriados. Por estar agregada ao LMS Moodle, a ferramenta pode usufruir de toda sua estrutura,
permitindo a identificação de estruturas anatômicas em peças cadavéricas, a correção automática ou
manual da resposta, com feedback imediato, agregando eficácia ao estudo da anatomia de superfície e
a associação da anatomia aplicada à imagem. Observa-se que o ensino de Anatomia utilizando esta
metodologia é satisfatório, pois o aluno pode construir conhecimentos em qualquer tempo e lugar,
desde que possua acesso à Internet.
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Palavras-chave: anatomia; metodologia de ensino; Moodle; imagem.

Abstract: This study aims to present and analyze the effectiveness of a methodology for teaching human
anatomy and veterinary-based tool that provides a plugin for Moodle LMS. The methodology enables the
creation of an activity through digital identification and analysis of anatomical structures in parts. The
tool allows students to carry out activities that previously could only be performed in appropriate
physical environments. To be aggregated to the Moodle LMS, the tool can take advantage of its
structure, allowing the identification of anatomic structures of corpse pieces, manual or automatic
correction of the response, with immediate feedback, adding efficiency to the study of surface anatomy
and the association's Anatomy applied to the image. It is observed that the teaching of anatomy using
this methodology is satisfactory, because the student can build knowledge in any time and place,
provided you have Internet access.
Key-words: Anatomy; teaching method; Moodle, image.

1 INTRODUÇÃO
O ensino da anatomia humana e animal é desafiador para o docente, seja no planejamento das
atividades de aulas teóricas ou na elaboração de atividades práticas. Não menos desafiador é para o
discente que não está familiarizado com a terminologia anatômica.
No processo de ensino e aprendizagem do conteúdo da disciplina de Anatomia, o uso de material
cadavérico apresenta algumas dificuldades no que se refere à sua obtenção, preparação, conservação
adequada, local e tipo de acondicionamento, mão-de-obra qualificada, degradação devido às constantes
manipulações e reposição das peças de estudo e modelos disponíveis para os acadêmicos.
Uma das dificuldades apresentadas no ensino da anatomia encontra-se no pequeno tamanho de
algumas estruturas e na exposição inadequada das peças anatômicas impedindo uma observação
detalhada das mesmas, o que dificulta o processo de aprendizado (FERREIRA et al., 2008 apud BRAZ,
2009).
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De acordo com HAFFERTY apud JONES (1997), apud Braz (2009, p.306) “para alguns estudantes os
cadáveres provocam ansiedade, para outros, repulsa visual; a morte, o formol e o cheiro juntos
conspiram para repeli-los.”
Em virtude disso, vários autores assinalam as tentativas de se aprimorar as atividades práticas
educacionais de Anatomia (INZUNZA, 1999; BUCAREY, 2006; PORTUGAL et al, 2011). Nesse contexto,
pode ser citado o uso de software com banco de imagens e preparações anatômicas, criação de páginas
Web, preparação de vídeos como suporte de estudos de aulas práticas nos laboratórios e residências
dos estudantes.
Com o aumento do ingresso de estudantes nas universidades, vê-se, atualmente, uma discrepância
entre as demandas dos mesmos e a oferta de recursos disponíveis nas instituições.
Podem-se elencar as principais dificuldades: obtenção de cadáveres; local e material disponível para sua
fixação e conservação; questões legais; questões burocráticas como disponibilidades de horários de
estudos fora do horário de aula; alto custo dos livros didáticos; disponibilidade de modelos anatômicos
que atendam e ou supram as necessidades; memorização de estruturas com nomes complexos pela sua
especificidade. Tudo isso gera a necessidade de um suporte que favoreça o aprendizado.
A Internet faz parte do universo acadêmico. O mundo virtual é uma realidade na vida das pessoas em
idades escolares e universitárias e o uso de métodos modernos de ensino representa um desafio que
envolve não somente a introdução das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), mas uma
mudança de mentalidade dos próprios docentes (LEDO et al., 2004).
Para isso, estudar a questão de inserção da tecnologia no ensino de Anatomia significa propiciar
alternativas para integrar e dinamizar as aulas, de maneira a favorecer um aprendizado coerente com a
realidade ética e social, com o mercado de trabalho que os estudantes encontrarão em sua graduação
(FORNAZIERO e GIL, 2003).
O uso de LMS se apresenta como uma alternativa para solução de algumas dificuldades anteriormente
citadas.
Este estudo tem por objetivo apresentar e analisar a eficácia de uma metodologia de ensino de
anatomia humana e veterinária, baseada em uma ferramenta que se constitui de um plugin para o LMS
Moodle, , desenvolvido pelo NED (Núcleo de Educação a Distância da UNIFENAS).
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A utilização desta ferramenta possibilita a quebra das barreiras iniciais no ensino da disciplina de
Anatomia, permitindo que alguns contatos dos discentes com peças anatômicas sejam feitos
virtualmente.
Além de estar disponível para realizar as atividades virtuais a qualquer hora do dia, esta ferramenta
amplia a maneira de como o ensino da Anatomia nas Universidades pode ser mais interativo e dinâmico.
Naturalmente, nada substituirá o cenário real de uma peça anatômica.
Quanto mais funcionalidade e didática a ferramenta oferecer, mais atraente e estimulante a mesma se
torna para o aluno. Não basta, apenas, apresentar imagens de preparação e uso cadavéricos; deve-se,
também, utilizar imagens de anatomia de superfície e de procedimentos clínicos como radiografias,
ultrassonografia, endoscopia e ecografias, uma vez que as mesmas apresentam a anatomia “in vivo”.
Esta estratégia docente incrementa o desejo dos alunos adquirirem um adequado conhecimento sobre
a anatomia e sua aplicabilidade em sua rotina médica-clínica-cirúrgica.

2 METODOLOGIA
A ferramenta Imagem Legendada foi desenvolvida com o objetivo de fornecer apoio às atividades
práticas da disciplina de Anatomia, na Universidade José do Rosário Vellano (UNIFENAS) que conta,
atualmente, com nove cursos na área de saúde: Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia,
Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia e Psicologia.
Trata-se de um plugin para a plataforma Moodle, desenvolvido em linguagem PHP (Hypertext
Preprocessor), uma das tecnologias mais empregadas para o desenvolvimento de sistemas de código
aberto para a Web. Tal tecnologia, também, possibilita a agregação das aplicações nela desenvolvidas a
vários LMS além do Moodle, como por exemplo, o TelEduc.
Atualmente, o perfil do ingressante universitário se pauta, acentuadamente, no intenso uso da
tecnologia em dispositivos variados como computadores pessoais, tablets e smartphones, o que leva,
inevitavelmente, à necessidade de estender, também, suas atividades acadêmicas a estes dispositivos.
Uma prática comum nos laboratórios de Anatomia é a identificação de elementos por meio de lâminas e
bancadas. Entretanto, em alguns casos, a quantidade de exemplares para análises é insuficiente, o
espaço físico é compartilhado por diversos alunos, o feedback não é imediato. Dessa forma, um sistema
que possibilite o mesmo tipo de análise, independente do local e horário, torna-se uma alternativa
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interessante para este tipo de atividade. Neste cenário, foi desenvolvida a ferramenta Imagem
Legendada, agregada ao LMS Moodle.
A ferramenta consiste em uma página Web contendo uma imagem a ser analisada (Figuras 1 e 2). Os
elementos pertinentes ao contexto da atividade prática podem encontrar-se destacados ou não na
imagem, dependendo do objetivo da prática. Cabe ao aluno, clicar sobre os elementos e identificá-los
adequadamente por meio de uma caixa de texto, gerada automaticamente pela aplicação, na qual a
resposta deve ser fornecida.

Figura 1 – Imagem postada na ferramenta Imagem Legendada (Medicina Veterinária)
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Figura 2 - Imagem postada na ferramenta Imagem Legendada (Medicina Humana)

A aplicação mantém um banco de respostas corretas que é utilizado para a correção automática,
comparando a resposta fornecida pelo aluno com aquela armazenada no banco de dados. O formato da
base de dados segue o padrão corrente utilizado pelo Moodle: SQLServer, MySQL, entre outros.
Alternativamente, a correção pode ser, também, manual, de forma a flexibilizar a correção quanto às
exigências mais rigorosas da correção automática nas palavras, termos e expressões.
Após a execução da atividade, o sistema emite um feedback ao aluno com uma exibição da imagem e
seus respectivos pontos, corretamente identificados, ao lado da imagem identificada pelo acadêmico,
de forma a permitir que este compare suas respostas com o gabarito da atividade. Paralelamente às
informações de correção, são fornecidas informações adicionais com o objetivo de complementar
aspectos relevantes da atividade.
O projeto inicial da ferramenta Imagem Legendada foi destinado à disciplina de Anatomia, porém sua
estrutura permite que a mesma seja aplicada em quaisquer outras disciplinas que permitam a utilização
de imagens. Como experiência, o sistema já foi utilizado em outras disciplinas, tais como Comunicação
de Dados, do curso de Ciência da Computação e Tecnologia dos Cosméticos, do curso de Farmácia.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Visando uma alternativa para o auxílio no aprendizado da disciplina de Anatomia, a ferramenta Imagem
Legendada permitiu aos acadêmicos realizar atividades que, antes, só poderiam ser executadas em
ambiente físico apropriado. Por estar agregado ao LMS Moodle, o sistema pode usufruir de toda sua
estrutura, permitindo, por exemplo, definir número de tentativas para realizar a atividade, quando
assim se fizer necessário.
Vários são os pontos positivos trazidos com a implantação da ferramenta, dentre os quais se podem
destacar: alta definição das imagens propostas nas atividades; possibilidade de tratamento prévio de
imagens em softwares específicos para tal, possibilitando uma melhor resolução e visualização por parte
do aluno; interface amigável e de fácil compreensão e manipulação; execução das atividades em
diferentes dispositivos (computadores pessoais, tablets, smartphones) de forma autônoma; feedback e
avaliação automáticos.
Observou-se um alto nível de aceitação entre os acadêmicos, comprovado pelo elevado número de
acessos às atividades no LMS durante os períodos de disponibilização das mesmas. O feedback imediato
também se constitui em um fator de estímulo para a realização de atividades subsequentes.
A figura 3 mostra a tela de correção do plugin Imagem Legendada.

FIGURA 3 – Tela de correção da atividade.
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A figura 4 a seguir mostra o percentual de acesso da turma em uma Atividade, evidenciando um alta
porcentagem de acesso para a realização da atividade.

Não
realizada
6%

Acessos - Atividade 1

Realizada
94%

FIGURA 4 – Acessos à Atividade 1.

A figura 5 exibe o gráfico com os resultados da avaliação da atividade em foco, onde se vê claramente
um alto índice de aproveitamento.
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FIGURA 5 – Aproveitamento na Atividade 1.
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4 CONCLUSÃO
Uma metodologia conveniente sugerida em aulas práticas de anatomia é que o aluno tenha a
possibilidade de visibilizar, quantas vezes necessárias, a peça apresentada para que sirva de referência
básica para o acompanhamento de aulas posteriores. Nessas aulas, o manuseio contínuo das peças
anatômicas, não preserva a integridade das mesmas, bem como seus detalhes anatômicos. Assim, a
ferramenta Imagem Legendada possibilita a simulação computacional da peça real direcionada a
diversas aplicações tais como ressonância magnética, tomografia computadorizada e raio X digital e
incentiva técnicos e monitores a se utilizarem de técnicas anatômicas elaboradas, contribuindo para um
melhor acervo do próprio laboratório.
As imagens disponíveis na ferramenta se constituem em um arquivo particular do aluno que, mesmo
com a atividade encerrada, tem possibilidade de novo acesso, independente do local onde ele se
encontra, com a característica de atemporalidade, bem como de possibilidades de meios de acesso que
incluem tecnologia mobile.
Observa-se que o ensino de Anatomia utilizando o LMS Moodle, em conjunto com a ferramenta
Imagem Legendada é satisfatório, pois possibilita, além dos benefícios já citados, diversas formas de
avaliação, contribuindo para o processo de ensino aprendizagem.
É importante ressaltar que o uso da ferramenta não está restrito apenas à área da saúde. Ela pode ser
utilizada em outras áreas, desde que o objetivo de uma atividade seja a identificação de partes de um
objeto qualquer.
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Resumo: O UEADSL – Universidade, EAD e Software Livre – é um congresso nacional on-line criado como
espaço para publicação de trabalhos acadêmicos realizados por alunos de graduação da UFMG –
Universidade Federal de Minas Gerais – durante uma disciplina a distância de leitura e produção de
textos que abriga alunos de todos os cursos da UFMG, alguns de forma obrigatória, outros como matéria
eletiva. Trata-se de um Recurso Educacional Aberto a qualquer comunidade e foi organizado de forma a
atender a demandas didáticas, especialmente visando disciplinas de graduação e pós-graduação. O
grupo Texto Livre, responsável pelo evento, desenvolveu softwares web-based para gerenciamento do
evento, com o objetivo principal de integrar atividades avaliativas e de letramento acadêmico e digital
no processo de submissão, avaliação e apresentação dos trabalhos, numa estrutura sólida que permite a
participação de muitos autores e diferentes turmas e professores. A proposta metodológica que sustenta
a criação do evento é a metodologia Texto Livre, que envolve a imersão na prática para abordagem e
discussão de problemas teóricos e metodológicos, conforme a disciplina. Neste trabalho vamos
apresentar o evento, tendo em vista compartilhar sua estrutura, recursos e organização.
Palavras-chave: educação a distância, grandes turmas, evento online, software livre, ensino de línguas.

1.1. INTRODUÇÃO
Também conhecida como metodologia de risco, a metodologia Texto Livre de ensino de línguas (MATTE,
2012b) trabalha com o princípio de que é necessário fazer para incorporar novos paradigmas e

44 Doutora em Semiótica e Linguística Geral pela FFLCH/USP. Bolsista do CNPq.
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processos, em ambientes de produção colaborativa nos quais todos são agentes e o papel do professor
é o de orientador. Trata-se de uma abordagem consonante com a filosofia subjacente às comunidades
de software livre, em que “as diferenças de capacidade, necessidade e interpretação entre os atores
conectados em torno da inovação não constituem o problema, mas a solução” (BUZATO, 2010). A
exploração da cultura livre como universo temático e estrutural da disciplina, embora polêmica entre os
alunos, é fundamental para o engajamento dos participantes no processo e indicada, inclusive, para este
nível de aprendizagem, leia-se, ensino superior (BRUNS, 2007). Assim, originalmente elaborada para
turmas de graduação pequenas, semi-presenciais e online, essa metodologia foi aplicada pela primeira
vez em turmas gigantes (com elevado número de alunos) no segundo semestre de 2010, após um
estudo da dinâmica da disciplina UNI003 Oficina de Leitura e Produção de Textos, oferecida pela
Faculdade de Letras45 desde o segundo semestre de 2008 para 500 alunos de diferentes cursos da
UFMG, de todas as áreas do conhecimento. Foi esse estudo que levou à criação do UEADSL – Congresso
Nacional Universidade, EAD e Software Livre46, cuja primeira edição foi a de 2010.1.
A disciplina foi organizada em etapas cujo encadeamento passasse pelas seguintes fases: a) discussão de
um tema polêmico (software livre, EAD, liberdade na internet), b) resumos, esquemas, resenhas para
embasamento do trabalho, c) produção e revisão de resumos e minicurrículos, d) produção e revisão de
artigo e e) apresentação do trabalho no evento e publicação nos anais47. Além do letramento
concernente à escrita acadêmica, esse formato da disciplina provê aos alunos também um letramento
no que diz respeito à comunicação formal do evento com os participantes e vice-versa.
A equipe foi organizada para que os tutores (bolsistas de pós-graduação) fossem responsáveis pelas
avaliações e feedback das tarefas e os monitores (bolsistas de graduação) fossem responsáveis pelo
atendimento direto dos alunos. A própria equipe passa por um processo simultâneo de letramento no
que diz respeito à comunicação escrita formal, com a cordialidade como palavra de ordem.
A história do UEADSL, no entanto, começa bem antes, em 2006, com o nascimento do grupo Texto
Livre48: desde o princípio das atividades do grupo, previa-se a necessidade da criação de eventos on-line
para funcionar como espaço de interação entre a sala de aula e o mundo. Naquela época, as aulas de
redação relacionadas ao grupo eram presenciais e envolviam atividades de revisão de traduções e

45 FALE/UFMG: http://www.letras.ufmg.br
46 UEADSL: http://ueadsl.textolivre.pro.br.
47 Anais do UEADSL: http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/ueadsl.
48 Grupo Texto Livre: www.textolivre.org
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produção de notícias, já vinculadas a atividades comuns a diversas comunidades de software livre. O
primeiro evento criado pelo Texto Livre, o EVIDOSOL – Encontro Virtual de Documentação em Software
Livre49 , criado originalmente para resolver um dos grande problemas enfrentados em aulas de escrita
acadêmica para calouros: a falta de motivação dos alunos, cuja grande maioria não possui qualquer
experiência com pesquisa ou trabalhos acadêmicos. A necessidade de escrever esse tipo de texto só
surgiria muito depois do oferecimento da disciplina em suas grades curriculares (Matte & Araújo, 2011).
A experiência com a utilização do EVIDOSOL para tal fim, com turmas pequenas, funcionou a contento
em diversas ocasiões, mas, devido ao crescimento do evento, com maior independência da Comissão
Científica, cada vez mais exigente em relação à qualidade dos trabalhos – os quais passaram a ser, cada
vez mais, trabalhos com nível de pós-graduação –, assim como a dimensão da turma que participaria do
UEADSL, o caráter assíncrono da disciplina e a necessidade de vínculo das tarefas a atividades
avaliatórias, foram fatores decisivos para a não utilização do EVIDOSOL/CILTEC como palco para esta
disciplina. Optou-se pelo uso do software livre Wordpress50, software para criação de blogs, como
plataforma para realização do evento51 e, a partir daí, o desenvolvimento pela Equipe de Software do
Grupo Texto Livre52 de um sistema integrando o Wordpress e o sistema de gerenciamento de eventos
Papers passou a ser uma necessidade, somente alcançada em 2011, com a implementação do software
livre PapersWP53.
O blog54 criado no Wordpress (ilustração 1), além de possibilitar a publicação de textos mais longos,
permite interação por meio de comentários e obtenção de estatísticas sobre o acesso aos artigos. A
grade de programação facilita aos autores e público saberem quando e onde manifestar-se, sendo a
porta de entrada para o evento. A grade de programação, em cada artigo, apresenta um link direto para
o blog, local da interação. Esse link é gerado automaticamente pelo software PapersWP no momento do
envio da versão final do trabalho e incorporado à grade no momento de alocação da proposta,
devidamente avaliada e aceita.

49 O nome do evento foi alterado para EVIDOSOL/CILTEC-Online – pois também Congresso Internacional de Linguagem e
Tecnologia on-line. http://evidosol.textolivre.org
50 http://www.wordpress.org
51 Blog do UEADSL: http://www.textolivre.pro.br/blog
52 http://www.textolivre.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=85
53 https://sourceforge.net/projects/paperswp/
54 http://www.textolivre.pro.br/blog
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Ilustração 1: Página inicial do blog do UEADSL, preparada para a edição de 2012.2.

As estatísticas providas pelo Wordpress são muito importantes para os participantes: é por meio de sua
divulgação pelos organizadores que o público toma contato com o real movimento que está
acontecendo no evento, já que as pessoas não estão no mesmo lugar ao mesmo tempo e a navegação
não deixa outros rastros. Num evento on-line assíncrono, como o UEADSL, a chegada ao evento
acontece por uma página na internet, muitas vezes sem qualquer indicação do número de pessoas online naquele momento.
A página do UEADSL, por exemplo, tem como prioridade ser apenas um local de informações básicas. Ela
é atualizada a cada etapa do evento para que informações de etapas anteriores não fiquem mais
visíveis. Optou-se por disponibilizar um chat, para atendimento da secretaria do evento. Embora pouco
usado pelos participantes, é a forma mais ágil de resolver problemas durante o evento; os horários de
atendimento são disponibilizados abaixo do chat. O uso do chat, no entanto, depende da
disponibilidade dos organizadores em estar presentes durante alguns horários para o atendimento.
O público, após acessar a programação, escolhe, na grade referente ao(s) dia(s) em que se dará sua
participação, as palestras que deseja “assistir”. Assistir, aqui, significa ler. Ao abrir a página de um artigo
no blog, o internauta tem acesso ao resumo e um link para o artigo completo (ilustração 2). A não
disponibilização do artigo completo permite dividir a participação em duas: o Wordpress registra o
número de acessos à página do resumo e o número de cliques no link do artigo, permitindo à
organização avaliar até que ponto os comentários feitos ao artigo referem-se ao artigo completo ou ao
resumo publicado.
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Ilustração 2: Artigo publicado no UEADSL2012.2, acessado em 30/01/2013.

É uma forma de avaliação que não é possível numa palestra presencial: não é possível saber quantas
pessoas na sala assistiram de fato toda a palestra, ou, em outras palavras, quantas delas estavam
distraídas apenas procurando outra apresentação para assistir, por exemplo, enquanto o palestrante
fazia sua apresentação. Esses “distraídos” correspondem aos leitores de resumos.
O momento de interação é geralmente bastante produtivo neste tipo de evento: é possível, por
exemplo, fornecer certificado de participação somente às pessoas que interagiram com três ou mais
comentários. Na história do UEADSL já tivemos caso de palestras com mais de 40 interações nos dias do
evento, o que seria impossível numa palestra presencial dado o limite de tempo para perguntas.
Isso pode ser analisado sob outra perspectiva (Matte, 2012). Num evento presencial, não importa o
tamanho da sala nem o número de pessoas presentes: o que determina o número de perguntas feitas e
respondidas é o tempo disponível para elas. Então, em geral, quanto mais pessoas presentes, menor o
número de perguntas por pessoa. Assim, grandes conferências tornam-se acontecimentos de massa,
com pouca interatividade.
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Num evento on-line, esse limite não existe. No UEADSL, não é raro uma única apresentação ter mais de
30 comentários, o que seria impossível num evento presencial. Presumindo-se que, no mínimo, metade
desses comentários são perguntas e metade respostas (a maioria dos autores costuma responder vários
comentários em um só, de modo que esta estimativa está aquém da realidade), concluímos que, se
forem 30 comentários, pelo menos 15 participantes do público quiseram expressar sua opinião e não
tiveram o menor problema para fazer isso. Outra parte do público leu o trabalho, ou seja, além desses
15, muitos outros "estiveram presentes, enchendo a sala" (fazendo uma alusão ao evento na forma
presencial).
No UEADSL, a análise do público é feita por meio das estatísticas do Wordpress e por meio de algumas
consultas ao banco de dados. Assim, é possível verificar: a) quantas pessoas estavam presentes, pelo
número de acessos, b) quantas pessoas não só acessaram, mas também leram o artigo completo (pelo
número de cliques no link do artigo) e c) qual a porcentagem dessas pessoas que participou com
comentários. É preciso, no entanto, deixar uma margem de erro em todas essas estatísticas para
considerar aquelas pessoas que abriram o arquivo com o artigo completo, mas não leram até o fim, por
exemplo. Num evento presencial isso seria igualmente impossível de averiguar, já que não há controle
sobre aquilo que, de fato, prende a atenção do público (podem estar consultando a grade de
programação enquanto o palestrante discorre sobre seu tema, por exemplo).
O UEADSL já teve entre 13 mil e 21 mil visitas no mês do evento, o que nos dá uma média entre 3 mil e 5
mil participantes, descontando-se a participação dos autores em suas palestras, de modo que podemos
ter uma noção da grandiosidade do evento. Desconta-se o número de palestrantes vezes 4 do total de
visitas pois é o número médio de visitas que cada palestrante fez ao seu próprio trabalho para
responder aos comentários. Depois divide-se o número de visitas que sobraram pelo número de
palestras e obtemos:
 2010.2 → a média de presenças por palestra foi de 73 participantes;
 2011.1 → a mais lotada até agora, média de 146 participantes por palestra;
 2011.2 → a média de participantes por palestra foi de 120;
 2012.1 → o evento alcançou uma média de 110 participantes por palestra.

Realmente, trata-se de números impressionantes para quem está acostumado com eventos
acadêmicos: mesmo com uma margem de erro considerável que reduzisse esse número pela metade,
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ainda seria praticamente o dobro do número de “pessoas por sala” do que o público de 35 pessoas que,
na maioria dos eventos presenciais, corresponderia a uma sala lotada.
A divulgação desses números durante o evento é fundamental para que os participantes tenham noção
das dimensões alcançadas graças a seu trabalho, motivo de orgulho e satisfação para os organizadores,
bem como um forte estimulante para todos os inscritos, sejam eles participantes com ou sem trabalho.
Cabe notar que esses números foram alcançados com uma divulgação realizada por uma única pessoa
da comissão organizadora; a possibilidade de participação dos alunos no processo de divulgação, em
suas redes sociais, pode ser muito mais eficaz, mesmo em eventos menores.

1.2.

O PAPERSWP

Foi de grande relevância a criação de um software para o gerenciamento do evento com fins
educacionais, o PapersWP. A integração do Papers com o Wordpress não foi o único motivo do
investimento do grupo Texto Livre55 nesse software: para que o evento desse o retorno esperado para a
disciplina de produção de textos, precisava garantir a adequação das etapas e das formas de avaliação
às atividades da disciplina. Além disso, em virtude do grande número de participantes, o software
precisava também facilitar a emissão de certificados, de forma segura.
Basicamente podemos descrever o software em função das etapas:


Inscrição dos participantes com trabalhos: o cadastro é feito por um formulário que registra
simultaneamente o participante no sistema de gerenciamento e no blog; o sistema de
gerenciamento possui banco de dados exclusivo para o evento em curso, enquanto o blog
possui banco de dados permanente: assim, caso o inscrito já tenha participado de eventos
anteriores, o sistema não realiza novo cadastro no blog, mas realiza no Papers. O cadastro inclui
informações para contato e mini-currículo.



Submissão dos resumos: a submissão é feita diretamente no Papers, pelo acesso de autor,
devidamente modificado para o UEADSL. Uma das principais modificações é a exigência de
cadastro dos participantes por meio de seu número individual gerado na inscrição; assim evitase a duplicação de cadastros que o sistema original permitia. O sistema também foi modificado

55 O grupo contou, durante 18 meses, com um estagiário de informática trabalhando na implementação desse software, o
PapersWP, hoje mantido e atualizado voluntariamente pela equipe de software do Texto Livre. O estágio foi financiado pela
diretoria da Faculdade de Letras da UFMG, que tem apoiado todos os eventos do Texto Livre.
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a fim de apresentar campos para descrição do grupo, informação da turma à qual os alunos
estão vinculados e envio de mensagem a todos os integrantes e à Comissão Organizadora com
dados da submissão.


Avaliação dos resumos e minicurrículos: também realizada diretamente no Papers, cujo
formulário de avaliação foi modificado para permitir conceder uma nota e um comentário para
cada minicurrículo dos membros do grupo e para o resumo. Os comentários são enviados por email aos autores do trabalho avaliado, junto com a nota, com cópia para o próprio avaliador. Os
comentários visam auxiliar os autores a melhorar suas propostas.



Envio do resumo revisado: é realizado por um formulário próprio do PapersWP, criado para
permitir a atualização por qualquer um dos membros do grupo e para permitir o reenvio mesmo
fora da época de submissão de resumos. Caso o autor tenha recebido sugestão de alteração do
minicurrículo, isto deverá ser feito por acesso ao Papers. Estas informações foram recebidas
junto com a avaliação, por e-mail.



Submissão do trabalho completo (primeira versão): a avaliação dos resumos revisados é feita no
ambiente da disciplina (no caso, o moodle), onde também são realizadas tarefas tendo em vista
orientar a produção dos artigos a partir dos resumos. Ao final deste trabalho, os alunos enviam
o trabalho completo para avaliação utilizando um formulário do PapersWP.



Publicação dos resumos no Wordpress: o PapersWP incluiu no Papers um script para publicação
de todos os trabalhos no Wordpress, com status de rascunho, permitindo que o processo seja
feito somente para trabalhos que tenham recebido versão completa e estejam aceitos. Assim,
os trabalhos recebem um número no sistema (o Wpid, que será solicitado no formulário da
ilustração 3), e somente ficam visíveis para os avaliadores, já na forma em que estarão
acessíveis durante o evento, mas ainda não estão abertos ao público. Isso permite que trabalhos
com avaliação negativa não sejam publicados.



Avaliação da primeira versão do artigo: esta avaliação também usa um formulário do PapersWP,
com diversos pontos a serem observados pelos corretores e cujas notas indicam ao autores
quais os pontos devem ser revisados para a versão final (ilustração 3). O formulário desta etapa
da primeira versão envia as notas e os comentários para os autores por e-mail, com cópia para o
avaliador e para a Comissão Organizadora. Somente os avaliadores devidamente cadastrados no
Papers como mesa da proposta podem realizar a avaliação. Seus nomes vão aparecer, portanto,
na grade de programação, garantindo transparência ao processo.
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Submissão do trabalho completo (versão final): a versão final é enviada pelo mesmo formulário
de envio dos PDFs da primeira versão do artigo. Trata-se, inclusive, de um prazo estendido para
os participantes que perderam o prazo de envio da primeira versão.

Ilustração 3: visão parcial do formulário de avaliação dos artigos
completos do PapersWP.



Avaliação da versão final do artigo: a avaliação é realizada em formulário semelhante ao da
avaliação da primeira versão (ilustração 3), mas, além de permitir a alteração de alguns
parâmetros de avaliação (no último UEADSL a nota total, por exemplo, aumentou 50% em
relação à etapa anterior), possui uma característica essencial ao funcionamento do evento: o
comentário, embora ainda se dirija ao autor, será publicado na forma de comentário no blog. O
feedback desta última avaliação, portanto, é o primeiro comentário a ser recebido pelo autor
sobre seu trabalho, dando início ao debate e motivando a participação do público. Os autores
recebem somente a avaliação por parâmetros por e-mail, com as respectivas notas, mas só
terão acesso ao comentário durante o evento; a versão aqui avaliada, exceto em casos de
grande deficiência nos artigos ou de plágio constatado, é a versão que será apresentada no
evento. Os autores com nota mínima poderão, ainda, encaminhar o trabalho para os anais,
podendo realizar pequenas alterações, conforme a avaliação recebida. Todas as informações
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relativas aos procedimentos e a própria avaliação são encaminhadas aos autores por e-mail no
momento em que a avaliação é salva.


Geração de certificados: o papersWP conta com um gerador automático de certificados, os
quais são enviados aos participantes por e-mail. Os certificados são gerados no momento em
que o participante clica no link recebido, evitando sobrecarregar caixas de e-mail, permitindo a
obtenção de inúmeras cópias pelo autor e evitando o armazenamento de PDFs que podem
nunca mais ser necessários após o primeiro download. O acesso ao gerador é protegido por
htaccess. O sistema permite alterar o plano de fundo dos certificados, os textos, criação de três
tipos diferentes de certificados e mesmo a geração automática a partir do banco de dados do
Papers para os palestrantes com trabalhos aceitos.

Todo esse aparato tecnológico torna possível a uma Comissão Organizadora relativamente pequena a
organização e o gerenciamento de um evento das proporções do UEADSL; para um evento de pequenas
dimensões, uma única pessoa dá conta do processo completo, como foi a edição Pós-2011 do UEADSL,
realizado para uma turma de menos de 20 alunos de pós-graduação56.
O PapersWP, até o momento de escrita do presente artigo, não está disponível em versão estável, mas o
grupo Texto Livre está trabalhando a fim de possibilitar que seja baixado e utilizado por outros
professores interessados, não vinculados ao grupo.

1.3. À GUISA DE CONCLUSÃO
O UEADSL não é apenas um sucesso de público: o acompanhamento dos resultados obtidos (artigos
finais) durante os anos de 2011 e 2012 mostrou um aumento de qualidade nos trabalhos na mesma
medida em que o evento e sua integração com a disciplina foram aprimorados. Esse fato contradiz a
expectativa de diminuição do aproveitamento de calouros após o aumento de vagas em virtude do
REUNI, efeito notado em muitas disciplinas, especiamente oferecidas para calouros, em toda a UFMG.
Cabe refletir, portanto, que um bom uso educacional da tecnologia e da internet pode constituir um
excelente caminho para superar as dificuldades trazidas pela tão sonhada inclusão social. Mas isso já é
conversa para um próximo encontro.
Finalmente, é importante destacar o papel da cultura livre e do próprio software livre como base para a
realização deste trabalho, tanto pelo embasamento do método utilizado na disciplina quanto por
56 http://www.textolivre.pro.br/blog/?cat=174
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aspectos diretamente ligados ao evento: uma parte importante do desenvolvimento e manutenção do
software é feita por voluntários da comunidade Texto Livre e os convidados do evento, bem como
parcela importante do público, advém de comunidades livres.
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Resumo: Este artigo faz uma reflexão acerca da relevância do papel das diversas Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC) no processo de ensino e de aprendizagem na Educação a Distância no
Brasil. As TICs apresentam-se como um apoio essencial à aquisição de conhecimento, uma vez que o
estudante torna-se um sujeito ativo ao construir o próprio saber. Com isso, faz-se necessário um uso
racional das TICs, a fim de ajudá-lo nessa edificação. E a inserção desses novos recursos na educação
deve está sempre pautada, além da formação de cidadãos mais críticos, éticos e morais, a uma boa
qualificação.
Palavras-chave: EAD, Tecnologias, Educação.

Abstract: This article is a reflection on the relevance of the role of the various Information and
Communication Technologies (ICT) in teaching and learning in distance education in Brazil. ICT presented
as an essential support to the acquisition of knowledge, as the student becomes an active subject in
constructing their own knowledge. With this, it is necessary rational use of ICT in order to help you in this

1

Bióloga, Pós-graduação em Educação a Distância pela Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES.

1

Licenciatura em Geografia, Pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional pela Universidade Estadual de
Montes Claros - UNIMONTES.
EIXO 4 – TECNOLOGIA E PROJETOS INOVADORES PARA A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

960

building. And the inclusion of these new features are in education should always guided, besides the
formation of citizens more critical, ethical and moral, a good qualification.
Key words: ODL, Technology, Education.

1

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Com o aumento de demanda da Educação Superior, observou-se um impacto direto no crescimento do
número de Instituições de Ensino Superior (IES) no mundo. Nesse contexto de expansão, a Educação a
Distância passou a ser uma realidade, uma ferramenta a mais para universalizar e democratizar o ensino
(NETTO e GIRAFFA, 2009).
No Brasil não foi diferente, a Educação a Distância (EAD) apresentou-se como uma grande possibilidade
para a inserção de sujeitos ao ensino superior que, até então, eram excluídos (OLIVEIRA et al., 2007). Em
2005, foi criado o Sistema UAB, Universidade Aberta do Brasil, em parceria com a Associação Nacional
dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), Empresas Estatais no âmbito do
Fórum das Estatais pela Educação com foco nas Políticas e a Gestão da Educação Superior. Esta
modalidade de ensino foi reconhecida oficialmente pelo Estado, com a promulgação da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional, 9394/96, através do artigo 80. E a regulamentação só veio em 1998 com
o Decreto 2.494/98, que por sua vez foi substituído pelo Decreto 5.622/2005. Através deste último,
estabeleceram-se normas para o credenciamento de instituições para o ensino superior e a autorização
de cursos de graduação a distância (ALMEIDA, 2007).
Uma das características principais desta modalidade de ensino é a intensa interação entre
estudantes/tutores/professor formador, o que compensa os problemas advindos de uma educação a
distância, como a separação física e as possíveis dificuldades cognitivas e motivacionais dos alunos
(OLIVEIRA et al., 2007). Almeida (2007) afirma que a essência da EAD é essa separação física e temporal
no processo de ensino-aprendizagem. Além de ser uma alternativa à formação presencial, ela possui
vantagens como respeito ao ritmo e ao tempo de aprendizagem dos cursistas, além de possuir
ferramentas assíncrona e síncrona que permitem a comunicação nos Ambientes Virtuais de
Aprendizagens (AVA) entre todos os participantes (REIS, 2008). Nesse sentido, Carvalho (2006) ressalta
sobre o importante papel da EAD:
A Educação a Distância assume um papel fundamental neste novo século na
disseminação do conhecimento, propiciando a acessibilidade aos que estão
excluídos do processo de educação formal. Acessibilidade aqui precisa ser
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compreendida como uma dimensão que permite ao aluno as condições
mínimas de equidade no que diz respeito a educação, ou seja, todos têm
acesso ao mesmo nível de aprendizado com oportunidades iguais na obtenção
do conhecimento. (CARVALHO, 2006, p. 04).
No contexto de evolução do ensino sobre a perspectiva de levar educação aos quatro cantos do Brasil, a
EAD tem uma grande relevância, uma vez que oferece ensino de qualidade em locais onde os recursos
educacionais, assim como as políticas públicas, são escassas e ou precárias.
Conforme Graça (2007), o conhecimento sobre a EAD tem grande importância no contexto social, uma
vez que abrange todos os segmentos que vão desde a administração pública, empresas, famílias e
indivíduos. Nesse contexto, o presente estudo objetiva uma reflexão sobre a importância das
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no processo de ensino e de aprendizagem na EAD.

2

AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

O termo Tecnologia Educacional começa a ser empregado no campo da Educação no final dos anos 20
do século passado. E a Educação, assim como todos os demais setores públicos, passou por uma série de
reformulações em seus paradigmas para se adequar às inovações deste último século, principalmente
no tocante à utilização destas ferramentas como novos instrumentos de aprendizagem, mais dinâmicos
e interessantes à atual sociedade (MOZZER, 2008), que emerge uma necessidade de informação e de
exercer uma cidadania participativa, crítica e interveniente (GRAÇA, 2007). E as inovações neste campo
incluem as TICs, como também as técnicas de planejamento inspiradas nas teorias de sistemas,
constituindo um fenômeno social que transcende o campo da educação propriamente dita, para situarse a um nível mais geral do papel da ciência e da técnica nas sociedades industriais modernas (BELLONI,
2002).
Nas últimas décadas, o aumento das tecnologias promoveu várias transformações em nosso dia-a-dia,
como um maior acesso ao conhecimento. Assim, a EAD vem ganhando espaço nas universidades, ao
mesmo tempo em que o desenvolvimento de suas tecnologias continua a se aprimorar (MENDES et al.,
2007). De fato, as TICs são essenciais ao desenvolvimento mais rápido e equilibrado de países em
desenvolvimento. Para garantir isso, é preciso ações que promovam um crescimento igualitário desses
recursos, caso contrário, servirão para acentuar ainda mais as desigualdades sociais. E uma das formas
de inclusão dessas tecnologias seria uma infraestrutura de comunicações eletrônicas com acesso
universal que dê oportunidades para iniciativas empreendedoras para a geração de riquezas locais e
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para o uso empresarial, social e cultural (CARVALHO, 2006). Para confirmar a importância das TICs,
Graça (2007) articula que elas são utilizadas para diversos fins, seja ele doméstico ou profissional, além
disso, são usadas por mais da metade do mundo.
Segundo Petenuzzo (2008), para os entusiastas da Tecnologia, a proposta representa um grande avanço,
mas a questão é muito mais ampla e complexa. Não basta apenas inserir o computador na escola sem
que se tenha clareza de seu uso e os professores capacitados para de fato utilizá-lo de forma crítica e
criativa. Além disso, é necessário despender mais recursos nas escolas para manutenção e atualização
dos equipamentos e capacitação dos professores. Bottentuit Junior e Coutinho (2007) também discutem
este tema ao relatarem que, embora se tenha a visão de que as TICs podem ser usadas de modo a
promover a educação e a formação, existe um grande abismo entre os potenciais usos neste campo. A
utilização das tecnologias precisa ser problematizada e incorporada à cultura escolar. Nesse sentido, é
importante combater a tendência ao isolamento de muitos profissionais e a atual fragmentação dos
componentes curriculares (MENDES et al., 2007). Dessa forma, é preciso organização e objetivos bem
definidos para que as TICs sejam úteis ao processo de ensino e de aprendizagem. Pois, conforme
Bottentuit Junior e Coutinho (2007) é imprescindível ter em mente que as máquinas não surgiram para
substituir o homem e sim ajudá-lo na execução de tarefas, por isso, as tecnologias devem ser vistas
como aliadas dos professores e gestores. Uma vez que, conforme Mendes et al. (2007), os aparatos
tecnológicos não são suficientes para garantir a construção do conhecimento.

2.1 Os tipos de tecnologias mais comuns na EAD
A EAD utiliza materiais didáticos diversos em suporte áudio, impresso, vídeo, multimídia, informático
com o objetivo de aquisição de conhecimentos. Na prática, durante as aulas on-line, por exemplo, os
estudantes são incentivados a desenvolver atividades em que sejam sujeitos ativos do processo, sendo
motivados pelo professor a interagir com os colegas através dos recursos tecnológicos disponíveis no
AVA, como fóruns, atividades em grupo, chat’s, troca de e-mail, o que edifica o conhecimento de forma
diferenciada do ensino presencial (REIS, 2008). Isso suscita novos desafios para os professores,
realizadores, informatas no processo de criação. E assim, a mediatização tecnológica gera leituras e
aproveitamentos densamente diversificados (BELLONI, 2002).
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2.1.1 Material impresso
O material impresso assim como o CD-ROM, fitas de vídeos auxiliam os cursistas com dificuldades de
acesso ou conexão à internet e aos ambientes virtuais por longos períodos (MEHLECKE e TAROUCO,
2003). Segundo Mehlecke e Tarouco (2003), no texto “Ambientes de Suporte para Educação a Distância:
A Mediação para Aprendizagem Cooperativa” eles mencionam a importância de se elaborar bem os
materiais por diversos fatores, que vão desde dificuldades de comunicação entre alunos, monitores e
professores ao próprio acesso à internet. Eles citam Peters (2001) para reforçar tal observação:
Não utilizarão somente cursos de ensino à distância alternativos multimediais
através do CD-ROM, Internet ou ISDN, não apenas dialogarão com outros
estudantes e não apenas participarão de preleções, seminários, exercícios e
aulas práticas virtuais na forma de teleconferência, mas também tirarão
proveito de outras funções, como as oferece uma universidade no campus
real. (PETERS, 2001, p. 270-271).
Percebe-se com isso que o impresso, primeiro recurso didático utilizado para a mediação do ensino a
distância, é até hoje um dos recursos mais requisitados pelos estudantes de ambas as modalidades
presencial e ou a distancia de maneira a complementar os estudos e a diminuir as dificuldades advindas
das limitações no uso da internet que, a saber, são muito comuns na modalidade a distância.

2.1.2 Videoconferência
A videoconferência é uma comunicação eletrônica em tempo real, através de áudio e vídeo entre duas
ou mais pessoas situadas em lugares distintos, em que a geração de sinal é transmitida de um local para
outro via satélite. O processamento dá-se em uma única via, podendo ser interativo ou não. Cruz e
Moraes (1997) ressaltam os aspectos favoráveis quanto à utilização destes recursos na EAD: Transição
mais gradual dos métodos presenciais; Espaço colaborativo de socialização e aprendizagem em grupo;
Há a possibilidade de escolher e de planejar cursos mais interativos para classes pequenas ou menos
interativas para grandes audiências; Os meios de transmissão são escolhidos de acordo com a
possibilidade, disponibilidade e demanda. Já as desvantagens destacadas por Cruz e Moraes (1997) são
a baixa qualidade de som e imagem; a dificuldade de se adaptar à sala de videoconferência a situação
didática; o alto custo de implementação, instalação e manutenção comparados ao baixo uso na fase
inicial; os altos custos de transmissão das linhas telefônicas; há, por fim, o risco de limitá-la à mera
reprodução de palestras, com pouca interação.
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2.1.3 Computador
Hoje o computador é necessário para a maioria das atividades relacionadas à prestação de serviços que
vão desde a utilização em um supermercado como na educação no processo de ensino e de
aprendizagem (CARVALHO, 2006).
O maior entrave na utilização do computador é a quantidade significativa daqueles que não têm acesso
e domínio da informática, já que a quase totalidade dos cursos a distância, ofertados no Brasil, são
realizados por meio dele e da internet. Mas, com o frequente barateamento dos equipamentos de
informática, a simplificação dos softwares e a capilarização da rede de Banda Larga, a tendência é que,
cada vez mais pessoas venham a ter acesso a ele e à rede mundial de computadores. Embora, a
acessibilidade ainda seja restrita e concentrada nas mãos dos que possuem um poder aquisitivo melhor.
Segundo Moran (2000, p. 44), em uma outra perspectiva, esse aparelho, “cada vez mais poderoso em
recursos, velocidade, programas e comunicação, o computador nos permite pesquisar, simular
situações, (...) descobrir novos conceitos, lugares, ideias”.
Da mesma forma, Carvalho (2006) ressalta que o computador, conectado à internet, possibilita o acesso
a ambientes de aprendizagem, promovendo a construção coletiva do conhecimento e de interações.

2.1.4 Internet
A chegada da internet permitiu que o processo de ensino e de aprendizagem ultrapassasse os limites da
sala de aula no contexto da relação aluno/professor tradicional, indo além das possibilidades físicas. Isso
oportunizou ao estudante a construção do conhecimento em vários ambientes como o doméstico, o
trabalho ou onde mais desejar (SANTOS, 2006).
A Internet apesar de proporcionar a inserção de novos hábitos, práticas de trabalho, estudo, lazer,
consumo e a busca de informação (GRAÇA, 2007) é limitada no sentido de não ser acessível a todas as
pessoas. Segundo dados levantados da 2ª Pesquisa sobre uso da Tecnologia da Informação e da
Comunicação no Brasil, feito pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, uma entidade sem
fins lucrativos criada para implementar as decisões do Comitê Gestor da Internet, apenas 20% da
população brasileira tem computador em casa, sendo que destes, apenas 13% têm acesso à internet de
casa (LOPES, 2006). Diante de tais dados ainda fica evidente a impossibilidade de se pensar na EAD
como uma alternativa à democratização da educação no país. Mas enfim, dentre as ferramentas que ela
oferece estão o e-mail, forma digital de correspondência enviada pela rede Internet, o chat, uma
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comunicação em tempo real entre duas ou mais pessoas, conhecida também como bate-papo
(MEHLECKE e TAROUCO, 2003).
Conforme Graça (2007), as principais vantagens da internet são a comunicação entre as pessoas de uma
forma rápida e eficaz; novas oportunidades de constituir redes de pessoas e de grupos; a possibilidade
de estabelecer laços em escala mundial e a capacidade de gerir múltiplas informações. Enquanto Lins et
al. (2006) apontam outras vantagens que já estão incorporadas em cursos de EAD, tais como o correio
eletrônico, envio e recepção de mensagens entre os participantes do curso, professores, instituição,
estudantes de outros cursos, etc.; uma central de mensagens, lista de discussão em que se acessam
todas as mensagens trocadas durante um curso; o fórum, espaço para discussão de diversos temas
propostos pelo professor ao longo do curso; o chat, sala de diálogo sincrônico, aberta a todos os alunos
e com programação de bate-papos especiais entre o professor, tutores e cursistas; a midiateca,
armazenamento dos arquivos de áudio e vídeo relativos aos assuntos tratados nos cursos; a biblioteca
virtual, base de informações em que se encontra as referências a artigos, monografias, dissertações.

2.1.5 Ambiente de Aprendizagem
O ambiente de aprendizagem, segundo Mendes et al. (2007), modifica a forma e a organização escolar
de professores e alunos, pois nele, cada usuário pode percorrer diferentes caminhos, descobrir nós e
conexões existentes nas informações, criar novas conexões, ligar contextos, mídias e recursos. As idéias
são materializadas por meio da escrita. No ambiente de aprendizagem virtual, os professores e os
alunos aprendem a conviver com as singularidades um do outro. As idéias, as angústias e os valores são
compartilhados, assim, todos acabam por protagonizar o processo de construção da aprendizagem.
Mehlecke e Tarouco (2003) colocam que as interações no Ambiente Virtual de Aprendizagem, AVA, são
essenciais aos alunos para expor, discutir, organizar e partilhar conhecimentos, o que fortalece a
autonomia do sujeito no processo de aprendizagem em que se insere. De fato, os AVAs funcionam como
ferramentas potencializadoras, pois ao navegar neste ambiente o cursista visualiza, participa, interage,
coopera e deste modo constrói coletivamente o conhecimento.
Conforme Moran (2000), um dos elementos principais na Educação a Distância é o AVA utilizado, pois é
“através dele que os professores interagem de forma não presencial, e também, onde os alunos
interagem entre si para complementar algo, até então, desconhecido”.
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Neste sentido, talvez esta seja a maior dificuldade enfrentada pelos gestores e professores de cursos em
EAD, frente às inúmeras opções oferecidas pelas TICs. Uma vez que, ambientes virtuais requerem novos
processos de ensino e de aprendizagem, o que demanda considerável conhecimento das possibilidades
e limitações oferecidas pelas tecnologias utilizadas nesta modalidade de ensino. Além disso, como
destacam (LINS et al., 2006), a riqueza de possibilidades que as TICs proporcionam, criam muitas vezes,
um conflito entre o seu potencial de utilização e os limites que a realidade das instituições e dos alunos
impõem.

3

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo permitiu visualizar a importância e a responsabilidade de um uso adequado, bem
direcionado e estruturado das TICs. Pois essas se apresentam como um instrumento auxiliar no
processo de ensino e de aprendizagem na educação, tanto presencial quanto a distância. Por outro
lado, corroborou também para reforçar a necessidade de investimentos das políticas públicas a fim de
torná-las mais acessíveis a toda a população.
Pode-se inferir com isso que as tecnologias são inúmeras assim como as estratégias para utilização
desses recursos e, todas elas, desde o impresso à internet, são essenciais à construção de um
conhecimento autônomo e interativo. Mas o ponto mais significativo do uso das TICs na educação,
sobretudo a distância, consiste em um planejamento consciente, organizado, bem estruturado. Com
objetivos claros para não se perderem no emaranhado de possibilidades que essas ferramentas
disponibilizam.
Com isso há a necessidade de aprender a administrar racionalmente as TICs, pois este é um dos
maiores desafios, uma vez que esse processo encontra-se em construção em nossas escolas. E a lógica
da inserção desses novos recursos na educação presencial e ou a distância deve está sempre pautada
na intenção de formar cidadãos mais críticos e melhorar a qualificação ética, moral e profissional.
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo a apresentação de um estudo de caso. Foram aplicados
métodos para gerência da produção de um sistema Web, os quais utilizam conceitos da Engenharia de
Software e dos Métodos Ágeis para melhor realizar esta gestão. Os resultados obtidos com esse processo
é a comprovação da eficácia da metodologia para o público-alvo, a apresentação dos princípios ágeis
como base para a produção e o desenvolvimento de um sistema Web que dará suporte à Educação a
Distância. Portanto, este trabalho apresenta uma gerência que utiliza os princípios ágeis para construir
um Website voltado à interação, navegabilidade e com a comunicação para o usuário.
PALAVRAS-CHAVE: Educação a Distância, Gerenciamento de projetos Web, Modelo Ágil.
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ABSTRACT: This paper present a study case. Methods were applied to production management of a Web
system, which uses concepts of Software Engineering and Agile software development to better execute
this management. The results obtained with this process are proving the effectiveness of the
methodology for the target audience, presenting of agile principles as basis for production and the
development of a Web system that supports distance education. Therefore, this paper presents a
management that uses agile principles to build a software concerned with the interaction, navigation
and communication with the user.
KEYWORDS: Distance Education, Management of web project, Agile software development

1

INTRODUÇÃO

Na área de Educação a Distância (EaD), existem diversos aplicativos cujo objetivo é proporcionar um
ambiente que supra as necessidades de proximidade física. O ambiente Web é um grande exemplo
disto. Esta modalidade permite com que alunos, professores e interessados tenham acesso a todas as
informações necessárias e relevantes, mesmo que eles estejam geograficamente separados da
instituição. Sendo assim, é importante que este ambiente virtual seja bem estruturado, tenha uma
interface acessível, comunicativa e clara.
Para a construção de tais sistemas é preciso garantir sua qualidade, o que pode ser complexo.
Desenvolver um software sem o planejamento adequado pode ocasionar adversidades como:
funcionalidades incorretas, usabilidade ruim, falhas na arquitetura e a não aceitação por parte do
usuário final. Isto demonstra a importância do uso de conceitos da Engenharia de Software (EngSof) e
da Interação Humano-Computador (IHC). A EngSof procura garantir a qualidade durante todo o
processo de desenvolvimento. Já a IHC busca proporcionar ao usuário interfaces mais claras, usuais e
comunicativas. Baldus, et. al. (2012) diz que a integração das duas áreas pode ser benéfica e que precisa
ser melhor explorada e documentada.
Este artigo tem como objetivo apresentar um estudo de caso que relata o uso dos conceitos de EngSof e
a identificação dos princípios do Modelo Ágil (MoA) para o gerenciamento voltado ao público da EaD no
processo de desenvolvimento de um sistema Web para o CAED-UFMG. Isto é, utilizamos de alguns dos
conceitos da EngSof e dos princípios do MoA para gerenciar a construção de um Website.
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2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A EngSof é uma área do conhecimento da computação que tem como objetivo definir padrões, métodos
e modelos. Estes padrões visam diminuir custos, estimar os prazos e aprimorar a qualidade do processo
de desenvolvimento do software.
A base da EngSof é a qualidade. Essa deve ser garantida durante todo o ciclo de vida do software, ou
seja, desde a identificação da necessidade até a manutenção do produto. Isto inclui, também, durante
as fases intermediárias, como por exemplo, levantamento dos requisitos, planejamento do projeto,
desenvolvimento e implantação. Um resultado final satisfatório é apenas uma consequência da
qualidade durante todo o processo.
Para que esse resultado seja possível é importante que se tenha um processo bem definido. A partir
deste processo de software é necessário determinar formas concretas para se desenvolver o sistema.
Por fim devem ser utilizadas ferramentas para auxiliar no gerenciamento, desenvolvimento e
manutenção.
Existem alguns tipos de abordagens de modelos dentro da EngSof para definir esse processo. Dentre
elas encontram-se o modelo interativo-incremental, PRESSMAN (2010). Atualmente o mercado de
Software utiliza, frequentemente, uma união de modelos de processos, o que permite definir uma
estratégia de gerenciamento melhor adaptada ao desenvolvimento do software desejado.
Outra metodologia também muito utilizada atualmente no mercado é a Metodologia Ágil (MtA). A MtA
é um conjunto de diferentes metodologias, com um mesmo princípio, que baseia-se mais no trabalho
corporativo do que no formalismo e na documentação escrita. Esses princípios foram reunidos por um
grupo de metodologistas conhecidos em um documento chamado Manifesto Ágil63.
A MtA prega uma forma de desenvolvimento mais dinâmica e adaptativa. Os princípios a seguir
contrapõem valores entre a MtA e a tradicional: Indivíduos e interação contra processos e ferramentas;
Software funcional contra documentação abrangente; Colaboração com o cliente contra relações
contratuais; respostas às mudanças contra seguir planos; incentivando a satisfação do cliente com
entregas rápidas e frequentes de partes funcionais; tendo como principal medida de progresso a
funcionalidade do software; considerando bem-vindas mudanças de requisitos, mesmo que tardia;
apoiando a colaboração próxima e diária entre gerentes e desenvolvedores e dando ênfase na confiança
em pessoas motivadas.
63

Disponível em http://agilemanifesto.org
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Essas MtA vêm conseguindo um maior espaço no desenvolvimento de software graças à mudança de
perfil dos projetos. Os princípios descritos no parágrafo acima são base para os Métodos Ágeis. O
trabalho de Mallmann (2011) apresenta a descrição de alguns desses métodos.

3

ESTADO DA ARTE

Uma das principais dificuldades da utilização do MoA seria adaptá-lo a necessidade do projeto. Chow, et
al. (2008) identifica, a partir da coleta de dados de empresas, quais são as práticas ágeis mais críticas
para o sucesso dos projetos. Nessa pesquisa são relatados doze princípios que podem determinar o
êxito, sendo destacados seis como os principais para o público da EaD, listados a seguir: ambiente de
equipe, em termos de qualidade; capacidades de desenvolvimento proporcionando desenvolvimento
mais rápido e barato; envolvimentos do cliente; processos de gestão do projeto; aplicações das técnicas
Ágeis de EngSof e estratégia de entrega.
Entre esses fatores devemos salientar para a nossa pesquisa o processo de gestão do projeto,
principalmente para um domínio tão complexo e dinâmico como o da EaD. Por isto, a gerência deve ter
características diferenciadas em relação às demais. Como mostrado por Augustine, et al. (2005) que
descreve as aptidões que os líderes devem mostrar, assim como elas podem ser aplicadas.
Penedo, et al. (2012) discute a avaliação dos objetivos dos usuários para adaptar-se o projeto a
necessidade desse público. Isto é, identificar quais são as necessidades para o público ao qual o projeto
está voltado. Ela também analisa o que deve ser considerado para sistemas de EaD. Neste trabalho é
enfatizado o impacto que a usabilidade terá para este tipo de aplicação, mostrando a importância que a
interface terá para o projeto.
A pesquisa no estado da arte revela que é crucial identificar o que é necessário para o projeto e como
isto afeta diretamente o resultado final. Além disto, demostra a necessidade de trabalhos que utilizam
técnicas de IHC e o MoA em conjunto, integração pouco explorada para o domínio da EaD.

4

METODOLOGIA

O objetivo dessa pesquisa é estabelecer um processo de gerenciamento para criar um Website para o
CAED que proporcione uma melhor experiência para o usuário da EaD. Portanto, este trabalho descreve
uma abordagem do processo administrativo para o planejamento de Website aplicando um conceito da

EIXO 4 – TECNOLOGIA E PROJETOS INOVADORES PARA A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

973

EngSof, a MtA. Foi utilizado o desenvolvimento estruturado do MoA com a participação de professores e
especialistas em projetos Web.
Além disto, foi utilizado o conceito de comunicabilidade de IHC (PRATES, 2000), para a construção do
site, devido a grande importância que a interface e a organização da informação têm para aplicações de
EaD. Porém, como mostrado por Baldus, et al. (2012), a integração da MtA e dos conceitos de IHC não
são muito explorados. Para alcançar tal objetivo é preciso fazer adaptações no ciclo de vida da
metodologia. A seguir é descrito a adaptação do ciclo de vida do projeto no desenvolvimento do
software:
1. Análise da viabilidade: a viabilidade técnica para tal projeto baseou-se na necessidade
de navegabilidade, funcionalidades, comunicação com o usuário e de manutenção do
sistema;
2. Levantamento de requisitos: constituído de uma pesquisa do estado da arte e de
reuniões com membros especialistas e professores da instituição;
3. Definição das diretrizes: constituída de uma análise crítica do levantamento dos
requisitos, o estabelecimento do público-alvo do nosso sistema e os seus objetivos. Essa
etapa é fundamental para adequar o planejamento do sistema, conjunto de
funcionalidades necessárias, com o perfil do usuário;
4. Desenho da comunicação: conduzido para aprimorar a qualidade do sistema, utilizamos
conceitos da teoria da Engenharia Semiótica (DE SOUZA, 2012), principalmente o
conceito da comunicabilidade;
5. Implementação: foi conduzido conforme o MoA. Neste ponto o projeto é fragmentado
em diversos incrementos e então ocorre o desenvolvimento individual. Para cada um
dos incrementos identificados é necessário que seja realizado a análise dos requisitos e
o desenvolvimento do projeto. A execução desse desenvolvimento se dá com a
definição da arquitetura, o desenvolvimento técnico dos componentes funcionais, a
validação do incremento verificando se está em conformidade com os requisitos e
depurando os erros, e ao final integrando com o resto do sistema já implementado. Na
fase de implementação é realizado um acompanhamento periódico com reuniões curtas
semanais.
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5

RESULTADOS

Nesta seção serão apresentados os resultados da utilização da metodologia, assim como a descrição de
quais foram os benefícios e dificuldades dessa abordagem, fazendo paralelos com os trabalhos citados
na seção 3.
Como mostra Penedo, et al. (2012), é preciso observar as características que devem ser consideradas
para a construção deste tipo de aplicação. Estas aplicações devem prover o aprendizado, facilitar o
acesso à informação e fornecer todas as funcionalidades desejadas. Além disso, é necessário que o
sistema apresente interatividade e facilidade no uso.
Por isso foi feito um trabalho de levantamento de requisitos através de cerca de cinco seções de
Brainstorm. Com a participação da equipe técnica, de design, de comunicação, professores e
funcionários que utilizam o site, foi possível levantar as principais características e funcionalidades que o
sistema deveria apresentar para suprir as necessidades identificadas. A partir desta pesquisa, tendo em
vista as necessidades do sistema, foram definidas as diretrizes de trabalho. Um dos principais pontos foi
a utilização da MtA no gerenciamento, o emprego de técnicas de IHC e utilização de um sistema de
gerenciamento de conteúdo - CMS64.
A MtA foi empregada para o gerenciamento do projeto devido à flexibilidade e dinamismo que a mesma
proporciona. Ao utilizar o desenvolvimento fragmentado proposto pela metodologia, foi possível avaliar
de forma gradual a comunicação que o site está propondo. É possível, também, analisar as
funcionalidades que foram construídas, a usabilidade do site em estágios primários do desenvolvimento
e proporcionar um gerenciamento eficaz.
Com a definição das diretrizes de trabalho e os dados coletados com o levantamento de requisitos inicial
foi elaborado o desenho da comunicação do site e criado os mapas de objetivos dos usuários,
ferramenta apresentada em Barbosa (2010). Este é um dos postos-chaves do projeto, tendo em vista
que a partir dele é realizada a fragmentação e posteriormente o desenvolvimento. Através do projeto
inicial e do mapa de objetivos foi possível identificar a categorização necessária para o sistema o que
auxiliou na utilização da ferramenta CMS e na definição dos níveis de acessos necessários para o site.
Na fase de implementação, foi utilizada essa categorização para a fragmentação do projeto. Isto é, cada
categoria representa um objetivo do usuário. Para cada um desses foi necessário especificar os

64 Content Management System – CMS é um aplicativo usado para criar, editar, gerenciar e publicar conteúdo em Websites
de forma consistentemente organizada permitindo que o mesmo seja modificado, removido e adicionado com facilidade.
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requisitos, projetar, construir, validar e integrar, a partir do projeto de comunicação. Nesta fase ocorreu
a revisão e aprofundamento de todos os requisitos assim como o desenho de comunicação.
O processo de fracionamento do projeto utilizando o mapa de objetivos proporcionou a categorização
disponível na “Figura 1”. Cada uma dessas categorias foi desenvolvida individualmente, conforme já
descrito acima. Como exemplos exploratórios, serão apresentadas a seguir duas dessas categorias:
Contato e Frequently Asked Questions (FAQ).

Figura 1 – Categorização
A categoria Contato foi desenvolvida como uma ferramenta de acesso direto do público-alvo com a
instituição ofertante. O objetivo dessa categoria é criar mecanismos de aproximação com a comunidade
da EaD.
Já a categoria de FAQ tem como objetivo permitir a recuperação de possíveis falhas de comunicações
existentes entre o usuário e o sistema. Além de possibilitar a entrega direta de informação da instituição
ao usuário. Para tal objetivos são exibidas as possíveis perguntas que um usuário poderia realizar
seguida das respostas detalhadas das mesmas. Estes questionamentos estão divididos em um conjunto
de conteúdos que são exibidos no site, sendo eles: EaD (questões relacionadas à modalidade do ensino),
CAED (questões relacionadas à instituição) e Site (questões relacionadas ao funcionamento do Website
criado).

5.1 Análise dos resultados
Cada uma das categorias citadas foi desenvolvida separadamente, validada e integrada ao sistema e
então disponibilizada no site final. A partir da aplicação da metodologia apresentada foi possível fazer
uma melhor análise dos valores identificados como críticos em Chow, et al (2008) para o MoA, sendo:
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1. Ambiente de equipe, em termos de qualidade: A qualidade da equipe proporciona um
ambiente adequado para a construção do software com todos os seus requisitos e
particularidades;
2. Capacidades “time de desenvolvimento” em aspectos técnicos: A capacidade da equipe
em aspectos técnicos auxilia na criação de funcionalidades mais sólidas;
3. Envolvimento do cliente: Este é um ponto crítico para a MtA, mas para projetos voltados
à EaD pode ser complicado o envolvimento do cliente durante o processo de
desenvolvimento, tendo em vista que os mesmos estão geograficamente dispersos. Por
isto identificamos que é importante a criação de mecanismos de comunicação entre a
equipe desenvolvedora e o cliente;
4. Processos de gestão do projeto: O processo de gestão é crucial para qualquer projeto,
uma vez que a definição das diretrizes de trabalho, a forma com que o projeto se
desenrola, os recursos empregados e prioridades são todas definidas pelo gestor e
sendo fundamentais para a evolução do projeto;
5. Aplicações das técnicas Ágeis de Engenharia de Software: Uma das formas de superar a
ausência presencial do usuário no processo é o emprego das técnicas ágeis em conjunto
com técnicas de IHC. Isto é, o fato de inserirmos o planejamento da comunicação
percebida do nosso sistema Web com o usuário;
6. Estratégia de entrega: A estratégia de entrega permite o amadurecimento da
ferramenta antes de sua utilização por parte do cliente.

Os valores apresentados são à base da maioria dos projetos que utilizam o MoA, incluindo para o
domínio da EaD, devendo estar presente em todo o processo de desenvolvimento. A forma de
aplicação, porém, deve ser adaptada, devido às características do usuário final dessa aplicação. Isto é
observado principalmente nos princípios em que a participação do usuário é necessária.
Além disso, a integração da metodologia Ágil, emprego do CMS e das técnicas de IHC mostram-se
complementares. As técnicas IHC geram materiais iniciais necessários para o emprego das técnicas ágeis
como, por exemplo, o fracionamento, planejamento das entregas, priorização de funcionalidades. Estas
técnicas também apoiam o trabalho necessário para definição da ferramenta CMS, identificando os
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usuários que utilizaram o sistema, qual serão as ações dos mesmos e quais serão as categorias da
ferramenta.
A forma de desenvolvimento do MoA, de maneira individual e fracionada, permite uma melhor
visualização da comunicação para o site, avaliação da usabilidade, fatores importantes para aplicações
na EaD. O resultado final da integração do sistema é um ambiente web que atende todos os requisitos
levantados e adequado ao público-alvo da mesma.

6

CONCLUSÃO

O gerenciamento ágil se mostrou eficaz para a construção de sistemas para EaD, assim como para
trabalhar com as técnicas de IHC, em específico técnicas de modelagem da comunicação do sistema. A
partir da fragmentação e desenvolvimento cíclico pregado pela metodologia Ágil, foi possível ter uma
melhor visualização da forma de uso, da navegabilidade e da comunicação existente entre o site e o
usuário.
Além disso, é crucial a participação de especialistas (professores e desenvolvedores) e dos próprios
alunos no processo de desenvolvimento (Oliveira, 2010). Porém, para o domínio da EaD, isso pode ser
complexo devido à distância geográfica existente entre esse público e os desenvolvedores. Por isso a
estratégia de entregas parciais é bastante eficaz para superar esta barreira. Pois permite uma avaliação
fragmentada do sistema juntamente com os especialistas. Concluímos também que a produção para
nosso público-alvo necessita da criação de mecanismos que permitam a comunicação não presencial
dos alunos com a equipe desenvolvedora durante o processo de criação. E que o planejamento da
comunicabilidade é um recurso para tentar suprir a ausência desse aluno.
Porém a implementação do projeto não está finalizado. Então, daremos continuidade às
implementações e desenvolveremos como trabalhos futuros as abordagens a seguir: a construção da
intranet, utilizando-se do mesmo processo descrito nesse artigo, e a avaliação do resultado final,
analisando se o que foi implementado proporcionou os resultados almejados. Para o processo de
avaliação, pretendemos propor mecanismos de utilização de métodos de inspeção específicos para
coletar dados da interpretação percebida do website pelos alunos de EaD.
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Resumo: Este texto apresenta reflexões sobre o Ensino de Artes visuais na modalidade a distância. Sua
concepção partiu de experiências de produção de materiais didáticos desenvolvidos para o Curso de
Especialização em Ensino de Artes Visuais, do Programa de Pós-Graduação em Artes da Escola de Belas
Artes da UFMG. Discorre sobre o ensino de Arte nessa modalidade, sobre a mediação pelo uso de
tecnologias contemporâneas e a importância de se pensar em ferramentas didáticas mais dinâmicas e
condizentes com a cultura atual, notadamente tecnológica, que se apropria de novas formas para
construir conhecimento. O texto descreve a concepção e produção da série de vídeos denominada
“Professor Artista”, que busca estimular ações didáticas do ensino mais aproximadas às poéticas de
criação dos artistas.
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Palavras-chave: Educação a distância, Artes visuais, Ferramentas didáticas, Série Professor Artista

Abstract: This text presents some reflections about Teaching Visual Arts via distance learning. It is based
on the experience of producing teaching materials for the Specialisation Course in Visual Arts Teaching,
part of the Arts Postgraduate Programme of the Fine Arts School at the Federal University of Minas
Gerais. It covers arts teaching via this modality and the use of contemporary technology, with an
emphasis on teaching tools that are dynamic and appropriate for contemporary culture, particularly
those technologies that foster new forms of constructing knowledge. The text describes the conception
and production of the video series called “Artist Teacher”, which seeks to stimulate ways of teaching that
are close to artists’ poetic creation.
Key-words: Distance learning, Visual arts, Teaching tools, Artist Teacher series.

1

INTRODUÇÃO

O objetivo deste artigo é apresentar uma forma de ensino documental de artes visuais, contrariando a
ideia de que ao professor são atribuídas as questões exclusivamente pedagógicas e ao artista a
expressão de um dom extraído de dedicação e trabalho árduo. Além disso, são abordados brevemente
assuntos que possuem vínculo direto com a denominação professor artista, como a importância de que
seja mantida uma produção artística enquanto professor e analisar a relação do professor-pesquisadorartista com a universidade e seus protocolos de admissão.

2

ENSINO A DISTÂNCIA: AS CONCEPÇÕES DESSE MODELO

O processo ensino/aprendizagem tem sido confundido com Educação a Distância - EaD, em vários
trabalhos e não só no Brasil. Neste texto, considera-se que Educação a Distância define um campo mais
abrangente de relações entre o ser humano e o contexto onde ele vive. Ensino a Distância – EnsD é a
relação dialética entre o conhecimento construído ao longo dos tempos e as instigações feitas pelo ser
humano. Assim, no ensino a distância busca-se a construção de conhecimentos a partir das experiências
do sujeito aprendente com a ambiência intencionalmente preparada para que ele seja agente e
promotor de sua aprendizagem, enquanto no ensino a distância o compromisso é com a formação
integral do sujeito, e não com um processo ensino/aprendizagem focalizado em determinada área do
conhecimento.
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3

OS MATERIAIS DIDÁTICOS NA ATUALIDADE

A produção de material didático para o ensino de Arte é uma tarefa complexa, já que a Arte lida com
processos de cognição e de criação que envolvem raciocínios artísticos que nem sempre cabem em
roteiros pré-estabelecidos.
Dessa forma, no campo da Arte, os materiais ou ações didáticas estarão sempre vinculados a
experiências no âmbito do fazer artístico e da autoexpressão, assim como as metodologias de condução
dessas experiências, buscando estimular a construção de conhecimentos em Arte. O material didático e
os objetos palpáveis, por si só, não conduzem a experiências significativas. É fundamental a associação
do material e das ações didáticas com as questões estéticas e com os referenciais artísticos pensados
para cada proposta de ensino, assim como é fundamental o envolvimento dos alunos.
O desenvolvimento de metodologias e ações didáticas é tarefa do professor; por isso, é importante que
o ele reflita sobre o material didático ou ações didáticas como proposições estéticas, estabelecendo
conexões da experiência do fazer artístico com referenciais artísticos e com o estímulo à imaginação dos
alunos. Ou seja, saiba como buscar abordagens significativas para a construção de conhecimento em
Arte e para o desafio à expressividade emotiva e estética.
Diversos outros fatores são relevantes para se pensar na concepção de material didático para a Arte. A
cultura dos alunos, por exemplo, deve ser sempre considerada, já que a expressão em Arte é
diretamente vinculada à cultura, ao que cada um apreendeu imageticamente e vivenciou
corporalmente.
Outro fator também importante relacionado à cultura, e de alcance quase hegemônico, é o fenômeno
das tecnologias contemporâneas, a sua apropriação em diversos campos e usos do cotidiano e,
evidentemente, no ensino de Arte. Levy (2002) considera que a relação com as tecnologias apresenta
outros desafios e requer novas formas para lidar com o conhecimento. As informações são cada vez
mais partilhadas entre as pessoas, com modelos baseados "na simulação, na velocidade e na conexão
em rede".
O computador com conexão à internet se transformou num equipamento unificador das diversas
mídias, diminuindo as fronteiras entre os suportes. Segundo Machado (2007), a fotografia, o cinema, a
televisão e o vídeo, “apesar de serem meios bastante próximos em muitos aspectos, foram durante
todo esse tempo pensados e praticados de forma independente”. Atualmente, as imagens “são
mestiças, ou seja, elas são compostas a partir de fontes as mais diversas - parte é fotografia, parte é
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desenho, parte é vídeo, parte é texto produzido em geradores de caracteres e parte é modelo
matemático gerado em computador”.
O autor também chama a atenção para os rumos das tecnologias mecânicas, audiovisuais, eletrônicas e
digitais, para uma percepção crítica no uso desses equipamentos, ou seja, o cuidado para mediar o seu
uso “numa perspectiva inovadora, fazendo-as trabalhar em favor de ideias estéticas”.
Diversos pesquisadores e teóricos recomendam a necessidade constante do aprimoramento crítico,
tanto na produção quanto na recepção da obra de arte criada com o uso do computador e de outros
meios eletrônicos, digitais e virtuais. Para Barbosa (2005), “a participação que a máquina propõe é
limitada, enquanto a participação proposta pelo indivíduo não se conforma apenas à lógica da
tecnologia, podendo conceitualizar seu uso”. E esse olhar crítico deve ser dirigido também para o ensino
de Arte mediado pelo uso de tecnologias contemporâneas, como o computador e a internet.
Esses são fatores que devem ser considerados na produção de material didático com o uso de
tecnologias contemporâneas e foi a partir dessas reflexões que se concebeu a ideia da série Professor
Artista, produzida para o Curso de Especialização em Ensino de Artes Visuais, que será discutida na
sequência deste texto.

4

A SÉRIE PROFESSOR ARTISTA

4.1 A Escola de Belas Artes: contexto professor-pesquisador-artista
O curso de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG foi criado em 05 de abril de
1957, inicialmente sob a forma de curso de Arte na Escola de Arquitetura.
O corpo docente foi inicialmente composto por professores convidados – artistas reconhecidos – para
que apresentassem e ensinassem os processos artísticos, possibilitando a produção e o ensino de Arte.
Dessa forma, não se exigia dos primeiros contratados a formação em graduação ou em pós-graduação
na área do conhecimento, mas, sim, notório saber em artes e reconhecimento artístico. Inicialmente
eram poucos os cursos de graduação em Artes no Brasil, e sequer havia cursos de pós-graduação na
área. Os professores eram artistas que se dispunham a dar aulas para iniciantes – artistas professores.
Com o decorrer do tempo e a consolidação dos cursos universitários, a condição de acesso à carreira de
docente nas universidades foi se tornando mais academicamente padronizado, na medida em que a
exigência primeira para prestar concurso passou a ser a formação universitária e possuir títulos
acadêmicos.
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São necessários os dois tipos de professores: os artistas e os acadêmicos. Os alunos dos cursos de Artes
querem reconhecer, em seus professores, profissionais-artistas atuantes no mundo da arte, mas nem
sempre isso acontece. A atual pressão para que esses artistas busquem o título de Doutor tem
ocasionado uma corrida aos cursos de pós-graduação, com consequente diminuição de atuação
artística, tendo em vista as exigências de tempo para pesquisa teórica e para escrita de tese. Isso ocorre
porque, pelo peso maior da formação teórica, os programas de Doutorado mudam o foco e os objetivos
do artista, desviando-o da sua criação. Por vezes, há dificuldade em comprovar como produção
acadêmica sua criação artística, uma vez que a Arte ainda institui-se com menor prestígio que a ciência,
quando considerados os critérios de avaliação padronizados. Amplia-se, assim, a distância entre o
docente e o artista (ARRUDA, 2010).
A série Professor Artista foi concebida com o objetivo de valorizar o professor enquanto artista e seu
processo de criação e, dessa forma, destacar a importância de se manter uma produção artística
enquanto professor de Universidade. A série também propõe o resgate da importância da atuação do
docente enquanto artista, não como simples volta ao passado, mas sim como contingência contextual
para o que se propõe nos cursos universitários de Arte contemporaneamente. Deve-se levar em conta a
complexidade da atuação desse docente: formar professores de Arte e formar artistas, uma vez que
uma boa escola de arte forma artistas: alguns vão ser professores, outros não, mas ambos têm que ter
atuação artística como forma de vida.

4.2 O Laboratório Innovatio
O Innovatio68 é o laboratório responsável pela produção de materiais didáticos para o Curso de
Especialização e Ensino de Artes Visuais e, portanto, responsável também pela produção da série
Professor Artista. O laboratório é vinculado à Escola de Belas Artes da UFMG e foi criado em 2008 com o
objetivo de desenvolver a pesquisa e a produção de conteúdos multimídia destinados ao ensino
presencial e a distância. Uma de suas políticas é priorizar ações que utilizem o potencial acadêmico e
técnico de professores e alunos ligados às diversas áreas de formação da UFMG e, dessa forma,
potencializar a pesquisa e o desenvolvimento de novas ferramentas multimídia, estimulando a
interatividade entre docentes e discentes de vários cursos da UFMG e os de outras instituições
acadêmicas.

68

Innovatio - Laboratório de Artes e Tecnologias para a educação disponível em: <http://www.eba.ufmg.br/
innovatio/?page_id=37> Acesso em: 21 abr.2013.
EIXO 4 – TECNOLOGIA E PROJETOS INOVADORES PARA A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

985

O objetivo é apoiar o professor no processo de Educação, proporcionando exemplos didáticos,
enriquecendo visualmente os conteúdos com imagens e diferentes formas de uso das tecnologias.
Quanto ao material didático tradicional impresso, o objetivo é para que esses produtos se enquadrem
no panorama contemporâneo do ensino, privilegiando a articulação de elementos gráficos e textuais,
com o objetivo de melhorar a comunicação entre os conteúdos e os alunos. A disposição impressa do
conteúdo é fundamental para o Ensino a Distância - EnsD, por ser acessível e econômico. Mas isso não
significa que ele seja menos elaborado. Assim, o laboratório investe em pesquisas nas áreas do
audiovisual, do designer gráfico, tipologia e tipometria, composição de textos e processamento de
imagens e textos para editoração eletrônica.
Nesse sentido, a exploração desses recursos, especialmente no ensino, é de fundamental importância e,
por esse motivo, é crucial refletir sobre as mudanças educacionais provocadas por esse avanço
tecnológico, propondo novas práticas docentes e buscando proporcionar experiências de aprendizagem
significativas para os alunos.

5 SÉRIE PROFESSOR ARTISTA: CONCEPÇÃO E PROCESSOS DE PRODUÇÃO
O Ensino a distância é espaço aberto à inclusão de mídias e integração de todos os meios de
comunicação e interatividade potencial. Diante dos novos desafios da educação, o objetivo da produção
de objetos de aprendizagem é explorar possibilidades técnicas e expressivas do vídeo, e de todos os
demais meios tecnológicos disponíveis, respeitando os objetivos pedagógicos do curso e os processos de
mediatização.
[...] A mediatização técnica, isto é, a concepção, a fabricação e o uso
pedagógico de materiais multimídia, gera novos desafios para os atores
envolvidos nestes processos de criação (professores, realizadores, informatas
etc.), independentemente das formas de uso: o fato de que esses materiais
possam vir a ser utilizados por estudantes em grupo, com professor em
situação presencial (no laboratório da universidade, por exemplo), ou a
distância por um estudante solitário, em qualquer lugar e em qualquer tempo,
só aumenta a complexidade desses desafios. Há que considerar, como
fundamento dessa mediatização, os contextos, as características e demandas
diferenciadas dos estudantes que vão gerar leituras e aproveitamentos
fortemente diversificados. (BELLONI, 2002)
Aulas, cursos, conferências, entrevistas gravadas em vídeo ou transmitidas por televisão ou internet são
materiais didáticos audiovisuais que tem alcance limitado, dependendo do público para o qual são
feitos. No caso da educação básica e da formação de professores, há necessidade de ir além, pois a
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demanda de instigação tem dupla função: atrais e manter a atenção no objetivo de
ensino/aprendizagem.
Segundo Carneiro (2002), as produções didáticas têm ficado, na maioria das vezes, quase
exclusivamente na mão de profissionais da comunicação; teme-se que por razões econômicas ou
mesmo filosóficas, elas estejam sendo realizadas por equipes que não contemplam a participação de
educadores e pedagogos, resultando numa produção que não é cinema, nem televisão, nem vídeo
educativo. A autora nos lembra que, sendo o audiovisual um modo de expressão de síntese, por
combinar as linguagens do cinema, do teatro, do rádio e da computação gráfica, seus recursos
expressivos devem ser explorados sem deixar de lado a qualidade pedagógica. E acrescenta ainda que o
vídeo didático muitas das vezes refere-se a situações tradicionais de comunicação em sala de aula,
adota um discurso professoral, autoritário e verticalizado, reproduzindo, em muitos casos, a
comunicação tradicional entre professor e aluno, na qual a relação pedagógica consiste em explicar o
mundo a alguém que não sabe, referenciado pelo saber constituído. É nesse cenário que encontramos o
desafio dos profissionais envolvidos no processo de criação e do uso pedagógico de materiais
multimídia.
Estudos observaram que é necessária uma produção audiovisual educacional com características
técnicas e propostas pedagógicas atualizadas, pois os métodos tradicionais e os discursos autoritários
tendem a fracassar. Carneiro (2002) nos lembra, então, que é preciso utilizar narrativas dinâmicas;
combinar as finalidades educacionais com um discurso que se aproxime do entretenimento, sem ser
banal e sem simplesmente repetir fórmulas da televisão. É fundamental incluir na equipe de produção,
além dos especialistas e técnicos da área de TV e Vídeo, educadores que auxiliem na elaboração de
roteiros criativos e que formulem propostas diferenciadas baseadas nas visões pedagógicas mais
recentes, especialmente aquelas que envolvam a interatividade (mesmo sabendo do caráter
unidirecional do vídeo analógico), a aprendizagem colaborativa, a transdisciplinaridade e que permitam
a formação de uma consciência analítica e crítica.
Diante desse cenário atual e perspectivas para a produção de material didático para o ensino a
distância, o Innovatio tem sua equipe constituída de professores e profissionais especializados em artes
visuais, assim como cineastas, editores, cinegrafistas, roteiristas, produtores, músicos, designers e
fotógrafos, dentre outros. Um vídeo não é o produto de uma pessoa só, mas de um grupo de
profissionais que desempenharam funções específicas na produção. O projeto idealiza o vídeo como
meio de ensino, explorando recursos do suporte para fins didáticos. No processo de produção de vídeos
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didáticos para o ensino de artes visuais, recursos visuais e sonoros, elementos de expressão audiovisual
(textos e imagens animados, trilha sonora, dentre outros) são utilizados em função do ensino, do
público e do tipo de aprendizagem.
O laboratório, ao idealizar a série Professor Artista, teve sua preocupação voltada para as características
técnicas e didáticas intrínsecas ao vídeo como a montagem do ponto de vista narrativo, semântico e
recursos estéticos. Analisar as propostas que caracterizam um vídeo didático como informar, motivar,
ilustrar, sensibilizar, fixar conteúdos, facilitar a compreensão e promover reflexões. Dentro desses
inúmeros fatores encontra-se um que é essencial para a concepção de um vídeo didático: o público alvo.
A relação do conteúdo com o espectador deve ser relevante, adequado e com narrativa apropriada,
portanto a série se propôs a estimular a cognição daqueles inseridos no ambiente acadêmico e
profissional das artes visuais, por meio de recursos audiovisuais, com o intuito de atender às suas
expectativas de apresentação de um conteúdo teórico em um formato que potencialize o entendimento
e estimule o debate.
A produção imagética do próprio vídeo com nuances específicas que o fazem mais adequado ao ensino
de Arte facilita sua difusão e abrangência. Insere questões que auxiliam na formação do professor de
Arte e inicia um processo de reflexão sobre o ensino de Artes visuais. Inúmeros temas foram abordados,
como a experiência da educação do olhar para a observação; a construção de uma identidade artística;
reflexões sobre os espaços para a arte; a utilização dos espaços urbanos como ambientes de expressão;
o professor como produtor de arte, para que com isso ele possa compartilhar, transmitir e dialogar a
experiência da produção artística; a arte como um instrumento cidadão de consciência ambiental e
política.
A série Professor Artista foi concebida com o intuito de buscar uma abordagem de diferentes recursos
didáticos para o ensino de artes visuais, com a preocupação de discutir conceitos e referenciais artísticos
para o ensino desse campo de conhecimento. Propõe fazer uma reflexão sobre o ensino de Artes visuais
do ponto de vista do professor-artista, envolvendo processos de criação, pesquisa, experimentação,
produção artística e acadêmica. A série mostra trabalhos, experiências e ações de professor artista e as
possíveis interseções e mediações entre esses dois campos de atuação.
Além disso, a série de vídeos tem o objetivo de registrar e divulgar parte da produção de professores
artistas que se destacam no contexto da arte contemporânea e suas proposições como professores, seja
da graduação, pós-graduação e também na educação básica. Com isso, o material produzido irá
significar a possibilidade concreta de se ampliar o repertório dos alunos em relação a procedimentos
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artísticos e pedagógicos, além de municiar professores e arte/educadores de rico material de pesquisa e
de repertório artístico.
Os vídeos são produzidos com caráter documental a partir da gravação de depoimentos dos professores
selecionados; de imagens da sua produção artística e do seu trabalho como professor; de ações ou
propostas artísticas para a produção específica do vídeo; de depoimentos de especialistas ou críticos
sobre o seu trabalho; de outras imagens e outras narrativas. A ideia é que cada um seja contaminado,
em sua concepção e formato, com as principais referências estéticas e conceituais do professor artista
enfocado. Muitos críticos falam da condição privilegiada do professor artista, no sentido de que ele tem
a arte inserida no seu contexto de vida, nas suas vivências e experiências do fazer artístico, o que
facilitaria pensar abordagens e metodologias de ensino como estratégias poéticas, estimulando a
expressão dos alunos.
Inicialmente, foram produzidos oito vídeos, alguns ainda em processo de finalização, com professores
artistas que possuem produções notórias em diferentes áreas das artes visuais. O primeiro vídeo
didático documental produzido pelo laboratório para a série Professor Artista foi o da artista plástica e
ceramista Adel Souki, que destaca a forma de trabalhar da artista a partir da produção contemporânea
da cerâmica. Professores da Escola de Belas Artes da UFMG compartilharam suas experiências e
conhecimento, dentre eles o professor de Desenho Eugênio Pacelli Horta, que introduz a discussão
acerca das questões relacionadas aos espaços para a arte e a experiência da educação do olhar para a
observação e reflexão sobre a imagem. O processo de produção de uma gravura foi retratado no vídeo
do Professor e Gravurista Clébio Maduro que descreveu, de forma didática e prática, o cotidiano da
produção artística em um ateliê de gravura. Mário Zavagli aborda a história da pintura e da construção
de uma identidade brasileira nas artes visuais. Brígida Campbell desenvolve trabalhos de Interferência
Urbana, Desenho, Instalação, dentre outros. Paulo Baptista demonstra que a fotografia pode ir além de
uma forma de expressão individual, sendo também um instrumento cidadão de consciência ambiental.
Além de registrar e divulgar parte da produção de professores/artistas que se destacam no contexto da
arte contemporânea e suas proposições como professores, o material produzido significa uma
possibilidade concreta de se ampliar o repertório dos alunos em relação a procedimentos artísticos e
pedagógicos.
A série aborda o trabalho do professor artista e busca estabelecer relações entre poéticas visuais e
ações didáticas no ensino, de acordo com as expressões artísticas com as quais cada um trabalha,
permitindo também conexões e inter-relações entre as diferentes modalidades expressivas, como
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desenho, pintura, escultura, cerâmica, instalação, arte e tecnologia, performance, grafite, intervenções
urbanas e a land art, dentre outras.
Dentre os professores artistas abordados destacam-se: Adel Souki (cerâmica), Hélio Passos Resende
(mídias contemporâneas combinadas), Eugênio Paccelli Horta (desenho e espaços da arte), Clébio
Maduro (gravura); Mário Zavagli (pintura, aquarela, história da arte), Junia Melillo (objetos cinéticos,
criação e manipulação de bonecos); Paulo Batista (fotografia panorâmica, arte política e meio
ambiente), Brígida Campbell (intervenções urbanas e ações efêmeras em espaços públicos).
Muitos dos especialistas habilitados no Curso de Especialização em Ensino de Artes Visuais atuam ou
atuarão como professores de artes visuais, mesmo os que não tenham feito graduação na área. Essa é
uma das razões da importância de se discutir o material didático nessa perspectiva e aproximar o
especialista em ensino de artes visuais do universo da produção artística contemporânea buscando
ampliar, simultaneamente, as reflexões sobre suas possibilidades de atuação como professores de Artes
visuais.

6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como foi visto, a série Professor Artista possui recursos expressivos que podem ser explorados
intencionalmente para fins didáticos. Como considera Lima (2013), os vídeos têm qualidade de objetos
de aprendizagem, além de permitirem o desenvolvimento de percepção, imaginação, organização e a
interação entre ser artista e ser professor.
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Resumo – A preocupação com a evasão em cursos EaD leva a diferentes reflexões sobre o que motiva as
altas taxas de desistência de alunos. Entre as questões que se levantam é preciso pensar em novas
propostas de processos seletivos, não tradicionais, que sirvam simultaneamente como ferramenta de
seleção e de esclarecimento aos candidatos sobre o que é ser um aluno a distância e suas implicações
em termos de organização de tempo e dedicação ao estudo. O presente trabalho apresenta um processo
seletivo realizado na forma de um curso a distância com duração de 25 dias, com conteúdo e atividades
concentradas equivalentes a uma disciplina de curso superior ofertada no EaD, com 4.586 candidatos
concorrendo a 990 vagas distribuídas em cinco cursos ofertados pelo sistema UAB. O objetivo proposto é
a busca por uma forma mais efetiva de redução da evasão em cursos a distância, colocando o candidato
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ao curso frente a frente com as exigências dessa modalidade de ensino. Acredita-se que os candidatos
aprovados no processo devem apresentar um perfil mais adequado ao EaD do que candidatos
selecionados em um processo seletivo tradicional.
Palavras-chave: Evasão, Processo seletivo, Ensino a distância.

Abstract – The preoccupation with the levels of dropout in distance education courses leads to think
about new proposals for selection processes, no traditional, serving how a tool for selecting candidates
and clarification on what is to be a distance learner and their implications based in organization of the
time and dedication to the study. This paper show a selection process in the form of a distance learning
course with a duration of 25 days, with content and activities concentrated and equivalent the a
discipline of higher education offered in distance education, with 4,586 candidates for 990 places,
distributed in five courses offered by UAB. The objective is the search for a more effective reduction of
dropout in distance learning courses, putting the candidate to the course face to face with the
requirements of this teaching modality. It is believed that the successful candidates in the process must
have a profile more suited to distance learning than candidates selected in a traditional selection
process.
Keywords: Evasion, Selection process, Distance education.

1. INTRODUÇÃO
Apesar de não haver ainda um consenso sobre como superar o assunto, a evasão é, provavelmente, um
dos fatores mais preocupantes nos cursos ofertados na modalidade de Ensino a Distância (EaD). Vargas
(2007) salienta que diferentes autores propõem definições para o conceito de evasão cuja abrangência
pode variar em decorrência dos critérios selecionados para categorizar os processos de entrada e saída
dos alunos. A Tabela 1 sintetiza algumas definições de evasão encontradas na literatura e faz uma
análise da amplitude do seu conceito:
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TABELA 1
Definição de evasão e amplitude do conceito
Autor/Data
Utiyama

e

Borba

(2003)

Definição

Amplitude do Conceito

Evasão é entendida como a saída definitiva do

Ampla. Não foi estabelecido nenhum

aluno de seu curso de origem, sem concluí-lo.

critério de tempo no curso para a saída do
aluno.

Maia

e

Meireles

(2005)

Evasão consiste em alunos que não completam

Especifica que mesmo os alunos que

cursos ou programas de estudo, podendo ser

nunca começaram o curso devem ser

considerada como evasão aqueles alunos que se

considerados no cálculo das taxas de

matriculam e desistem antes mesmo de iniciar o

evasão.

curso.
Abbad,

Carvalho

e

Zerbini

Evasão refere-se à desistência definitiva do aluno

Não deixa claro se evasão se aplicaria

em qualquer etapa do curso.

apenas aos alunos que chegaram a iniciar

(2005)

o curso ou se abrangeria também àqueles
que apenas se matricularam e nunca
iniciaram o curso

Fonte: Vargas (2007)

Sabe-se que muitos alunos de EaD optam por fazer um curso sem ter noção das exigências peculiares a
esta modalidade tais como, dedicação e disciplina para o autoestudo e organização de tempo
necessárias para cumprir todas as atividades propostas. Frequentemente, os percentuais de evasão de
um curso podem ser muito altos. Entretanto, muitos alunos nem chegam de fato a começarem o curso,
apesar de terem efetivado a matrícula e ocupado a vaga. Este cenário de evasão é preocupante e está
presente em todas as modalidades de ensino (presencial, semipresencial ou a distância). No contexto do
EaD, percebe-se que diversos fatores influenciam a evasão dos alunos nestes cursos como (MOORE e
KEARSLEY, 2007), (COELHO, 2002) e Sanchez (2007 apud COMARELLA, 2009):


insatisfação com a tutoria;



dificuldade de acesso à Internet;



dificuldade de assimilação da cultura inerente à EAD;



falha na elaboração do curso e/ou material didático deficiente;



expectativas erradas por parte dos alunos (não era o curso desejado, achou que EaD era
mais fácil);
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tecnologia inadequada ou falta de habilidade para usar a tecnologia corretamente;



sua situação financeira não lhe permitiu continuar;



a instituição não ofereceu os recursos necessários;



falta de tempo ou não se dedicou o quanto poderia ou deveria;

Diversas pesquisas buscam as causas da evasão e sugerem formas de reduzi-la (NETTO, 2012), (COELHO,
2002), (ALMEIDA, 2008), (JORGE et al., 2010), (COMARELLA, 2009), (CUNHA, 2006), no entanto, são
escassos os estudos que busquem uma ação preventiva à evasão.

2. PROCESSO SELETIVO COMO FERRAMENTA PARA CAPACITAR E SELECIONAR
Como visto até o momento, há diversas pesquisas que apresentam resultados semelhantes relativos aos
fatores de evasão e, em geral, o combate a esses fatores tende a ser tardio por parte das instituições de
ensino. Espera-se sempre que o aluno possua habilidades para usar as tecnologias, bem como seja capaz
de tomar iniciativas necessárias à gestão da sua própria aprendizagem na educação a distância. Nesse
sentido, não há medidas preventivas quanto à evasão.
Tentando viabilizar uma forma de antever e sanar problemas de evasão na modalidade a distância, foi
estruturado e efetivado um processo seletivo diferenciado, visando capacitar os candidatos aos cursos
ofertados e amenizar, ao menos em parte, os fatores de evasão apontados. O processo seletivo
proposto consistiu em um curso, nos mesmos moldes de uma disciplina ofertada em um curso superior
a distância, com exigências semelhantes em termos de atividades, avaliações, material de estudos e
formas de interação. Assim, o candidato teria de antemão noção dos desafios para realização de um
curso EaD em termos de compreensão das possibilidades tecnológicas disponíveis, e da necessidade de
dedicação e organização de tempo para o processo de ensino e aprendizagem.

2.1 Metodologia
O curso foi estruturado em seis módulos, sendo que dos exercícios e atividades propostos em cada
unidade, uma servia para avaliar a aprendizagem. Ao final os alunos do curso realizaram uma avaliação
abrangendo todo o conteúdo estudado. O primeiro módulo tratou do processo seletivo e sua
normatização; apresentação do Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB (histórico e
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funcionamento) e das características dos cursos ofertados pela instituição. O segundo e terceiro
módulos do curso capacitavam e colocavam em prática a utilização do ambiente virtual e dos recursos
de internet. O manuseio das diferentes ferramentas de informática fez com que o candidato tivesse
uma noção das suas deficiências tecnológicas, habilitando-o na utilização das ferramentas web
necessárias; o quarto módulo preparava o candidato para se comunicar adequadamente em ambientes
virtuais, geralmente impessoais e "frios", de forma a facilitar e aprimorar o diálogo e a interação com os
professores e colegas; o quinto módulo visava apresentar a legislação vigente e as competências no EaD,
neurociência do aprendizado e histórico do EaD; finalmente, o sexto módulo apresentava as Diretrizes
Curriculares Nacionais para cada um dos cursos ofertados, legislações específicas de cada curso e o
perfil profissiográfico.
As inscrições para o processo seletivo foram abertas no final de 2012, com oferta de vagas em cinco
cursos, sendo um bacharelado e quatro licenciaturas, distribuídos em 9 polos. Para as 990 vagas
disponíveis, conforme distribuição ilustrada na Tabela 2, houveram 4.586 candidatos inscritos, dentre
eles professores da rede pública (estadual e municipal) e demanda social.
TABELA 2
Distribuição das vagas ofertadas no Estado – 2013/01
Bacharelado em

Licenciatura em

Licenciatura em

Licenciatura em

Licenciatura em

Adm. Pública

Letras - Espanhol

Pedagogia

Computação

Matemática

Oferta em 1 polo na

Oferta em 4 polos

Oferta em 5 polos

Oferta em 1 polo na

Oferta em 3 polos

capital e 4 no interior

no interior do

no interior do

capital e 3 no interior

no interior do

do Estado

Estado

Estado

do Estado

Estado

250 vagas

200 vagas

250 vagas

140 vagas

150 vagas

(50 por polo)

(50 por polo)

(50 por polo)

(35 por polo)

(50 por polo)

Total de vagas ofertadas em 2013: 990

Foram selecionados para ocupar as vagas disponibilizadas, os candidatos que obtiveram o melhor
desempenho nos diversos exercícios e atividades existentes nos módulos do curso de seleção, conforme
lista de classificação divulgada no final do processo seletivo. Não foi levado em consideração no
momento da seleção qualquer elemento subjetivo como tempo, frequência ou assiduidade dos
candidatos no ambiente de aprendizagem. O curso do processo seletivo ocorreu no período
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compreendido entre 07/01/2013 a 31/01/2013, ofertado no Ambiente Virtual de Aprendizagem
(Chamilo - v. 1.9.0) regularmente utilizado nos cursos EaD ofertados pela IES via Sistema UAB.
Nesta primeira etapa da pesquisa, em decorrência do quantitativo de candidatos (4.586) trabalhou-se
com dados puramente quantitativos coletados e/ou gerados diretamente pelo sistema. Em uma
próxima etapa, serão compilados os questionários encaminhados aos candidatos desistentes do
processo seletivo e traçado um comparativo da evasão entre os cursos com seleção tradicional e os
cursos com ingresso mediante o processo seletivo proposto neste trabalho.

3. ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS
Como ilustrado na Figura 1, dos 4.586 candidatos alocados no AVA, 1.525 nunca acessaram o ambiente
desde o momento da inscrição até o fechamento do processo seletivo. Sobre os candidatos que nunca
acessaram a plataforma, acredita-se serem alunos que, em um processo de seleção tradicional,
poderiam ter sido aprovados e, a exemplo do que acontece com frequência nos cursos EaD, poderiam
ter efetivado a matrícula ocupando vagas que alunos mais comprometidos poderiam absorver.

Figura 1 – Acesso dos candidatos ao curso

Foi registrado um acesso médio simultâneo oscilando entre 200 e 300 candidatos durante o dia, com
uma média de permanência total no ambiente de 7h11m29s, durante todo o curso, o que resulta em
aproximadamente 17 minutos por dia de acesso por aluno, tempo considerado baixo para realização de
todas as atividades e acesso a todo o material disponibilizado. Observou-se que muitos alunos
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acessavam rapidamente para baixar os textos e demais conteúdos de cada aula, no local de trabalho,
em casa ou em lan houses, acessando o ambiente por mais tempo apenas para realização das avaliações
ou interação nos fóruns, chats e blogs. No total, houveram 52.775 acessos no período de realização do
processo seletivo, o que resulta em uma média de pouco mais de 17 acessos por candidato durante o
curso.
Na Figura 2 pode ser observado um comparativo do tempo total de acesso ao curso, onde se destaca
que 47,8% dos candidatos acessaram por um tempo total inferior a 5 horas. Desses 47,8% (1.465
candidatos), 70% (1.029 candidatos) não conseguiram aprovação e 19% (281 candidatos) obtiveram
classificação abaixo da média exigida não conseguindo a vaga. Ainda assim, 11% (155candidatos)
conseguiram uma das 990 vagas ofertadas.

Figura 2 – Tempo total de acesso dos candidatos ao curso

Sobre a realização das atividades por aluno (Figura 3), notou-se que, em média 71% dos candidatos
ativos realizou todas as atividades propostas nos seis módulos do curso, mas somente 63,4% realizaram
todas as avaliações propostas (Figura 4), exigência para não ser desclassificado. Assim, 36,6% dos
candidatos foram reprovados no processo por não terem conseguido cumprir com os requisitos básicos,
não demonstrando perfil adequado para realização de um curso na modalidade EaD. Segundo contatos
recebidos na Coordenação UAB na época do processo seletivo, muitos candidatos alegaram dificuldades
semelhantes às citadas no início deste trabalho. Entre os comentários mais frequentes destacam-se:
falta de tempo para os estudos, dificuldade em se adaptar à modalidade EaD, incapacidade de
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organização para o autoestudo, dificuldades no manuseio das ferramentas tecnológicas e excesso de
conteúdo em relação tempo disponível do candidato para estudar.

Figura 3 – Tempo total de acesso dos candidatos ao curso

Figura 4 – Realização das avaliações pelos candidatos

Na Figura 5 pode ser observada a participação dos candidatos nos fóruns temáticos disponibilizados no
curso. A exemplo do que acontece na maioria dos cursos EaD, a participação nos fóruns foi
relativamente tímida, com uma minoria realmente ativa nos fóruns e um grande quantitativo de
candidatos com pouca ou nenhuma participação.
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Figura 5 – Postagem dos candidatos nos fóruns

Traçando um comparativo (Figura 6) entre os candidatos dos cursos ofertados no processo seletivo,
nota-se um padrão bastante semelhante entre eles, com pouca variação entre os quatro quesitos
levantados, sendo: percentual de candidatos que nunca acessaram o AVA após a inscrição, percentual
de candidatos que acessaram, mas não participaram das atividades, percentual de candidatos que
participaram de forma insuficiente e percentual de candidatos que corresponderam às expectativas de
um aluno de EaD.

Figura 6 – Resultado por curso ofertado e quantitativo de inscrições
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Assim, em média 42% dos inscritos no processo seletivo apresentaram as características básicas exigidas
para um aluno de curso a distância. Destes, foram selecionados os que obtiveram as melhores notas nas
avaliações propostas e, acredita-se, que representem um grupo de alunos com menor tendência a
evasão, tendo em vista conhecerem o grau de exigência da modalidade EaD, em especial na necessária
fluência tecnológica e gestão do tempo para dar conta das exigências das diferentes disciplinas a serem
ofertadas. Ressalta-se ainda que, dos inscritos para o processo seletivo, 1.781 (39%) realizaram a
inscrição para o curso de Administração Pública, 925 (20%) escolheram a Licenciatura em Computação,
861 (19%) escolheram o curso de Licenciatura em Pedagogia, 710 (15%) se inscreveram na Licenciatura
em Letras - Espanhol e 309 (7%) optaram pela Licenciatura em matemática.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo seletivo apresentado neste trabalho busca uma forma mais efetiva de redução da evasão em
cursos a distância, uma vez que o candidato ao curso terá oportunidade de estar frente a frente com as
exigências dessa modalidade de ensino. Acredita-se que os candidatos aprovados apresentam um perfil
mais adequado ao EaD do que candidatos selecionados em um processo seletivo tradicional, pois
ingressarão no curso com um conhecimento prévio de diversos aspectos que motivam a evasão. Dentre
as propostas do processo seletivo destacamos:


capacitação no ambiente virtual utilizado pelos cursos EaD ofertados, de maneira a reduzir o
impacto tecnológico no início do período letivo;



aprofundamento do perfil do curso escolhido, sua legislação específica, área de atuação e
mercado de trabalho, evitando o ingresso em um curso que não atenda as expectativas
profissionais;



poder verificar de antemão os recursos oferecidos nas disciplinas, para saber se serão
suficientes para um aprendizado satisfatório;



conhecimento da forma de funcionamento e atribuições da tutoria a distância e de forma a
utilizar adequadamente esse recurso;



oportunidade de avaliar o nível de exigência de um curso EaD com relação ao tempo
necessário de dedicação para o estudo;
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oportunidade de verificar o tipo e qualidade do material didático oferecido no ambiente
virtual;



ter noção do que é ser um aluno de um curso superior a distância e as respectivas exigências;



conhecimento dos requisitos mínimos necessários em termos de sistemas e disponibilidade
de conectividade de Internet para poder realizar um curso EaD de forma adequada.

Sabe-se que há variáveis não consideradas, como a possibilidade de não ter sido o próprio candidato
quem realizou as atividades e avaliações. Espera-se que tais candidatos sejam eliminados durante o
curso, uma vez que as atividades e provas presenciais nos polos inibem esse tipo de atuação. Ou seja, se
adaptarão ao curso com mais dificuldade por não terem adquirido a bagagem de conhecimento
conseguida pelos que efetivamente realizaram o processo seletivo, ou terminarão evadindo por motivos
diversos relacionados anteriormente.
Além da equipe da Coordenação da UAB, que responsabilizou-se pela organização do processo seletivo
e atendimento administrativo aos candidatos, o processo envolveu diversos profissionais sendo, um
professor responsável pelo desenvolvimento do conteúdo e organização didático-metodológica do
ambiente virtual do curso, dois professores que auxiliaram no atendimento pedagógico, moderação dos
fóruns e demais contatos com os alunos e profissionais da equipe de suporte ao ambiente virtual da
Instituição. Apesar de ser uma equipe pequena de professores, não houve sobrecarga de atividades para
responder fóruns e atender os alunos de forma adequada. No geral, não foi um processo seletivo de
custo elevado como seria um vestibular tradicional. Como dito anteriormente, cabem melhorias, como a
utilização dos laboratórios dos polos para realização das avaliações de forma presencial, tornando o
processo mais confiável.
Ao final do primeiro semestre dos cursos (iniciaram em fevereiro de 2013), será iniciada a validação da
efetividade do processo seletivo, analisando índices de evasão em comparação com turmas que
iniciaram em 2012 mediante processo seletivo tradicional, de uma forma menos quantitativa.
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Resumo: O presente artigo trata de um estudo sobre o Projeto UCA Tocantins, desenvolvido em dez
escolas de 2010 a 2012. Tem como objetivo apresentar alguns resultados da integração das TDIC ao
currículo escolar. Tomaram-se como referência as práticas pedagógicas desenvolvidas e socializadas por
professores e gestores das escolas participantes do Projeto UCA-TO, no Fórum Tecnologia, Educação e
Mobilidade da UFT: UCA – Um computador por Aluno, ocorrido em março de 2013. Na perspectiva de
apresentar os resultados da integração das tecnologias ao currículo, utilizamos como referências as
cinco oficinas oferecidas pelos membros da equipe de formação do projeto, em parceria com os
professores, gestores, coordenadores do UCA das dez escolas que fazem parte do projeto UCA
Tocantins. Como resultados, observamos que, apesar das dificuldades encontradas em cada realidade
escolar, os profissionais das escolas têm desenvolvido práticas pedagógicas com o uso dos laptops em
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distintos espaços. Utilizam diversas linguagens, com estratégias pedagógicas diversificadas, o que nos
possibilita identificar a ocorrência da mobilidade das tecnologias (nos vários espaços), da informação
(que não está restrita aos livros didáticos e à sala de aula. Com uso das redes de web, nas comunidades,
nos sujeitos sociais), do conhecimento (com a inserção da tecnologia, criaram-se novas dinâmicas de
construção do conhecimento, de pesquisa, de planejamento, de investigação, registro dos resultados
dos trabalhos e de socialização desses conhecimentos). Constatamos que as práticas pedagógicas,
alicerçadas na formação do Projeto UCA, têm possibilitado aos professores, aos gestores e aos
formadores a ressignificação dos caminhos percorridos na docência. Ao mesmo tempo abrem
perspectivas para trajetórias ainda não pensadas, mas que, associadas ao empenho, ao
comprometimento e ao profissionalismo, podem vir a fazer a diferença entre o ensinar e o aprender
com o uso das TDIC.
Palavras-chave: Integração das TDIC ao Currículo. Formação continuada. Projeto UCA Tocantins. Novas
Tecnologias da Educação.

Abstrac: This article deals with a study on the UCA Tocantins Project, developed in ten schools from
2010 to 2012. Aims to present some results of the integration of the curriculum TDIC. Taken as
reference pedagogical practices developed and socialized by teachers and managers of schools
participating in the project UCA-TO, Technology Forum, Education and Mobility UFT: UCA - One
computer per student, which occurred in March 2013. A view to presenting the results of the integration
of technology into the curriculum, we used as references the five workshops offered by members of
staff training project, in partnership with teachers, administrators, coordinators of the Institute of the
ten schools that are part of the project UCA Tocantins . As a result, we observed that, despite the
difficulties encountered in each school reality, the professional schools have developed pedagogical
practices with the use of laptops in different spaces. Use several languages, with diverse teaching
strategies, which enables us to identify the occurrence of mobility technologies (in locations),
information (which is not restricted to textbooks and classroom. With use of web networks, in
communities in social subjects), knowledge (with the inclusion of technology, they have created new
dynamics of knowledge construction, research, planning, research, recording the results of the work and
socialization of this knowledge). We found that pedagogical practices grounded in the formation of the
UCA Project, have enabled teachers, managers and trainers to reframe the paths taken in teaching. At
the same time open up prospects for trajectories have not thought of, but which, coupled with the
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commitment, the commitment and professionalism, could make the difference between teaching and
learning with the use of TDIC.
Keywords: Integration of the Curriculum TDIC. Continuing education. UCA Project Tocantins. New
Educational Technologies.

INTRODUÇÃO
Fazer dos espaços escolares, de modo especial das escolas públicas, espaços contemporâneos da
sociedade do conhecimento (HAGREAVES, 2003) tem demandado algumas iniciativas governamentais.
Em seus projetos e programas, buscam assegurar a presença e a usabilidade das Tecnologias Digitais da
Informação e Comunicação – TDIC, integrando-as ao currículo para que alunos, professores e gestores
passem a utilizá-las, tanto na gestão como nos processos de ensino e de aprendizagem.
Programas como o ProInfo Integrado (BRASIL, 2007), voltados para o uso didático-pedagógico das
tecnologias da informação e da comunicação no cotidiano escolar, previam a instalação de
computadores em todas as escolas públicas do país até o ano de 2010, mas ainda não atingiram suas
metas, pois muitas escolas ainda não têm laboratórios de informática para os alunos. Em ações
paralelas, o MEC continua subsidiando as escolas com ofertas de conteúdo e recursos multimídia e
digitais oferecidos pelo Portal do Professor, TV Escola e DVD Escola, pelo Domínio Público e pelo Banco
Internacional de objetos Educacionais. O Ministério disponibiliza também cursos destinados a gestores,
professores e técnicos para o uso das tecnologias digitais (BRASIL, 2013). Mais recentemente o
Ministério de Educação (BRASIL, 2012) adquiriu 5 mil unidades de tabletes para serem utilizados em
cursos de formação de coordenadores estaduais do Programa Nacional de Tecnologia Educacional, os
quais atuarão como multiplicadores na capacitação dos professores do ensino médio.
Outra iniciativa é O projeto Um Computador por Aluno – Projeto UCA, criado e implementado a partir
de uma iniciativa da Presidência da República, sob a coordenação do MEC, inicialmente pela Secretaria
de Educação a Distância – SEED e depois passou para a Secretaria de Educação Básica – SEB. O Projeto
UCA teve suas ações desencadeadas a partir 2007, na fase de experimento, abrangendo cinco escolas
públicas do país, entre elas uma do estado do Tocantins. Após ser avaliado, o Projeto passou para a fase
II, da expansão para a realização de ações em todos os Estados e regiões do Brasil, contemplando 300
escolas públicas e seis municípios no país, cujas escolas foram todas inseridas nesse projeto.
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Essas iniciativas buscam a inserção das TDIC nos espaços escolares tanto por meio da aquisição de
equipamentos, como por meio de processos de formação para professores, gestores e técnicos. Isso
porque, segundo Almeida e Valente (2011), implantar as TDIC nas escolas é um processo muito mais
amplo e complexo do que simplesmente prover acesso à tecnologia e automatizar práticas
educacionais. Elas devem “estar inseridas, integradas aos processos educacionais, agregando valor à
atividade que o aluno ou o professor realiza” (ALMEIDA; VALENTE, 2011, p. 74).
O objetivo deste artigo é apresentar alguns resultados da integração das TDIC ao currículo escolar,
tendo como referência as práticas pedagógicas desenvolvidas e socializadas por professores e gestores
das escolas participantes do Projeto UCA-TO.

INTEGRAÇÃO DAS TDIC AO CURRÍCULO: IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO
Quando se fala em integrar as tecnologias digitais ao currículo, muitas são as alternativas, porém poucos
são os estudos que apontam os caminhos percorridos que permitem subsidiar novas empreitadas na
mesma direção. Pesquisadores, como Valente (2002, 2007, 2008), Almeida e Prado (2009), Almeida et
al. (2011), Almeida (2000, 2004, 2010), Mendes (2008), Almeida e Valente (2011), Jesus (2012), vêm
discutindo a integração das TDIC no currículo e suas possibilidades para potencializar os processos de
formação, de gestão, do ensino e da aprendizagem.
Entendemos e concordamos com Almeida e Valente (2011) de que o processo de integração das
tecnologias digitais ao currículo está relacionado à formação continuada dos educadores. Ao mesmo
tempo em que o professor aprende, ele também se certifica na prática de que as teorias estudadas e os
conhecimentos adquiridos no processo de formação lhe permitem modificar suas práticas pedagógicas,
ressignificando-as em outros contextos, espaços e tempos. É um percurso que lhe permite também se
autoavaliar e compreender que vivemos um momento em que a geração de crianças e jovens que
frequentam as escolas e com as quais ele trabalha são, na sua maioria, denominados como nascidos
digitais. Para eles, as tecnologias não apresentam dificuldade de manuseio, eles não têm receio na
operacionalização dos equipamentos, pois já fazem parte da sua cultura. O que eles esperam, querem e
têm direito é de uma escola que seja contemporânea desse momento digital, e que as TDIC trabalhadas
e ressignificadas no interior das escolas sejam acrescidas àquelas como as quais eles já lidam no
cotidiano e que lhes permitam aprender de forma mais significativa e prazerosa os conteúdos
curriculares.
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Se considerarmos que a cultura influencia fortemente o currículo, assim como é um dos alicerces, é
preciso, então, abrir espaço para a discussão e a integração entre as TDIC e os currículos escolares. É
necessário um diálogo para que não haja dicotomia entre currículo e tecnologia, e que a junção dessas
duas grandes áreas de conhecimento nos espaços escolares possa ter um novo significado, o de web
currículo apontado por Almeida (2010, p. 3-4): “[...] o currículo que se desenvolve por meio de
ferramentas e interfaces da Internet, envolvendo distintas linguagens e sistemas de signos configurados
de acordo com as características intrínsecas das tecnologias e mídias”. E nessa perspectiva de integração
ao currículo escolar que as TDIC possibilitam aos alunos, tanto na parte do currículo prescrito como no
experenciado, o desenvolvimento de diferentes níveis de apropriação (BORGES, 2009), novos
letramentos (VALENTE, 2007). Permite-lhes serem autores e coautores de suas aprendizagens, num
processo que extrapola as fronteiras e os tempos escolares.
Uma ação política que busca assegurar a presença das TDIC no currículo abre espaços para a concepção
de rede e de mobilidade. Essa ação é essencial para se compreender a configuração do currículo da
cultura digital e aponta para a premência da ressignificação das práticas pedagógicas realizadas pelos
professores em salas de aula. Além disso, está legitimada nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais
para a Educação Básica, de 13 de julho de 2010, que deixam clara a necessidade da reestruturação dos
projetos político-pedagógicos. As Diretrizes afirmam que a base nacional comum e a parte diversificada
do currículo devem se constituir em um mesmo bloco no qual as disciplinas devem ser organicamente
planejadas e geridas de tal modo “[...] que as tecnologias de informação e comunicação perpassem
transversalmente a proposta curricular, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, imprimindo
direção aos projetos político-pedagógicos” (BRASIL, 2010, p. 6).
Mas como promover a integração das TDIC aos currículos escolares? Como diminuir o distanciamento
entre as tecnologias utilizadas no cotidiano dos alunos e as utilizadas na escola?

PROJETO UM COMPUTADOR POR ALUNO - FASE 2
De todas as políticas públicas para a implantação das tecnologias nas escolas, o Projeto UCA foi o único
planejado para que todos os alunos, de uma mesma escola, tivessem acesso ao laptop educacional, uma
vez que entre seus objetivos estava o de disponibilizar um computador para cada aluno matriculado na
escola.

EIXO 4 – TECNOLOGIA E PROJETOS INOVADORES PARA A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

1008

Em sua segunda fase, denominada de piloto, o Projeto UCA foi implantado em 300 escolas públicas no
país, sendo 10 escolas em cada Estado da Federação e seis municípios, nos quais todas as escolas foram
contempladas, denominados de UCA Total. Em todas elas, os alunos receberam o laptop na proporção
de 1:1, o que em tese permitiria a portabilidade e a mobilidade. Ao mesmo tempo, possibilitaria a todos
os alunos utilizarem o laptop nos espaços escolares, não escolares, assim como em suas residências. O
laptop educacional permite também a interoperabilidade, a acessibilidade, a conectividade, a imersão e
a mobilidade. O sistema operacional utilizado é Linux metasys.
Para a qualificação dos professores e dos gestores, foi desenvolvido pelo MEC o “Projeto UCA Formação
Brasil”, com o objetivo de “[...] criar e socializar novas formas de utilização das tecnologias digitais nas
escolas públicas brasileiras para ampliar o processo de inclusão digital escolar e promover o uso
pedagógico das tecnologias de informação e comunicação” (BRASIL, 2009, p. 1).
No Tocantins, o processo de formação foi desenvolvido a partir de uma rede formada por professores
pesquisadores da PUC-SP (componentes da IES Global), da UFT (IES Local), formadores e tutores dos NTE
e NTM, professores e gestores das escolas pertencentes ao projeto. A realização da formação contou,
ainda, com o apoio das Secretarias de Educação Estadual e Municipais. Foi desenvolvida no formato a
distância, com encontros presenciais. A formação ocorria no início de cada etapa para todos os
cursistas, quando o formador e o tutor organizavam os momentos de formação, de forma a atender, o
maior número de cursistas, assim como para atender as necessidades individuais de professores que
trabalhavam em mais de uma escola e cujos horários coincidiam com o horário agendado para a
formação.
Buscando também assegurar o sucesso do projeto na escola, a equipe de formação resgatou duas
funções criadas no experimento do Colégio D. Alano Marie Du Noday - Palmas - TO, que foi uma das
quatro escolas participantes do experimento do Projeto UCA em 2009: o coordenador do UCA na escolafunção desempenhada por um profissional da própria escola e a criação do aluno monitor-aluno eleito
pela turma e que exerce a monitoria durante o período da aula.
Para a equipe de formação, eram realizados encontros bimestrais de planejamento, acompanhamento,
avaliação e encaminhamento das ações dos quais participavam os formadores, os tutores, os gestores.
De acordo com os temas a serem desenvolvidos naquela etapa de formação, eram convidados gestores
e os coordenadores do UCA da escola. Em todos esses encontros, contamos com a presença de dois
especialistas, reconhecidos nacional e internacionalmente pelas pesquisas e com publicações nessas
áreas de conhecimento – Professor Dr. José Armando Valente e a Professora Dra. Maria Elizabeth
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Bianconcini de Almeida. Esses especialistas, além de alimentarem a equipe com as reflexões teóricas,
pontuavam, a partir da exposição dos trabalhos desenvolvidos na escola, os limites, os pontos
vulneráveis e os de estrangulamento inerentes àquela etapa de formação. A partir dos apontamentos
feitos por eles e das suas sugestões, a equipe de formação redefinia as ações a serem desenvolvidas,
visando a sanar os problemas detectados e construir alternativas para garantir o sucesso da formação.
A formação dos cursistas das escolas teve carga horária de 180 horas, no formato de aperfeiçoamento,
distribuídas no período de um ano. Na sequência, seu tempo foi prorrogado por mais doze meses para
que o Projeto fosse implementado e oportunizada formação aos professores que ingressaram na escola
em 2012. Era preciso considerar que, no estado do Tocantins, há alta rotatividade dos profissionais nas
escolas. Para que o processo de formação fosse realizado para todos os cursistas da escola, foi
necessária a criação de um planejamento estratégico, que contemplasse a continuidade da formação
para aqueles que já estavam em curso e, ao mesmo tempo, possibilitasse ao recém-chegados à escola o
ingresso no projeto.
Como conteúdo básico do Curso de Formação da Escola, foram utilizados os módulos produzidos pela
equipe do Grupo de Trabalho Um Computador por Aluno - GTUCA na implantação do projeto piloto e
readequado pela equipe de formação para a segunda fase de formação, para atender as especificidades
do Tocantins. A formação engloba três dimensões que se encontram imbricadas em seu
desenvolvimento: tecnológica, que enfatiza apropriação e domínio dos recursos tecnológicos;
pedagógica, que prioriza o uso dos laptops nos processos de ensinar e aprender, bem como na gestão
de tempos, espaços e relações entre os protagonistas da escola, do sistema de ensino e da comunidade
externa; e a teórica, que busca estabelecer a articulação entre as teorias educacionais que permitam
compreender criticamente os usos em diferentes contextos e reconstruir as práticas pedagógicas e de
gestão da sala de aula e da escola.
A proposta de formação foi recontextualizada considerando as especificidades do processo de formação
no Tocantins com um redimensionamento dos módulos e distribuídos em três etapas de formação:
Etapa I - Desnudando o mundo digital: apropriação tecnológica – utilizamos os conteúdos básicos dos
módulos da Proposta Formação Brasil - MO 1 – apropriação tecnológica e MO 2 – WEB 2.0. Observando
que os conteúdos tinham a inserção das experiências desenvolvidas com uso das TDIC, já em curso nas
escolas do projeto UCA; Etapa II - Desvelando o currículo – elaboração de projetos – utilizamos os
conteúdos do MO 3 e MO 4, visando a desenvolver os conceitos básicos de currículo e projeto e
articulando com o uso integrado das TDIC; estudo do Projeto Político Pedagógico – levantamento dos
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temas para estudo por semestre, elaboração de projeto de investigação com os alunos, tendo como
base o currículo da escola; implementação dos projetos de uso integrado da tecnologia na rotina
escolar, fomento da rede intra e inter/institucional para troca de experiências vivenciadas nos projetos;
Etapa III – Depurando o projeto – utilizamos os conteúdos dos MO 4 e MO 5 com o objetivo de refletir e
acompanhar a implementação do projeto e depurar a ação, produzir relatos de práticas para socializar
os resultados atingidos no desenvolvimento das práticas pedagógicas com uso do laptop. Observamos
que o MO 5 tem como foco o Projeto de Gestão Integrada das Tecnologias da Escola – PROGITEC, que
tem como referência integrar as tecnologias ao currículo, via Projeto Político Pedagógico.
Visando a socializar os resultados do primeiro ano do Projeto UCA no Tocantins, foi realizado o I
SEMINÁRIO ESTADUAL PROGRAMA UCA TOCANTINS: práticas pedagógicas com uso do laptop
educacional, nos dias 8 e 9 de dezembro de 2011, em de Palmas – TO. Participaram do evento os
cursistas das 10 escolas contempladas. Professores, gestores e formadores apresentaram 54 trabalhos a
partir das práticas pedagógicas com o uso do laptop educacional, em formato de pôsteres com as
experiências relevantes que ilustram a integração das TDIC ao currículo escolar. Eles caminham para o
que Almeida (2010) denomina de web currículo. O processo de formação qualificou 212 profissionais da
educação entre professores, gestores e especialistas em educação.

INTEGRANDO AS TDIC NO CURRÍCULO: ALGUNS RESULTADOS DO PROJETO UCA – TO
Como etapa final do processo de formação do Projeto UCA/2012, foi realizado o Fórum Tecnologia,
Educação e Mobilidade da UFT. A intenção foi promover debate, reflexões e socialização de experiências
de uso das tecnologias digitais de informação e comunicação – TDIC, nos processos de ensino e de
aprendizagem. O foco foi: a integração das tecnologias ao currículo; a mobilidade e a portabilidade das
tecnologias e do conhecimento. Com a duração de dois dias, o Fórum contou com conferências, mesas
redondas, estudos de aprofundamentos e oficinas. O público básico do Fórum foi formado por
professores, gestores, secretários municipais de educação, técnicos das Secretárias de educação, alunos
dos cursos das licenciaturas, professores do ensino superior, numa média de 300 participantes. Nesse
trabalho, apresentamos alguns resultados da integração das TDIC ao currículo, tendo como referência as
práticas pedagógicas desenvolvidas e socializadas por professores e gestores das escolas participantes
do Projeto UCA-TO, apresentadas nas oficinas do Fórum.
Durante a formação em 2012, foi possível constatar ações significativas, desenvolvidas pelos professores
em vários conteúdos curriculares, num trabalho interdisciplinar, com diferentes letramentos (VALENTE,
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2007), que se alargavam para além do espaço da escola. Utilizando outras linguagens, a autoria, a
coautoria entre aluno/aluno e aluno/professor se efetivavam nas práticas pedagógicas executadas nos
espaços internos e externos da escola, permitindo ao aluno e ao professor a ressignificação dos
conteúdos por outras lentes, ampliadas pelas TDIC. Considerando a necessidade de partilhar os
conhecimentos construídos no processo de formação, surgiu a ideia da realização das oficinas durante o
Fórum, por considerá-lo um espaço privilegiado para a socialização das práticas pedagógicas com o uso
do laptop educacional. É importante ressaltar que a inscrição nas oficinas foi gratuita e o número de
vagas foi estabelecido em 25 participantes para cada oficina, tendo em vista os espaços disponibilizados.
Toda a organização do material didático, recursos tecnológicos e laptops utilizados nas oficinas ficaram a
cargo das equipes que iam oferecê-las. Entretanto, devido à demanda dos participantes,
redimensionamos os espaços e tivemos oficinas com 120 participantes. No todo participaram das
oficinas 296 pessoas.
Buscando contemplar os conteúdos curriculares, a necessidade do registro e os aspectos da gestão,
foram selecionadas cinco oficinas entre os trabalhos desenvolvidos:


1: Possibilidades de uso do laptop nas linguagens e na arte.



2: Possibilidades de uso do laptop nas ciências exatas e da terra.



3: Possibilidades de uso do laptop nas ciências humanas.



4. Possibilidades de uso do laptop nas ciências biológicas.



5. Planejamento: registro, gestão e socialização do conhecimento com uso de
tecnologia.

Quanto aos objetivos, as oficinas tinham a intencionalidade de oferecer referências teóricas e
metodológicas e propiciar experiências sobre o uso do laptop educacional, potencializando o ensino e a
aprendizagem nas várias áreas do conhecimento. A oficina Possibilidades de uso do laptop nas ciências
humanas: praticando a teoria foi apresentada pelos formadores, tutores, coordenadores do UCA da
Escola, professores e diretora da Escola Municipal Willian Castelo Branco, do município de Araguaína TO. As práticas desenvolvidas por meio de projetos, elaborados numa perspectiva interdisciplinar, foram
desenvolvidos em tempos bimestrais, semestrais e anuais e adaptados para atender todos os alunos,
inclusive com adaptação pedagógica e tecnológica para atender os portadores de Necessidades
Educacionais Especiais – NEE – surdos, cegos, síndrome de Down. Foram utilizadas as ferramentas do
laptop educacional para possibilitar aos alunos das escolas, incluindo os com NEE no desenvolvimento
dos conteúdos curriculares. Para isso, utilizam-se o tangram, ditado on-line, adição e multiplicação on-
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line, Smartkids, conheceram alguns softwares de jogos para coordenação motora, Google Earth, recurso
de voz, Skype.
Como evidências dos trabalhos realizados na escola com o uso do laptop, apresentaram-se como
resultados no processo de inclusão dos alunos portadores de NEE: identificação dos alunos com NEE
para plano de intervenção; planejamento inclusivo; adaptações curriculares: didática, linguagem e
equipamentos tecnológicos; inserção das ferramentas do laptop no currículo; interdisciplinaridade;
aumento do interesse e da concentração pelas aulas e interação. A oficina foi realizada para 27
participantes e envolveu a apresentação do tema; a intencionalidade; relatos de práticas que vêm sendo
utilizadas com uso do laptop; apresentação de estratégias de planejamento e gestão das ações junto à
escola; vídeos dos professores, alunos e gestores relatando resultados das ações e das estratégias de
desenvolvimento de práticas com uso do laptop para crianças com Necessidades Educacionais Especiais.
A oficina Possibilidades de uso do laptop nas ciências biológicas foi apresentada pelos formadores,
tutores, coordenadores do UCA das escolas, professores e diretoras das Escola Estadual José Costa, de
Guaraí, Joca Costa, de Dianópolis, e Escola Municipal Luzia Tavares, de Paraíso. As escolas socializaram
os projetos desenvolvidos que tinham temáticas semelhantes, entretanto utilizaram estratégias
diversificadas no desenvolvimento das práticas em 2012. Os vários projetos desenvolvidos focaram no
uso do laptop nos espaços da escola, nas aulas campo, nos recreios e na socialização das ações para
outras escolas em feiras ocorridas nas escolas e em espaços públicos.
No tocante aos aprofundamentos dos estudos nas atividades de campo, destacaram-se os projetos inter
e multidisciplinares, realizados a partir de planejamento prévio dos alunos para elaboração dos roteiros
de pesquisa, elaboração de estratégia e infraestrutura para deslocamento dos alunos para aula de
campo, identificação dos campos de pesquisa e autorização de visitas, elaboração de roteiro de
entrevista, sistematização das informações, com utilização dos recursos do laptop para explicitação dos
resultados. Para isso utilizaram-se as múltiplas linguagens, edição de vídeos, construção do
conhecimento de forma colaborativa, participação ativa dos alunos no desenvolvimento das aulas,
interação da comunidade com a escola. Foram desenvolvidas aulas de campo na a biblioteca do SESI, em
estações de tratamento de água, lixões das várias cidades, visita à Hidrelétrica de Lajeado, visita e
entrevista aos moradores dos bairros circunvizinhos das escolas e troca de experiência com alunos de
outras escolas.
A oficina foi realizada para 25 participantes e foram utilizadas estratégias de socialização dos projetos
das três escolas com uso da tecnologia no currículo escolar. Depois foram realizadas ações de
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planejamento e desenvolvimento de proposta de trabalho com uso dos recursos do laptop, fazendo com
os participantes experienciassem possibilidades de uso das ferramentas do laptop no desenvolvimento
de atividades curriculares.
A oficina Possibilidades de uso do laptop nas linguagens e na arte foi desenvolvida pela Escola Municipal
Crispim, de Palmas - TO. A escola iniciou a oficina socializando os resultados dos trabalhos
desenvolvidos, que tiveram como foco a cultura local do Distrito de Taquaruçu em Palmas – TO. Os
estudos destacaram a os sabores do Tocantins, a medicina popular, jogos e brincadeiras, o artesanato e
a literatura oral. Para desenvolvimento dos trabalhos, foi realizado um estudo dirigido dos temas e
pesquisa com uso dos laptops, elaboração de roteiro de entrevista e definição dos sujeitos da pesquisa,
oficina para os alunos utilizarem os recursos de gravação e filmagem, edição dos vídeos, organização da
coletânea com os resultados dos trabalhos e socialização dos resultados dos projetos em eventos locais,
regionais e nacionais e publicação no blog da escola. A oficina foi realizada para 54 participantes, que
conheceram os projetos desenvolvidos na escola, com apresentação de vídeos produzidos por alunos e
professores, pôsteres e comunicação realizada pela escola em eventos nacionais. Logo após,
experienciaram práticas de uso dos recursos do laptop no desenvolvimento do planejamento e de
atividades curriculares.
A oficina Possibilidades de uso do laptop nas ciências exatas e da terra foi desenvolvida pela Escola
Estadual Presidente Costa e Silva e Escola Municipal Almeida Veras, de Gurupi - TO. As escolas iniciaram
a oficina socializando os vários projetos em desenvolvimento que utilizam os diversos recursos do
laptop: Almeida Veras: Jornal Escolar, Coca Cola, Leitura Digital, Aldeia da Cidadania, Aluno Monitor,
Meio Ambiente, Gincana Virtual, Valores, Mais Educação; Costa e Silva: Tecnologia e Arte, Negros e Não
Negros, Guia Turístico em Inglês, Cartas Online, Notícias, Aluno Monitor, Gincana Virtual, além dos
projetos em desenvolvimento: Orientação Sexual Online, Jogos Matemáticos, Conhecimentos
Geográficos, Monitoramento de Projetos. A escola Costa e Silva faz parte do Projeto de Pesquisa CNPq:
O currículo do século XXI: a integração das TIC ao currículo - inovação, conhecimento científico e
aprendizagem, coordenado pela professora Dr.ª Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida, da PUC SP,
com nove projetos, sendo que foram realizados quatro e estão em desenvolvimento cinco. Após a
socialização, foi proposto que os participantes pudessem experienciar o software livre Geogebra, a
ferramenta de nuvens no Google Store, as planilhas eletrônicas do Excel e Open Office – projetos de
ensino de matemática e física e Georgebra – dinâmico e o Excel – estético. A oficina foi realizada para 70
participantes.
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A oficina Planejamento: registro, gestão e socialização do conhecimento com uso de tecnologia foi
realizada pela equipe de formação do Projeto UCA Tocantins. A proposta dessa oficina foi apresentar os
principais conceitos que emergiram no processo de formação do Projeto UCA Tocantins, olhando para o
processo de planejamento, de registro, de gestão e de socialização criado com uso da tecnologia no
contexto do Projeto UCA Tocantins. Inicialmente a oficina foi projetada para 25 participantes,
entretanto a demanda dos participantes do evento fez com que a equipe redimensionasse o espaço e a
oficina teve 120 participantes. Nesse sentido, a oficina se transformou numa atividade dialógica sobre a
contextualização dos conceitos que emergiram no processo de formação do Projeto UCA Tocantins:
rede, rede formação, formação em rede, planejamento e gestão da formação no Projeto UCA Tocantins,
integração da tecnologia ao currículo, mobilidade, organização do trabalho pedagógico, registros dos
processos e formação contextualizada.

CONCLUSÃO
Compreender o potencial pedagógico dos recursos das TDIC e utilizá-los nas estratégias de
planejamento, gestão e docência para promover situações de ensino que focalizem a aprendizagem dos
alunos e resultem numa melhoria efetiva de seu desempenho é fazer do espaço da escola um espaço
favorável à construção de conhecimento, ao trabalho colaborativo, ao exercício da criatividade,
permitindo ao aluno ser contemporâneo do tempo.
Nas práticas pedagógicas, alicerçadas na formação do projeto UCA, professores, gestores e formadores
puderam ressignificar caminhos percorridos na docência e, ao mesmo tempo, abrirem perspectivas para
trajetórias ainda não pensadas, mas que, associadas ao empenho, comprometimento e
profissionalismo, podem fazer a diferença entre o ensinar e o aprender com o uso das TDIC..
O processo de formação do Projeto UCA Tocantins apresentou elementos significativos para se pensar o
processo de formação continuada de profissionais da educação para uso pedagógico das TDIC, como,
por exemplo, a perspectiva de trabalhar com rede de formação, com uma proposta de contextualização
e recontextualização de proposta de formação, com processos de planejamento, gestão e registro de
formação que favoreça a organização de informações, dados e a produção de conhecimentos e
evidências das ações previstas no processo de formação, com a construção de conhecimentos dos
sujeitos envolvidos no processo de formação: equipe de formação, professores, gestores e alunos, como
ficou em evidenciados nos vários pôsteres, comunicações, relatos de práticas, artigos e nas oficinas
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oferecidas pelos sujeitos envolvidos na formação das dez escolas no desenvolvimento do projeto UCA
Tocantins 2010 a 2012.
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Resumo: Este artigo se propõe a levantar reflexões sobre as possibilidades de atuação da educação a
distância na formação de alunos de cursos de licenciaturas e a apresentar a “Criação do Espaço Virtual
de apoio à Escola Integrada”, projeto vinculado ao Centro de Estudos e Pesquisas em Educação a
Distância da Universidade do Estado de Minas Gerais (CEPEAD / UEMG). O conceito de interatividade,
como fator central e fundamental nas estratégias de EaD e o sócioconstrutivismo sustentam
teoricamente este trabalho. A partir desta base, pode-se questionar e avaliar as possibilidades do uso de
recursos tecnológicos, bem como a integração proporcionada pelo ambiente virtual de aprendizagem na
formação pedagógica dos bolsistas e no apoio a sua atuação no âmbito da Escola Integrada. O presente
artigo apresentará as etapas do planejamento e implantação do Espaço Virtual de apoio à Escola
Integrada. Evidenciará as estratégias de articulação entre os atores envolvidos neste processo, bem
como, demarcará os recursos e conteúdos apropriados em cada fase da pesquisa.
Palavras-chave: EaD, Plataforma Moodle, Escola Integrada, Espaço Virtual.

Abstrat: This article intends to raise reflections on the performance possibilities of distance education in
the training of students in undergraduate courses and present "Creating the Virtual Space to support
Integrated School" project linked to the Centre for Studies and Research in Education Distance from
University of Minas Gerais (CEPEAD / UEMG). The concept of interactivity, such as central and
fundamental factor in distance learning strategies and social constructivism theoretically sustain this
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work. On this basis, one can question and evaluate the possibilities of the use of technological resources,
as well as the integration offered by virtual learning environment in pedagogical training of fellows and
supporting its activities under the Integrated School. This article will present the stages of planning and
implementation of the Virtual Space to support Integrated School. Will highlight the strategies of
coordination between the actors involved in this process, as well as demarcate the resources and
appropriate content in each phase of the research.
Key-words: Distance Learning, Moodle Platform, Integrated School, Virtual Space.

1

INTRODUÇÃO

A presença maciça das tecnologias de informação e comunicação tem influenciado indistintamente
todas as áreas da sociedade atual e a educação é uma delas. A educação, no século XXI, está fortemente
caracterizada pela modalidade EaD. A globalização e a velocidade da evolução da Web são fatores que
contribuem para que a educação online seja uma prática cada vez mais difundida nos contextos
acadêmicos. O espaço online é considerado um recurso informacional sem limites onde educadores,
com formação adequada e os recursos necessários, são capazes de fazer a ponte, ou seja, transformar
informação em conhecimento.
Portanto, se torna urgente a definição de novas habilidades e competência do sujeito frente a esse novo
contexto, como a autonomia, a fim de atender às demandas atuais de uma sociedade cada vez mais
competitiva. Pucci (2010), sinaliza que:
Para alguns teóricos, “autonomia” parece ser a palavra de ordem da EAD em
tempos de TICs, pois o objetivo principal do processo pedagógico para eles,
que se fundamentam predominantemente no construtivismo, é facilitar o
desenvolvimento da chamada aprendizagem autônoma do aluno (SILVA, et al
2010: p 59)
Com o objetivo de implementar estratégias a fim de contribuir com a formação e o desenvolvimento da
autonomia dos participantes do projeto da Escola Integrada o qual a universidade participa foi
apresentado e aprovado pelo CNPq, em 2012, o projeto de pesquisa de iniciação científica intitulado
“Ampliação do Centro de Pesquisa em Educação a Distância: Criação do Espaço Virtual de Apoio à Escola
Integrada”. O mesmo propõe utilizar estratégias da Educação a Distância – EaD como recursos
metodológicos de apoio ao processo de formação de alunos de cursos de licenciatura. Ao mesmo tempo
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em que avalia e faz uma reflexão sobre os discursos e os usos desta modalidade de educação no âmbito
escolar e no universo de cursos de graduação, avaliando e propondo também o uso de ambientes
virtuais de aprendizagens pela Escola Integrada.
As estratégias pedagógicas e metodológicas desta pesquisa centram-se na teoria sócioconstrutivista e
na análise do conceito de interatividade. A partir desta base, pode-se questionar e avaliar as
possibilidades do uso de recursos tecnológicos, bem como a integração proporcionada pelo ambiente
virtual de aprendizagem na formação pedagógica dos bolsistas e no apoio a sua atuação no âmbito da
Escola Integrada, respeitando o projeto político pedagógico das escolas atendidas.
O presente artigo apresentará as etapas do planejamento e implantação do Espaço Virtual de apoio à
Escola Integrada. Evidenciará através do referencial teórico utilizado na pesquisa as estratégias de
articulação entre os atores envolvidos neste processo, bem como, demarcará os recursos e conteúdos
apropriados em cada fase da pesquisa.

2

A ESCOLA INTEGRADA

O programa Escola Integrada é uma política educacional municipal da cidade de Belo Horizonte – MG.
Foi criado e implantado no ano de 2002 e atende alunos do Ensino Fundamental de 6 a 14/15 anos, que
tem como finalidade maior estender o tempo e as oportunidades de aprendizagem para crianças e
adolescentes do ensino fundamental nas escolas da rede. Ao todo são nove horas diárias de
atendimento aos estudantes que se apropriam cada dia mais dos equipamentos urbanos disponíveis,
extrapolando os limites das salas de aula e do prédio escolar.

Estas ações educativas são

implementadas com o apoio e a contribuição de instituições de ensino superior, empresas, organizações
sociais, grupos comunitários e pessoas físicas. A Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG - se
faz presente com a atuação de alunos das unidades: ESMU – Escola de Música, Escola Guignard, Escola
de Design, FaPP – Faculdade de Políticas Públicas Tancredo Neves e FAE – Faculdade de Educação.
Diariamente, são oferecidas oficinas de artes, dança, cultura, brincadeiras, contação de histórias, jogos,
esportes, informática, reforço escolar, leitura, língua inglesa, cidadania, entre outras. Esses projetos de
intervenção são desenvolvidos por alunos das universidades parceiras do programa, para que tenham a
possibilidade de aplicar na prática os conhecimentos apreendidos no meio acadêmico.
Cabe às universidades conduzir o processo seletivo dos bolsistas e designar professores que deverão
formar, capacitar e orientar a atuação desses bolsistas, de acordo com as demandas apresentadas pela
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escola. Os orientadores deverão ainda esclarecer dúvidas e oferecer oficinas e atividades que possam
garantir a qualidade de atuação dos bolsistas nas escolas. Cada grupo de dois alunos bolsistas conta com
um professor universitário como orientador das atividades da Escola Integrada.
Buscando minimizar esta lacuna específica, apresentamos o projeto Espaço Virtual de Apoio à Escola
Integrada, que buscará oferecer alternativas de suporte e integração aos bolsistas, escolas, instituições e
agentes envolvidos. Visa também, fornecer subsídios para pesquisa e reflexão tanto dos problemas
envolvidos, quanto sobre a viabilidade de utilização da metodologia que ele propõe.

3

O PROJETO - ESPAÇO VIRTUAL DE APOIO Á ESCOLA INTEGRADA.

A criação do Espaço Virtual de apoio à Escola Integrada é um projeto vinculado ao Centro de Estudos e
Pesquisas em Educação a Distância da Universidade do Estado de Minas Gerais (CEPEAD/UEMG), e visa
a construção de um espaço virtual de formação pedagógica e apoio educacional aos agentes bolsistas
participantes das Escolas Integradas.
O objetivo deste Espaço Virtual é possibilitar aos bolsistas, professores e agentes o acesso a um
repositório de atividades de várias áreas do conhecimento, como: linguagem, matemática, artes,
informática, corporeidade entre outras áreas, e referenciais teóricos para que esses agentes tenham a
possibilidade de aperfeiçoar sua formação enquanto estudantes e profissionais. Possibilitar também a
participação em oficinas, fóruns, palestras e cursos que podem ser ofertados tanto pelo CEPEAD, quanto
pelas escolas credenciadas e instituições conveniadas, não só aos bolsistas como aos professores e
agentes comunitários. Ampliando assim, as possibilidades de formação e apoio pedagógico e
metodológico aos agentes envolvidos.
O referido projeto permite que os mesmos incorporem em seu currículo ações formativas e tenham
acesso as atividades e recursos contribuindo assim para o desenvolvimento de competências cognitivas,
atitudinais e habilidades necessárias para uma formação cidadã, aumentando a qualidade do
atendimento nas escolas credenciadas.
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Figura 1- Espaço Virtual de Apoio à Escola Integrada

A plataforma utilizada para o desenvolvimento do Ambiente Virtual é a plataforma Moodle, uma
plataforma de e-Learning de código aberto (open-source) para gestão da formação e de conteúdos
formativos. Segundo Silva (2011), o Moodle é um software livre criado “com o intuito de fomentar um
espaço de colaboração on-line, no qual os usuários poderiam intercambiar saberes, experimentando,
criando novas interfaces para o ambiente em uma grande comunidade aberta” (SILVA, p. 12) em Silva
(2011).
A proposta da plataforma vem ao encontro do sócioconstrutivismo. Segundo Gomez (2010), o
conhecimento é construído com base nas habilidades e experiências de cada indivíduo, e a
aprendizagem se torna efetiva e significativa quando compartilhada com outros através de um trabalho
colaborativo. A plataforma Moodle, como um ambiente virtual de aprendizagem (AVA), propicia esta
interação na modalidade a distância.
A plataforma, além de auxiliar e dar o suporte para os bolsistas, atendendo as necessidades do
cotidiano, serve como canal de comunicação entre eles e seus respectivos orientadores, facilitando o
esclarecimento de dúvidas e enriquecendo as práticas metodológicas nas escolas. Oferece a todos os
agentes envolvidos uma importante e poderosa ferramenta de apoio e desenvolvimento das atividades,
permitindo também uma interlocução e interação importante entre esses agentes.
Assim, a interlocução é possibilitada tanto por suportes tecnológicos para
comunicação síncrona/simultânea (como em webconferências, salas de bateEIXO 4 – TECNOLOGIA E PROJETOS INOVADORES PARA A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
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papo etc.), quanto para comunicação assíncrona/diferida (a exemplo de
fóruns, ferramentas para edição de textos web e e-mails). (MILL, 2013. 23p)
O Espaço Virtual possibilita aos orientadores ofertar seminários, cursos, atividades e recursos virtuais
com temas significativos para os bolsistas. Os bolsistas mantêm neste Espaço Virtual um vínculo de
comunicação, tanto síncrono quanto assíncrono, com seus orientadores, e com outros bolsistas e
agentes envolvidos. Além disso, o referido espaço virtual constitui em uma ferramenta que proporciona
suporte a dúvidas e também serve como um espaço de trocas contínuas de experiências e vivências de
interesse para todos os envolvidos. É também um espaço organizado e adequado para postagens de
avisos, compartilhamento de informações e de material de suporte e de referencial teórico e prático.
Este Espaço Virtual foi planejado e desenvolvido de acordo com a modalidade de Educação a Distância
(EaD). Para melhor entendimento da organização do Espaço Virtual de Apoio à Escola Integrada e suas
funções, é importante recorrer a alguns pressupostos teóricos que discutem e caracterizam a
modalidade EaD.
Sobre tais pressupostos, há dois aspectos que necessitam ser considerados. Primeiro, a questão da
interface, ou seja, a interação e comunicação entre os diversos agentes envolvidos na Escola Integrada e
no Ambiente Virtual de Aprendizado (AVA). Estas atividades são fundamentais ao sucesso do projeto. É
imprescindível que os agentes tenham maior facilidade de compreender, utilizar e se movimentar no
ambiente. O segundo aspecto, que acaba se vinculando ao primeiro, será potencializar a autonomia dos
agentes para atuar de maneira competente nos diversos contextos da Escola Integrada. De acordo com
Belloni (2008),
[...] sobreviver na sociedade e integrar-se ao mercado de trabalho do século
XXI o indivíduo precisa desenvolver uma série de capacidades novas:
autogestão (capacidade de organizar seu próprio trabalho); resolução de
problemas; adaptabilidade e flexibilidade diante de novas tarefas; assumir
responsabilidades; aprender por si próprio e trabalhar em grupo de modo
cooperativo e pouco hierarquizado. (BELLONI, 2008, p.5).
Em entrevista concedida ao Programa Roda Viva da TV CULTURA no ano de 2000, Pierre Lévy afirma que
“para quem sabe ler e escrever, todas as portas de abrem, especialmente pela internet”. No entanto,
sabemos que, para alguns aprendizes, as coisas não são tão simples assim. Mesmo que o acesso às TIC
esteja se expandindo, há pessoas que não dominam tais técnicas. Moran et al., (2000) pontua que:
A tecnologia possui um valor relativo: ela somente será importante se for
adequada para facilitar o alcance dos objetivos e se for eficiente para tanto. As
técnicas não se justificarão por si mesmas, mas pelos objetivos que se pretenda
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que elas alcancem, que no caso serão de aprendizagem (MORAN et al., 2000,
p.144).
Neste contexto, a criação do Espaço Virtual se fundamenta na necessidade de apresentar uma interface
auto-explicativa, fácil de navegar e compreender para que a tecnologia possibilite a construção de
produtos de aprendizagem e não sirva apenas como simples ferramenta moderna. Por isso, percebemos
a necessidade de fazer dialogarem a linguagem e o design, com a finalidade de tratar da disposição e
características dos signos gráficos nas telas a fim de otimizar a legibilidade e dar maior atenção às
informações visuais. Considerando o conhecimento dos usuários, suas expectativas e motivações, é
possível definir qual a melhor estrutura e ambiente a ser construído a partir da plataforma Moodle,
levando-se em conta o interesse e objetivo de quem o estrutura. Conforme aponta Rocha &
Baranauskas (2003).
Quando o conceito de interface surgiu, ela era geralmente entendida como o
hardware e o software com o qual homem e computador podiam se
comunicar. A evolução do conceito levou à inclusão dos aspectos cognitivos e
emocionais do usuário durante a comunicação. (ROCHA & BARANAUSKAS,
2003, p.6).
As referidas autoras frisam que ao se pensar em Interfaces Humano-Computador (IHC) remete-se a
ícones, menus, barras de rolagem, linhas de comando e cursores piscando. Porém, afirmam que
interface não é somente isso “uma interface é um contexto compartilhado de ação no qual tanto o
computador como o humano são agentes”. (LAUREL, 1993 citado por ROCHA & BARANAUSKAS, 2003,
p.12).
Moran et al., (2000) sublinha que as situações de ensino/aprendizagem estão cada vez mais complexas,
porque vêm saindo do espaço físico da sala de aula para muitos outros espaços presenciais e virtuais.
Belloni (2008, p.5) endossa dizendo que “as fronteiras entre educação e entretenimento parecem se
diluir”. Diante desse oceano de informações e possibilidades, é preciso orientar os agentes para,
cautelosamente, construírem aprendizagens e não somente se “afogarem” em meio a tantos eventos e
ideias disseminadas nas interfaces da rede.
Trabalhar com os agentes de forma que desenvolvam tais capacidades é uma prioridade, tanto na
interação virtual com monitores e outros agentes, quanto no espaço da Escola Integrada com os alunos
e colegas de trabalho. Apesar desse discurso não ser novo, sabe-se que não é tarefa fácil levar o
indivíduo ao alcance de tal autonomia.
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Jonassen (1996, p.69) evidencia que “As tecnologias devem preferencialmente ser usadas para
proporcionar aos estudantes a oportunidade de interagir e trabalhar juntos em problemas e projetos
significativos”. O Espaço Virtual buscará direcionar o olhar dos agentes para essa concepção de
tecnologia e para a integração das TIC, não apenas como meios de melhorar a eficiência dos sistemas,
mas principalmente como ferramentas pedagógicas a serviço da formação do indivíduo autônomo.
(BELLONI, 2008, p.6).
Hoje, uma parte considerável dos agentes que atuam nas Escolas Integradas não possui uma orientação
diária sobre quais atividades desenvolver com seus alunos nos contraturnos do espaço escolar. O Espaço
Virtual de Apoio à Escola Integrada proporciona mecanismos e ferramentas virtuais que possibilitam os
orientadores e coordenadores responder prontamente as dúvidas dos agentes e ainda criar situações
em que estes compreendam que:
[...] a aprendizagem não é apenas uma questão de transferir idéias de alguém
que detém o conhecimento para alguém que não detém este mesmo
conhecimento […] Ao invés disto, a aprendizagem é percebida como um
processo pessoal, reflexivo e transformador no qual idéias, experiências e
pontos de vista são integrados e algo novo é criado… (SANDHOLTZ, 1997, p
29).
Sua função seja também a de levar aos agentes à transformação de tais informações em conhecimentos
para que os mesmos desenvolvam autonomia enquanto aprendizes e professores. Moran (2000), nos
alerta que hoje é necessário formar alunos críticos, autônomos e criativos, que saibam solucionar
problemas com iniciativa própria, que se comportem como sujeitos históricos do seu próprio ambiente.
Thornburg & Passarelli citado por Silva (2000) propõe:
[...] modelar os domínios do conhecimento como ‘espaços conceituais’, onde
os alunos podem construir seus próprios mapas e conduzir suas explorações,
considerando os conteúdos como ponto de partida e não como ponto de
chegada no processo de construção do conhecimento. (SILVA, 2000, p.11)
Valente (1993, p.2) defende que “o computador pode enriquecer ambientes de aprendizagem onde o
aluno, interagindo com os objetos desse ambiente, tem chance de construir o seu conhecimento”. A
construção do conhecimento, utilizando o computador como suporte, foi denominada por Seymour
Papert de construcionismo. Segundo Valente (1993) ele utilizou esse termo para demonstrar um outro
nível de construção do conhecimento: o conhecimento que parte do interesse do aluno, que lhe é
significativo.
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O Espaço Virtual de Apoio à Escola Integrada visa, portanto, a construção de conhecimentos dos agentes
na superação dos obstáculos surgidos no cotidiano do programa, estabelecendo uma rede de
comunicação produtiva, pois segundo Moran (2000), quanto mais ricas forem as redes às quais nos
integramos, mais nos realizaremos e mais úteis nos tornaremos.

4

CONSOLIDAÇÃO DO AMBIENTE VIRTUAL

Atualmente está cadastrado no espaço virtual cento e vinte alunos, dez professores orientadores e cinco
coordenadores. A meta final para 2013 é que se tenha inscritos na plataforma todos os alunos da
UEMG, cadastrados no ambiente, juntamente com todos os agentes que coordenam a Escola Integrada
nas Escolas vinculadas ao projeto.
Na primeira fase de construção do Espaço Virtual de Apoio à Escola Integrada, realizamos uma pesquisa
de campo com objetivo de mapear a real situação pedagógica dos agentes participantes da Escola
Integrada. Buscamos ainda detectar suas respectivas necessidades, tentando compreender a dinâmica
das escolas e a atuação do bolsista nas atividades do dia a dia.
Através do depoimento de bolsistas e orientadores, mapeamos também a situação e necessidades
específicas desses bolsistas atuantes nas escolas vinculadas e, a partir dessa identificação, selecionamos
atividades e conteúdos de acordo com a necessidade, integrando as informações e recursos
desenvolvidos em todas as unidades da UEMG.
Organizamos momentos de formação e oficinas direcionadas aos bolsistas e professores orientadores
com objetivos de compreender a dinâmica do Espaço Virtual de Apoio à Escola Integrada, a utilização
das ferramentas e recursos do Ambiente Virtual de Aprendizagem, orientação para comunicação
adequada neste AVA. Todas estas ações seguiram um planejamento conceitual prévio e manuais de
instruções desenvolvido pela equipe do CEPEAD/UEMG.
Importante ressaltar que o projeto de pesquisa prevê também o acompanhamento, registro e avaliação
das etapas de implantação do Espaço Virtual, sua usabilidade e aplicabilidade, a partir dos resultados
esperados e da reflexão crítica sobre cada etapa, curso, atividade e material ofertado, à medida que são
utilizados pelos usuários.
Este processo de acompanhamento e avaliação utilizará o próprio sistema do Espaço Virtual e contará
com um instrumento denominado “pesquisa de satisfação” onde o usuário avaliará os seguintes
aspectos:
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Tutor – Professor Orientador: os bolsistas avaliarão a atuação do professor orientador a partir dos
seguintes critérios: 1) Clareza, objetividade e atenção do tutor para responder às perguntas dos alunos;
2) Quanto ao domínio (conhecimento) do conteúdo; 3) Acompanhamento e suporte ao bolsista.
Coordenador da Escola Integrada: os professores orientadores e bolsistas avaliarão a atuação do
coordenador da Escola Integrada a partir dos seguintes critérios: 1) Clareza, objetividade e atenção do
coordenador para atender às demandas dos professores orientadores e bolsistas; 2) quanto ao
atendimento às solicitações dos bolsistas.
Ambiente Virtual: Coordenadores da Escola Integrada, professores orientadores e bolsistas irão avaliar
o AVA segundo os seguintes critérios: 1) quanto ao ambiente virtual Moodle; 2) quanto ao suporte
CEPEAD.
Material, recursos e cursos: coordenadores, professores orientadores e bolsistas irão avaliar os
recursos, materiais e cursos disponibilizados no Espaço Virtual, segundo os seguintes critérios: 1)
qualidade e aplicabilidade: 2) relevância a disponibilidade;
Os itens serão avaliados em escala de “ótimo”, “bom”, “regular”, “ruim”. O instrumento de avaliação
terá ainda espaço para descrição de críticas, sugestões e observações, e servirá de base para
adequações no decorrer de todo o processo.

5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando as possibilidades oferecidas pelo Ambiente Virtual espera-se que o trabalho em rede se
torne uma prática efetiva do grupo de bolsistas, transformando seu uso em uma ferramenta capaz de
suprir não só as necessidades propostas pelo projeto de pesquisa, mas também as necessidades
metodológicas, pedagógicas e de comunicação, dentro de um perfil de busca, curiosidade e
compartilhamento como facilitador para prática dos agentes junto à Escola Integrada, e em sua vivência
profissional.
No entanto, o sucesso do projeto, bem como o alcance ideal do Espaço Virtual, dependem da
disponibilidade, interesse, curiosidade e persistência para enfrentar os desafios impostos por uma nova
prática e utilização dos recursos ofertados. Leva-se em conta que parte desses agentes provavelmente
não possui domínio no uso do computador, elemento básico para se trabalhar com a EaD, já que grande
parte desses agentes fazem parte de uma geração que se encontra em um momento de transição e
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adaptação quanto ao uso de ferramentas tecnológicas, e da mudança do sistema analógico para o
digital.
O Ambiente Virtual, como um espaço interativo, apresenta-se como um local que é utilizado como um
espaço permanente de criação e circulação de conteúdos, troca de conhecimentos, informações e
comunicação. Isto objetiva, favorecer um melhor alinhamento entre a escola assistida e o bolsista em
seu campo de atuação. Mas devemos lembrar que a ideia ainda é uma novidade no mundo acadêmico
e que a noção de virtualidade como uma dimensão possível e utilitária ainda não tomou corpo nas
práticas pedagógicas e educativas.
Torna-se importante ressaltar que o espaço virtual não tem a pretensão de ser a solução para as
implicações pedagógicas em torno da Escola Integrada, mas sim utilizar as estratégias da modalidade da
EaD juntamente com as tecnologias da informação e comunicação, na tentativa de oferecer ferramentas
que permitem a interatividade com diferentes atores da educação. Visa ainda, compartilhar o
conhecimento, para estabelecer novas conexões, construir novos espaços de saberes e dar novo
significado a novas formas de aprendizagem.
Sabemos que para alcançar este ideal, tomando a EAD como fio condutor desse processo, faz-se
necessário implementar uma mudança radical, não só na maneira de como se ensina e como se
aprende; mas sobretudo na maneira como se pensa e se define o conhecimento. Faz-se urgente
construir, de fato, instrumentos visando a democratização da informação, dos espaços e de conexões, e
com isto, construir saberes coletivos em redes virtuais de aprendizagem.

6
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Autores: Alexandre José de Carvalho Silva, Cláudia Maria de Carvalho Silva Costa, Warlley Ferreira Sahb
Contato: analista.ti@cead.ufla.br - Universidade Federal de Lavras

O vídeo apresenta o processo de produção e transmissão de videoaulas via Internet para os cursos de
graduação e pós-graduação a distância da Universidade Federal de Lavras (UFLA), ofertados no âmbito
do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), com a colaboração do Centro de Educação a Distância
(CEAD). O referido processo foi desenvolvido pela equipe do CEAD em parceria com uma produtora
licitada pela UFLA. NO vídeo é apresentado aos recursos utilizados, mostra as pessoas envolvidas e a
importância de cada um deles, passando pela equipe do CEAD, professores e pessoal de apoio nos polos
UAB.
Palavras-chave: VIDEOAULA; INTERNET

Publicado em: http://www.youtube.com/watch?v=KwUk0AfZz4U

1031
EIXO 4 – TECNOLOGIA E PROJETOS INOVADORES PARA A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Autores: Sérgio Vilaça, Geraldo Freire Loyola, e Filipe Carrijo
Curso de Especialização em Ensino de Artes Visuais/Escola de Belas Artes/UFMG

Este vídeo é um exemplar da série denominada Professor Artista, produzida pelo Laboratório de Artes e
Tecnologias para a Educação73 para o Curso de Especialização em Ensino de Artes Visuais74,
modalidade a distância, que faz parte do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de
Belas Artes da UFMG. A concepção dessa série de vídeos nasceu da necessidade de se pensar e produzir
materiais didáticos mais dinâmicos e condizentes com a cultura atual, em que a relação com o ensino e
com o conhecimento ganha novos contornos em função da mediação pelo uso de tecnologias
contemporâneas. Isso implica na necessidade de se descobrir novas formas de lidar com o
conhecimento mediado pelos usos dos dispositivos tecnológicos, digitais e virtuais.
A série apresenta trabalhos, experiências e ações de professores que são artistas, que possuem um
trabalho de arte próprio, e as possíveis interseções e mediações entre esses dois campos: o da produção
artística, da poética autoral, com o campo do ensino, do professor de Arte. Reflete, portanto, sobre o
ensino de Artes Visuais do ponto de vista do professor artista, envolvendo processos de criação,
pesquisa, experimentação e produção artística e acadêmica.
Produzir material didático para o ensino de Arte é tarefa complexa, por que a Arte lida criação, com
processos, memórias históricas e culturais e com a subjetividade individual e coletiva. Portanto, o
material didático para a Arte não cabe em roteiros prontos, como numa receita passo a passo. Nesse
sentido, a série Professor Artista foi pensada como proposta estética para o ensino de Arte numa
perspectiva mais contemporânea, no propósito de apresentar no vídeo uma narrativa poética

73 Ver: http://www.eba.ufmg.br/innovatio/?page_id=37 (Acesso: 12/05/2013).
74 Ver: http://www.eba.ufmg.br/ceeav/ (Acesso: 12/05/2013).
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estimulante, que impulsione no espectador o desejo de conhecer mais sobre o está sendo visto e de
conhecer mais sobre Arte.
Palavras-chave: Ensino de Arte; Ações Didáticas; Tecnologias Contemporâneas.

Publicado em: http://www.youtube.com/watch?v=9oKskiSaLrU&feature=youtu.be
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Autores: Geraldo Freire Loyola, Lucia Gouvêa Pimentel, e Filipe Freitas Chaves
Curso de Especialização em Ensino de Artes Visuais/Escola de Belas Artes/UFMG

Este vídeo é um exemplar da série denominada Professor Artista, produzida pelo Laboratório de Artes e
Tecnologias para a Educação75 para o Curso de Especialização em Ensino de Artes Visuais76,
modalidade a distância, que faz parte do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de
Belas Artes da UFMG. A concepção dessa série de vídeos nasceu da necessidade de se pensar e produzir
materiais didáticos mais dinâmicos e condizentes com a cultura atual, em que a relação com o ensino e
com o conhecimento ganha novos contornos em função da mediação pelo uso de tecnologias
contemporâneas. Isso implica na necessidade de se descobrir novas formas de lidar com o
conhecimento mediado pelos usos dos dispositivos tecnológicos, digitais e virtuais.
A série apresenta trabalhos, experiências e ações de professores que são artistas, que possuem um
trabalho de arte próprio, e as possíveis interseções e mediações entre esses dois campos: o da produção
artística, da poética autoral, com o campo do ensino, do professor de Arte. Reflete, portanto, sobre o
ensino de Artes Visuais do ponto de vista do professor artista, envolvendo processos de criação,
pesquisa, experimentação e produção artística e acadêmica.
Produzir material didático para o ensino de Arte é tarefa complexa, por que a Arte lida criação, com
processos, memórias históricas e culturais e com a subjetividade individual e coletiva. Portanto, o
material didático para a Arte não cabe em roteiros prontos, como numa receita passo a passo. Nesse
sentido, a série Professor Artista foi pensada como proposta estética para o ensino de Arte numa
perspectiva mais contemporânea, no propósito de apresentar no vídeo uma narrativa poética

75 Ver: http://www.eba.ufmg.br/innovatio/?page_id=37 (Acesso: 12/05/2013).
76 Ver: http://www.eba.ufmg.br/ceeav/ (Acesso: 12/05/2013).
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estimulante, que impulsione no espectador o desejo de conhecer mais sobre o está sendo visto e de
conhecer mais sobre Arte.
Palavras-chave: Ensino de Arte; Ações Didáticas; Tecnologias Contemporâneas.

Publicado em: http://www.youtube.com/watch?v=ysj6vGFfl_s&feature=youtu.be
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