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“Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o 
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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo observar a história e o crescimento da Educação a 

Distância e a importância de um Ambiente Virtual de Aprendizagem nesse novo 

processo de ensino e aprendizagem. A análise das ferramentas pedagógicas utilizadas 

nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem é um passo primordial e necessário, pois 

através dessas ferramentas conseguimos vislumbrar um pouco dessa grande mudança na 

Educação. Com o enfoque a evolução da Educação a Distância em função das 

Tecnologias da Informação e Comunicação que propiciaram a concepção e construção 

dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem aplicáveis a Educação a Distância, cursos 

Semipresenciais ou até mesmo Presenciais, pois as ferramentas computacionais são hoje 

imprescindíveis na Educação em qualquer modalidade. O Ambiente Virtual de 

Aprendizagem Solar, utilizado nos cursos semipresenciais da Universidade Federal do 

Ceará e Universidade Aberta do Brasil foi a principal fonte de apoio e observação. O 

ensino a distância é uma realidade e encontra-se em estado permanente mutação. A 

apropriação dessa plataforma, de seus recursos e a possibilidade de evolução no que se 

refere à utilização da mesma depende, no entanto, da compreensão de seus elementos 

básicos, suas ferramentas pedagógicas de ensino e aprendizagem. As conclusões abrem 

novos questionamentos para futuros trabalhos, procurando observar a Educação a 

Distância não apenas como um instrumento que amplia os alcances da educação, mas 

com um meio para atingir novos níveis de compreensão e consciência, com a 

concepção, desenvolvimento e utilização de novas tecnologias da informação e 

comunicação na educação através de estratégias pedagógicas e administrativas. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

           As inovações tecnológicas provocam um impacto sem precedentes em nossa 

sociedade no final do século XX. A sociedade em que vivemos hoje foi denominada 

Sociedade da Informação, do conhecimento e a Educação a Distância assume um papel 

relevante neste contexto educacional. O crescimento de cursos de graduação na 

modalidade a distância nas universidades públicas e particulares revela a preocupação 

com a inclusão e acessibilidade ao ensino superior.  

           A sociedade contemporânea está marcada pela mudança de paradigma no que diz 

respeito ao processo produtivo e a produção do conhecimento. A sociedade está 

intimamente influenciada pelos meios de comunicação e pelas tecnologias digitais, que 

permitem a configuração e a promoção de novos espaços interativos, onde é possível 

aprender e adquirir novas competências. 

           A sociedade da informação estabeleceu uma nova forma de organização social, 

bem complexa e transbordando tecnologias. O fato social constatado verifica claramente 

as transformações na organização do trabalho, na produção nos mecanismos de 

relacionamento social e no acesso a informação. Exige-se na sociedade hoje um 

profissional portador de empregabilidade, mais criativo e com maior potencial para 

tomada de decisão. Para chegar a um desenvolvimento sustentável na sociedade é 

primordial a produção e o acumulo de conhecimento. 

           É esperado que a Educação cumpra seu papel de proporcionar a todos o acesso 

ao conhecimento historicamente acumulado e socialmente valorizado, como fator 

condicionante prévio à construção da democracia e do desenvolvimento 

socioeconômico e cultural do país. A Educação a Distância com o auxílio dos 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem, suas ferramentas e com estratégias educacionais 

adequadas, tem condição de oferecer educação de qualidade com menor custo. 

           A Educação a Distância no ensino superior tem avançado em termos de 

legalização, normatização e de tecnologia. Inúmeras instituições de ensino superior 

buscam nessa metodologia mais uma alternativa na oferta de seus cursos e na 

possibilidade de abranger um público antes provavelmente impossível.  
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           Segundo alguns dados colocados no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa 

(INEP) de 19 de dezembro de 2007, baseados nos cursos superiores em relação à 

Educação a Distância:  

- Crescimento no número de matrículas no ensino superior cresceu 315% em relação a 

2006; 

- No período de 2003 a 2006 ocorreu um aumento de 571% em número de cursos; 

 

           O advento das novas tecnologias digitais principalmente das ferramentas da 

internet que possibilitam a interação humana no ciberespaço permitiu um aumento 

substancial na modalidade. É possível realizar uma revolução nas práticas pedagógicas 

tradicionais, atendendo a pessoas que possuem diferentes formas de apreensão 

cognitiva. 

           Reconhece-se que o sistema educacional ainda está engessado no padrão de 

transmissão de conhecimento no sentido professor / aluno. As novas ferramentas trazem 

em si o potencial de construção coletiva do conhecimento, respeitando os diferentes 

tipos de competências e habilidades dos atores sociais envolvidos podendo ser refletido 

acerca do próprio papel da educação. 

           Os professores que atuam na Educação a Distância desempenham múltiplos 

papéis e ao contrário do senso comum são imprescindíveis para o sucesso na 

aprendizagem do aluno. A complexidade no processo de ensino e aprendizagem na 

modalidade a distância reside na interação entre professores, tutores, ferramentas 

tecnológicas e alunos. 

           Veen e Vrakking (2009) apresentam o fenômeno do Homo Zappiens como fator 

de mudanças na educação. Essa nova geração realiza coisas diferentes e são expoentes 

de mudanças relacionadas à globalização. A comunicação ocorre entre seus pares e 

demais pessoas de forma mais intensa usando o computador, o celular, os IPods, os 

blogs, os Wikis, as salas de bate-papo, os jogos em rede, as redes sociais e as diversas 

plataformas de comunicação que a cada dia são criadas. Essa geração quer se comunicar 

a um simples toque de botão. Nada mais natural para quem desde pequeno foi 

estimulado a usar o controle remoto e foi educado que a distância física não é fator 

impeditivo para comunicação e a aprendizagem.  
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           Como pesquisadores é preciso preocupar-se em pensa a educação por essa nova 

perspectiva, com uma nova economia, onde as pessoas devem desenvolver habilidades e 

competências para resolver problemas, possuir pensamento crítico, trabalhar de forma 

autônoma, perceber o valor do trabalho coletivo, senso crítico e empreendedor, e 

possuir competências relacionadas ao uso da Internet e seus recursos. Este aprendizado 

através do ciberespaço deverá ter identidade e contexto específico, desenvolvidos com 

uma intenção clara para um aprendizado cooperativo.  

           Assim, é relevante o que será levantado e discutido através desse projeto 

monográfico. O presente trabalho mostra através de uma pesquisa que enfatiza a 

evolução da Educação a Distância, com ênfase no Brasil, como resultado o aumento 

dessa modalidade no ensino superior do Estado do Ceará.  

           Esse trabalho tem cunho exploratório e descritivo. O presente trabalho 

monográfico foi estruturado da seguinte forma, no Capítulo 1: observa-se a história da 

Educação a Distância no Brasil e no Mundo. A partir do Capítulo 2 procura entender e 

observar essa nova estrutura pedagógica que são os Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem, sua importância e o estudo de caso do Solar, ambiente utilizado pela 

Universidade Federal do Ceará nos cursos semipresenciais. O Capítulo 3 mostra-se 

estruturalmente e particularmente as diversas ferramentas pedagógicas que são 

utilizadas nas modalidades a distância, semipresenciais e presenciais e no Capítulo 4 

tenta-se refletir, observar e analisar esses novos papéis sociais que docentes e discentes 

precisam desempenhar na Sociedade da Informação. Através das conclusões pode-se 

observar que a expansão da EAD é um fenômeno de substancial importância hoje na 

educação, necessitando atenção especial em diversos aspectos como o papel e a 

identidade do docente e do discente em meio a esse turbilhão de informações e 

transformações trazidas por essa nova realidade educacional.  
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1- EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO. 

 

           A prática da Educação a Distância (EAD) tem sido substancialmente uma prática 

educativa, uma interação pedagógica cujos objetivos, conteúdos e resultados obtidos se 

identificam com aqueles que se fundamentam, nos diversos tempos e espaços, a 

educação como projeto e processo humanos, histórico e politicamente definidos na 

cultura das diferentes sociedades. O mundo atual, globalizado, está em constante 

mudança, transformação. Vivemos na sociedade do conhecimento, conectados e 

interagindo através de tecnologias digitais.  

           Desde seu surgimento, a Educação a Distância (EAD) vem levantando questões e 

debates quanto a sua definição. Assim, ao longo dos anos, muitos teóricos procuram 

realizar conceitualizações desta modalidade de ensino, que vem incorporando novos 

mecanismos e estratégias pedagógicas e tecnológicas no decorrer da sua história. 

           A educação a distância é uma estratégia educativa baseada na aplicação da 

tecnologia à aprendizagem, sem limitação de lugar, tempo, ocupação ou idade dos 

alunos. Implica novos papéis para os alunos e para os professores, novas atitudes e 

novos enfoques metodológicos. A concepção da Unesco (s/d pp.1), define a educação 

sem fronteiras como “um ambiente de ensino aberto, flexível, adaptado as diversas 

necessidades de aprendizagem e facilmente acessível para todos, em distintas situações” 

e que busca superar obstáculos relacionados ao espaço, tempo, idade e circunstâncias. 

           A EAD pode também ser definida como uma relação professor aluno ou ensino 

aprendizagem mediada pedagogicamente e mediatizada por diversos materiais 

instrucionais e pela orientação tutorial. Isto é válido tanto para ambientes pedagógicos 

tradicionais como para aqueles que usam as novas tecnologias. (RIANO, 1997). 

           A Educação a Distância é sem dúvida, um recurso que as Instituições de Ensino 

Superior (IES) deverão considerar para satisfazer as amplas e diversificadas 

necessidades de formação e qualificação profissional. É importante ser ressaltado que a 

EAD se apresenta como mais uma alternativa para a atuação das IES, nos contextos 

regional e nacional. 
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           As duas últimas décadas do século XX são marcadas pela inserção das 

tecnologias digitais na EAD. Essas novas ferramentas permitem desenvolver a 

aprendizagem mediada por processos de interação síncrona e assíncrona. A internet 

causa uma verdadeira revolução no processo ensino-aprendizagem na EAD, na medida 

em que o aluno passa a ser considerado mais como parceiro do que como um agente 

passivo na construção do conhecimento. Já o professor passa a exercer um papel 

coletivo de orientador, colaborador, treinador, mediador e também parceiro. A nova 

perspectiva intrinsecamente ligada às tecnologias digitais fortalece o enfoque central da 

EAD, que se baseia na premissa de que a educação deve ser construída através de uma 

ação colaborativa, obtida através da sinergia entre alunos, professores e tutores que 

passam a reconstruir virtualmente espaços reais de interação. 

 

1.1- A Educação a Distância no mundo. 

 

           As aulas por correspondência são as primeiras iniciativas de ensino a distância 

que se tem notícia. Registros de 1856 relatam experiências pioneiras de educação à 

distância, quando Charles Toussaint e Gustav Langenscheit criaram a primeira escola de 

línguas por correspondência. Já em 1892, foi feita uma tentativa inicial de formação de 

professores para as escolas paroquiais por correspondência, curso oferecido pela 

Universidade de Chicago. Neste mesmo período, outras experiências foram 

desenvolvidas em diversos países, sempre tendo no material impresso, o meio de 

difusão. A Educação a Distância - EAD começou no século XV, quando Johannes 

Guttenberg, em Mogúncia, Alemanha inventou a imprensa, com composição de 

palavras com caracteres móveis.  

              A primeira metade do século XX foi marcada por inúmeras iniciativas de oferta 

de cursos usando a EAD, utilizando o material impresso como recurso pedagógico e o 

envio por correspondência a forma de comunicação com os alunos.  
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           Em 1928 a British Broadcasting Corporation (BBC) começa a promover cursos 

para a educação de adultos usando o rádio. Com isso, essa tecnologia começa a ser 

utilizada em vários países para transmissão de programas educacionais, inclusive no 

Brasil. Este período foi marcado pela introdução de novas metodologias no ensino por 

correspondência, que com os avanços científicos e tecnológicos sofreram forte 

influência dos novos meios de comunicação de massa, a exemplo do Código Morse, 

telefone, e na sequência, televisão. 

           Muitas experiências usando EAD foram desenvolvidas no período pós-guerra, 

especialmente pela necessidade de capacitar a população europeia em novas atividades 

profissionais. O cenário pós-guerra exige novas dinâmicas sociais e os avanços 

científicos e tecnológicos ocorridos durante a guerra demandam novas profissões e 

ocupações. O número de professores é insuficiente para atender uma população que 

procura cada vez mais a educação. Neste sentido, a educação a distância se coloca como 

uma alternativa que permite atender em maior escala, o contingente de pessoas que 

querem se qualificar para o mercado. As primeiras experiências da OpenUniversity 

surgem neste período, com a participação da BBC, especialmente para uso do rádio e da 

emergente televisão.  

           Mas o grande avanço em EAD se deu a partir dos anos 1960, quando várias 

universidades europeias e de outros continentes começaram a atuar na educação 

secundária e superior. Nas últimas décadas, a adesão à EAD tem sido ampliada 

chegando nos dias atuais a ter alcance global. A EAD atinge países que se situam dentre 

os mais diversos estágios de maturação educacional e de desenvolvimento 

socioeconômico, a exemplo da China, Coréia, Finlândia, Noruega, Austrália, África do 

Sul, Portugal, Estados Unidos, Costa Rica, Venezuela, Palestina, Argélia, Líbia, Índia e 

Brasil. No ensino superior destacam-se Reino Unido, Canadá, Alemanha e Espanha, 

além da Turquia, que sedia a maior universidade a distância do mundo. 
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           Os formatos apresentados para viabilização da EAD variam quanto ao grau de 

presencialidade, nível de interatividade, tipos de recursos instrucionais utilizados, 

âmbito de atuação e escala de abrangência. Experiências como a da OpenUniversity do 

Reino Unido, KoreaNational Open University da Coréia, da Universidad Nacional de 

Educación a Distancia da Espanha, e da Universidade Aberta de Portugal, dentre tantas 

outras, serviram de referência para as iniciativas em EAD que passaram a ser 

concebidas e ofertadas por instituições públicas e privadas nos cinco continentes. 

 

1.2- A Educação a Distância no Brasil. 

 

           Sua evolução histórica, no Brasil como no mundo, é marcada pelo surgimento e 

disseminação dos meios de comunicação. Foram vivenciadas várias etapas, como o 

ensino por correspondência; transpassado para transmissão radiofônica e, depois, 

televisiva; foi utilizada a informática até os atuais processos de utilização conjugada de 

meios - a telemática e a multimídia.  

           A utilização de novas tecnologias propicia a ampliação e a diversificação dos 

programas, permitindo a interação quase presencial entre professores e alunos. A 

introdução da EAD no Brasil remonta ao inicio do século XX, com uso de material 

impresso, à semelhança do que estava acontecendo em outros países, como Estados 

Unidos, Inglaterra e França, que tinham vivido suas primeiras ofertas de cursos a 

distancia, por correspondência, em fins do século XIX.  

           A história da EAD no Brasil é cheia de percalços e interrupções. Desde as 

primeiras décadas do século XX algumas experiências são desenvolvidas, com uso de 

material impresso e rádio, tecnologias disponíveis à época. A Rádio Sociedade do Rio 

de Janeiro, criada em 1923, mais tarde incorporada pelo Ministério da Educação, é uma 

das primeiras iniciativas de EAD que se tem notícia. O Instituto Monitor criado em 

1939 e o Instituto Universal Brasileiro fundado em 1941 são exemplos de iniciativas 

que ainda hoje ofertam cursos por correspondência atendendo estudantes em todo o 

território nacional. 
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           Como política pública, a EAD se inicia em 1972 com a inclusão de algumas 

experiências de ensino a distância que vinham sendo implementadas no país nos Planos 

Básicos de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PBDCT). Sobre essas 

experiências, merece destaque alguns projetos financiados pelo I PBDCT (1972 - 1974), 

entre eles, projeto Saci, João de Barro e Lobato, que tinham como objetivo o ensino 

utilizando a televisão para atingir o público de 1o grau (Ensino Fundamental), nas séries 

iniciais, numa tentativa de criar uma rede de ensino a distância. 

           No II PBDCT (1975 - 1979), os projetos de Desenvolvimento da Teleducação e 

Novas técnicas educacionais para o Ensino Superior mantêm a ideia de criação de uma 

rede de ensino a distância. Utilizando basicamente o meio televisivo, essas experiências 

foram de primordial importância, mas mostraram as amplas possibilidades que a 

educação a distância poderia ter para um país de dimensões continentais como o Brasil. 

A partir dos anos 1990 à educação a distância começa a ser aceita e idealizada num 

contexto mais amplo dos Projetos Pedagógicos Nacionais ganhando mais espaço no 

cenário educacional, sendo os primeiros grandes projetos relacionados com a televisão. 

           Em 1996, pela primeira vez, a EAD é incluída na legislação educacional, com a 

nova Lei de Diretrizes e Bases (LDB) reconhecendo a Educação a Distância como uma 

modalidade de educação no artigo 80 da referida lei (Nº 9.394/96), menciona que “O 

Poder Público incentivará o desenvolvimento e a vinculação de programas de ensino a 

distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada". Tal 

reconhecimento, apesar das críticas declaradas pelo uso do termo “ensino a distância” e 

não “educação a distância” por autores como Demo (1998), representou um avanço 

significativo para as iniciativas que já estavam em andamento e estimulou a adoção 

mais frequente dessa modalidade.  Após regulamentado pelo Decreto Nº 2.494/983, no 

Art. 1º, a “educação a distância” passa a ter uma definição oficial:  
 

A Educação a Distância é uma forma de ensino que possibilita a 
autoaprendizagem, com a mediação de recursos didáticos sistematicamente 
organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados 
isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos meios de 
comunicação. 
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           Importante destacar que antes mesmo da publicação da LDB em 1996, a 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) em 1994 realizou o primeiro processo 

seletivo para um curso de graduação a distância, dirigido para formação de professores 

das séries iniciais do Ensino Fundamental. O referido curso foi oferecido em algumas 

cidades do Estado, contando com 352 alunos matriculados. O curso da UFMT utilizava 

material impresso com mediação de tutoria presencial nas cidades polos das turmas. 

Este modelo passou a servir de referência para outras instituições de ensino superior 

que, aos poucos foram iniciando suas atividades na área de EAD. 

Gráfico 1 

 

           Este período pós-LDB foi marcado por experiências diversas com a introdução 

não só dos recursos pedagógicos já disponíveis, como material impresso, vídeo aulas, 

tutoria e professor conteudista, mas pela inclusão de tecnologias digitais capazes de 

criar ambientes virtuais de aprendizagem com interação síncrona e assíncrona; o 

desenvolvimento de metodologias próprias para formatar e imprimir material impresso; 

a criação de estrutura técnica e de recursos humanos para apoio a atividades de 

multimídia e a concepção de uma logística para oferta de curso EAD em escala 

nacional. 
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Quadro1 

 

 

           De 1994 a 2009 a história da EAD no Brasil registra avanços significativos e de 

forma acelerada como observa-se no quadro acima, chegando a compensar o lento ritmo 

com que caminhou na segunda metade do século XX em relação a outros países que 

criaram seus sistemas de EAD. Importante destacar que nesses 15 anos o país conseguiu 

estabelecer a base legal que orienta esta modalidade de ensino, criou mecanismos para a 

certificação de instituições que trabalham com educação a distância, analisou propostas 

e emitiu autorização de cursos, estimulou o desenvolvimento de pesquisas que vieram a 

produzir modelos pedagógicos. 

 

1.3- TICs – Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação. 

 

           Atualmente, é comum associar a modernização educacional à incorporação de 

novas produções tecnológicas, principalmente as mais recentes como televisão, vídeo, 

informática, telemática, correio eletrônico, videodiscos interativos, hipertextos, 

multimídia, CD-ROM, realidade virtual. 
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           Outros fatores têm impacto importante sobre o desenvolvimento do ambiente de 

ensino aprendizagem e sobre a formação profissional. Competimos em nível global com 

países como China e Índia, que estão se transformando em provedores de serviços de 

tecnologia da informação e de manufatura, com sua mão de obra de baixo custo e sua 

eficiência. Os alunos das nossas Instituições de Nível Superior (IES) defrontam-se com 

um cenário que muda rapidamente e as IES têm a responsabilidade de prepará-los para 

competir, para ter sucesso numa economia globalizada, praticamente sem fronteiras.  

           Observa-se que uma das transformações fundamentais ao sucesso das IES neste 

início do século XXI é abandonar as matrizes curriculares, baseadas em disciplinas 

fragmentadas e a metodologia de ensino centrada na transmissão de informações. Está 

sendo necessário adotar uma nova metodologia de aprendizagem baseada em projetos e 

atividades, na qual os estudantes utilizem um ambiente digital para criar, apresentar e 

compartilhar sua aprendizagem interagindo com seus pares. Esta metodologia já vem 

sendo utilizada com sucesso na maioria das instituições ao redor do mundo e em 

algumas IES do nosso país que iniciaram suas atividades na última década.  

           O e-learning é o modelo de ensino não presencial suportado por tecnologia, o 

ambiente de e-learning propiciado pela Internet estimula os estudantes, os trabalhos em 

grupo com discussões via web, propiciando a construção do conhecimento. O mesmo 

material pode ser utilizado no ensino presencial e no ensino a distância, uma vez que o 

ponto crucial para a aprendizagem é a parte prática, é a interatividade e não a aula 

expositiva. A aula tradicional pode ser disponibilizada em webcast e o aluno pode 

assisti-la quando quiser, ou vê-la quantas vezes quiser.  

           A Educação tem o poder de transformar a vida das pessoas. As IES de nosso país 

devem ter como objetivo desenvolver aprendizes criativos, autônomos, os quais, 

independente de sua formação anterior, devem poder ter acesso às melhores 

experiências de aprendizagem, de crescimento e satisfação pessoal, que lhes permita 

escolher como participar na economia do conhecimento no século XXI. Assim, estarão 

contribuindo para a equidade social, formando cidadãos economicamente ativos, 

responsáveis e participantes da sociedade. 
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2- AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM: A NOVA SALA DE AULA. 

 

Ensinar e aprender são atitudes que estão sendo desafiados como nunca antes. Há 

informações demais, múltiplas fontes, visões diferentes de mundo. Educar hoje é mais 

complexo porque a sociedade também é mais complexa e também o são as 

competências necessárias. As tecnologias começam há estar um pouco mais ao alcance 

do estudante e do professor. Precisamos repensar todo o processo, reaprender a ensinar, 

a estar com os alunos, a orientar atividades, a definir o que vale a pena fazer para 

aprender, juntos ou separados. 

           A Internet e as novas tecnologias estão trazendo novos desafios pedagógicos para 

as universidades e escolas. Os professores, em qualquer curso presencial, precisam 

aprender a gerenciar vários espaços e a integrá-los de forma aberta, equilibrada e 

inovadora. O primeiro espaço é o de uma nova sala de aula melhor equipada e com 

atividades diferentes. Em alguns momentos o professor leva seus alunos ao laboratório 

conectado à Internet para desenvolver atividades de pesquisa e de domínio das 

tecnologias.  

           Estas atividades se ampliam a distância, nos ambientes virtuais de aprendizagem 

conectados à Internet, o que permite diminuir o número de aulas e continuar aprendendo 

juntos a distância. Os cursos precisam prever espaços e tempos de contato com a 

realidade, de experimentação e de inserção em ambientes profissionais e informais em 

todas as matérias e ao longo de todos os anos. Uma das tarefas mais importantes das 

universidades, escolas e secretarias de educação hoje é planejar e flexibilizar, no 

currículo de cada curso, o tempo de presença física em sala de aula e o tempo de 

aprendizagem virtual e como integrar de forma criativa e inovadora esses espaços e 

tempos. 
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2.1-A ampliação dos espaços de ensino-aprendizagem. 

 

A sala de aula é o espaço privilegiado quando pensamos em escola, em 

aprendizagem. Com a Internet e as redes de comunicação em tempo real, surgem novos 

espaços importantes para o processo de ensino-aprendizagem, que modificam e 

ampliam o que fazíamos na sala de aula. 

Abrem-se novos campos na educação on-line, através da Internet, 

principalmente na educação a distância. Mas também na educação presencial a chegada 

da Internet está trazendo novos desafios para a sala de aula, tanto tecnológicos como 

pedagógicos.  

Antes o professor se restringia ao espaço da sala de aula. Agora precisa aprender 

a gerenciar também atividades a distância, visitas técnicas, orientação de projetos e tudo 

isso fazendo parte da carga horária da sua disciplina, estando visível na grade curricular, 

flexibilizando o tempo de estada em aula e incrementando outros espaços e tempos de 

aprendizagem. 

            Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs), expressão muito utilizada 

contemporaneamente por educadores, comunicadores, técnicos em informática e tantos 

outros sujeitos e grupos interessados pela interface educação e comunicação com 

mediação tecnológica, mas especificamente pelas relações sócio-técnicas entre humanos 

e redes telemáticas de informação e comunicação. 

           Os AVAs agregam interfaces que permitem a produção de conteúdos e canais 

variados de comunicação, permitem também o gerenciamento de banco de dados e 

controle total das informações circuladas no ambiente. Essas características vem 

permitindo que um grande número de sujeitos geograficamente dispersos pelo mundo 

possam interagir em tempos e espaços variados. Entretanto alguns AVAs ainda 

assumem estéticas que tentam simular as clássicas práticas presenciais, utilizando 

signos e símbolos comumente utilizados em experiências tradicionais de aprendizagem.  
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           É impressionante, por exemplo, o uso de metáforas da escola clássica como 

interface. “Sala de aula” para conversas formais sobre conteúdos do curso, “cantinas ou 

cafés” para conversas livres e informais, “biblioteca” para acessar textos ou outros 

materiais, “mural” para envio de notícias por parte, quase sempre, do professor ou tutor, 

“secretaria”, para assuntos técno-administrativos. O “ranço” do currículo tradicional 

ainda impera inclusive no ciberespaço. É preciso desafiar os educadores, comunicadores 

e designers a criarem e gerirem novas formas e conteúdos para que tenhamos no 

ciberespaço mais de que depósitos de conteúdo, mas de fato um AVA. 

           Obviamente não podemos analisar os AVAs apenas como ferramentas 

tecnológicas. É necessário avaliar a concepção de currículo, de comunicação e de 

aprendizagem utilizada pelos autores e gestores da comunidade de aprendizagem. É 

possível encontrar no ciberespaço comunidades que utilizam o mesmo AVA com uma 

variedade incrível de práticas e posturas pedagógicas e comunicacionais. Tais práticas 

podem ser tanto instrucionistas quanto interativas e cooperativas. 

 

2.2-A Importância dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem, como Apoio na 

Educação a Distância. 

 

           Por ambientes podemos entender tudo aquilo que envolve pessoas, natureza ou 

coisas, objetos técnicos. Já o virtual vem do latim medieval virtualis, derivado por sua 

vez de virtus, força, potência. No senso-comum muitas pessoas utilizam a expressão 

virtual que designar alguma coisa que não existe como, por exemplo: “esse romance é 

virtual”, “no município X tem tanta corrupção que 30% dos eleitores são virtuais”. 

Enfim virtual nos exemplos citados vem representando algo fora da realidade, o que se 

opõem ao real. 
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           Lévy (1996) em seu livro O que é o virtual? Nos esclarece que o virtual não se 

opõe ao real e sim ao atual. Virtual é o que existe em potência e não em ato. Citando o 

exemplo da árvore e da semente, Lévy explica que toda semente é potencialmente uma 

árvore, ou seja, não existe em ato, mas existe em potência. Ao contrário dos exemplos 

citados no parágrafo anterior o virtual faz parte do real, não se opondo a ele. Por isso 

nem tudo que é virtual necessariamente se atualizará. Ainda no exemplo da semente, 

caso um pássaro à coma a mesma jamais poderá vir a ser uma árvore. 

           Podemos afirmar que um ambiente virtual é um espaço fecundo de significação 

onde seres humanos e objetos técnicos interagem potencializando assim, a construção 

de conhecimentos, logo a aprendizagem. Então todo ambiente virtual é um ambiente de 

aprendizagem? Se entendermos aprendizagem como um processo sócio-técnico onde os 

sujeitos interagem pela cultura sendo esta um campo de luta, poder, diferença e 

significação, espaço para construção de saberes e conhecimento, então podemos afirmar 

que sim. 

           O site ou AVA precisa ser uma obra aberta, onde a imersão, navegação, 

exploração e a conversação possam fluir na estrutura do processo de aprendizagem. Isso 

significa que o AVA deve agregar a criação na utilização, todos os participantes 

poderão contribuir no seu design e na sua dinâmica curricular. Como já sinalizamos 

anteriormente, a codificação digital (bits) permite que os sujeitos possam modificar os 

documentos, criando e publicando mensagens em formatos variados. Para tanto 

podemos lançar mão de artefatos gratuitos de fácil manipulação. Com smiles, cores, 

letras, tamanhos, inserção de imagens, textos e vídeos.  

           Até o início da década de 90 para criar sites no ciberespaço era necessário 

construir competências específicas de programação tendo que dominar algumas 

linguagens de programação bem específicas a exemplo: html, Java, Visual Basic dentre 

outras. Devido à rápida expansão do ciberespaço e do desenvolvimento de aplicações 

para o mesmo, encontramos atualmente várias destas aplicações distribuídas 

gratuitamente. 
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           Não basta apenas criar um site e disponibilizá-lo no ciberespaço. Por mais que o 

mesmo seja hipertextual é necessário que seja interativo. É a interatividade com o 

conteúdo e com seus autores que faz um site ou software se constituir como um AVA. 

Para que o processo de troca e partilha de sentidos possa ser efetivo poderemos criar 

interfaces síncronas a exemplo dos chats ou salas de bate papos e assíncronas a exemplo 

dos fóruns e listas de discussão. Podemos contar também com os blogs que além de 

permitir comunicação síncrona e assíncrona, agrega em seu formato hipertextual uma 

infinidade de linguagens e forma de expressão. 

 

2.3- O ciberespaço como ambiente virtual de aprendizagem: uma nova sala de 

aula. 

 

           O ciberespaço surge não só por conta da digitalização, evolução da informática e 

suas interfaces, própria dos computadores individuais, mas da interconexão mundial 

entre computadores, popularmente conhecida como Rede Internet. Da máquina de 

calcular a Internet muita coisa mudou e vem mudando no ciberespaço. 

           As inovações tecnológicas, principalmente nas telecomunicações e na 

informática, promoveram o processo de globalização. A partir da rede de 

telecomunicação (telefonia fixa e móvel, internet, televisão, aparelho de fax, entre 

outros) foi possível a difusão de informações entre as empresas e instituições 

financeiras, ligando os mercados do mundo. A globalização é um fenômeno social que 

ocorre em escala global. 

           O ciberespaço é muito mais que um meio de comunicação ou mídia. Ele reúne, 

integra e redimensiona uma infinidade de mídias e interfaces. Podemos encontrar desde 

mídias como: jornal, revista, rádio, cinema, TV; bem como uma pluralidade de 

interfaces que permitem comunicações síncronas e assíncronas a exemplo dos chats, 

listas e fórum de discussão, blogs dentre outros.  
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           Neste sentido o ciberespaço além de se estruturar como um ambiente virtual de 

aprendizagem universal que conecta redes sócio-técnicas do mundo inteiro e permite 

que grupos/sujeitos possam formar comunidades virtuais fundadas para fins bem 

específicos, a exemplo das comunidades de e-learning. 

           É exatamente dentro do contexto de e-learning que o conceito de AVA precisa 

ser problematizado, ou melhor, virtualizado. A aprendizagem mediada por AVA pode 

permitir que através dos recursos da digitalização várias fontes de informações e 

conhecimentos possam ser criadas e socializadas através de conteúdos apresentados de 

forma hipertextual, mixada, multimídia, com recursos de simulações. Além do acesso e 

possibilidades variadas de leituras o aprendiz que interage com o conteúdo digital 

poderá também se comunicar com outros sujeitos de forma síncrona e assíncrona em 

modalidades variadas de interatividade. 

A sala de aula será, cada vez mais, um ponto de partida e de chegada, um espaço 

importante, mas que se combina com outros espaços para ampliar as possibilidades de 

atividades de aprendizagem. 

           Educar um processo dialético, quando bem realizado, mas que, em muitas 

situações concretas, se vê diluído pelo peso da organização, da massificação, da 

burocratização, da “rotinização”, que freia o impulso questionador, superador, inovador. 

Creio que há três campos importantes para as atividades virtuais: o da pesquisa, o 

da comunicação e o da produção. Pesquisa individual de temas, experiências, projetos, 

textos. Comunicação, realizando debates off e on-line sobre esses temas e experiências 

pesquisados. Produção, divulgando os resultados no formato multimídia, hipertextual, 

“linkada” e publicando os resultados para os colegas e, eventualmente, para a 

comunidade externa ao curso. 

A Internet favorece a construção colaborativa, o trabalho conjunto entre 

professores e alunos, próximos física ou virtualmente. Podemos participar de uma 

pesquisa em tempo real, de um projeto entre vários grupos, de uma investigação sobre 

um problema de atualidade. O importante é combinar o que podemos fazer melhor em 

sala de aula: conhecer-nos, motivar-nos, reencontrar-nos, com o que podemos fazer a 

distância pela lista, fórum ou chat – pesquisar, comunicar-nos e divulgar as produções 

dos professores e dos alunos. 
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É fundamental hoje pensar o currículo de cada curso como um todo, e planejar o 

tempo de presença física em sala de aula e o tempo de aprendizagem virtual. A maior 

parte das disciplinas pode utilizar parcialmente atividades a distância. Algumas que 

exigem menos laboratório ou estar juntos fisicamente podem ter uma carga maior de 

atividades e tempo virtuais. A flexibilização de gestão de tempo, espaços e atividades é 

necessária, principalmente no ensino superior ainda tão engessado, burocratizado e 

confinado à monotonia da fala do professor num único espaço que é o da sala de aula. 

 

2.4- Ambiente Virtual de Aprendizagem: estudo de caso Solar 

 

           Nesse contexto, a Universidade Federal do Ceará (UFC), por meio do Instituto 

UFC Virtual, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB), oferece cursos 

de graduação na modalidade semipresencial. O Solar é um AVA desenvolvido pelo 

Instituto UFC Virtual que contém ferramentas direcionadas a alunos e professores da 

Educação a Distância (EAD), permitindo tanto a criação como a participação em cursos 

semipresenciais e a distância. 

           No contexto do Solar, AVA da UFC, as atividades on-line tendem a se apropriar 

desse imenso leque de recursos oferecidos pela Web, e, consequentemente, fomentar 

múltiplas práticas de leitura e escrita nos ambientes virtuais. A pensar que a dedução da 

relevância e da independência das atividades on-line em relação aos demais conteúdos 

que podem ser mediados no AVA – elas são responsáveis, em grande parte, pela forma 

de avaliação do conhecimento dos alunos, sendo corrigidas pelos mesmos, ou analisadas 

por tutores e professores, quando solicitado seu envio/postagem. As experiências 

profissionais de tutoria no Solar tem possibilitado, também, perceber o interesse que os 

alunos demonstram por esse conteúdo específico em detrimento dos demais. Isso se 

deve ao fato de que, muitas vezes, os alunos já possuem algum conhecimento sobre o 

conteúdo abordado na disciplina, e por isso optam em não dar muita atenção aos 

conteúdos de explicações, ou informações disponibilizadas para a interação e aquisição 

de certas habilidades que compreendem determinado tema.  

 



30 

 

           Sendo assim, os alunos optam por, diretamente, dedicar seu tempo à interação 

com a atividade on-line proposta sobre aquele tema e sua realização, certificando-se 

sobre o que realmente já sabe, ou não. 

           O Solar foi construído para que os cursos a distância possam ser definidos e 

publicados da forma mais simples possível, porém, não dispensando o trabalho de uma 

equipe multidisciplinar que deverá construir o material do curso, bem como definir sua 

abordagem metodológica. Esta equipe é responsável pela tradução dos objetos a serem 

estudados para um discurso que seja condizente com o meio escolhido e que possibilite 

um fácil acesso e interação dos participantes – processo de transição didática. 

 

 
Figura 1: http://www.solar.virtual.ufc.br/ endereço eletrônico do Ambiente Virtual 

de Aprendizagem Solar.  

 

           O ambiente virtual Solar possui funcionalidades disponíveis conforme o perfil do 

usuário, como já foi comentado anteriormente neste trabalho, no entanto, é importante 

que se tenha uma visão geral das funcionalidades básicas que são acessíveis aos 

professores e alunos que utilizam este AVA. O editor pode alterar estas funcionalidades 

e inserir novos espaços de interação. 

 

http://www.solar.virtual.ufc.br/
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Figura 2: Página Inicial (Menu) AVA Solar. 

 

           A partir de sua página inicial de usuário existem diversas opções de ferramentas 

disponíveis, na parte esquerda no monitor, como as Aulas que é o espaço aonde são 

apresentadas as aulas publicadas para um determinado curso dentro do Solar. Estas 

aulas podem ser desenvolvidas em diferentes formatos de arquivos (e.g. HTML, PDF, 

SWF), podendo ser composta por documentos hipertextuais. A apresentação desta 

funcionalidade pode ser vista na figura 3.  

           As aulas são abertas em uma nova aba, em que se utilizam vídeos, áudios e links 

para explanação do conteúdo. Sendo sempre dinâmico e contextualizado. Cada aula é 

subdividida em tópicos importantes. 
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Figura 3: Página Inicial Aulas. AVA Solar 

 

       A seguir observamos as Informações do curso, local onde se apresenta as 

informações gerais de um curso publicado no Solar, contendo desde seu nome até suas 

principais características, além do período da disciplina e o corpo docente, ementa e 

objetivos. (Ver figura 4.) 

 
Figura 4: Informações do Curso- Solar. Disciplina: Ciência Política, Curso: 

Administração Gestão Pública. 
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           A ferramenta Agenda é o espaço aonde são registrados os diversos eventos do 

curso. É o lugar onde os alunos podem acompanhar e verificar, datas, prazos, tipos de 

encontros e toda a agenda da disciplina. (Ver figura 5.) 

 

 
Figura 5: Agenda do Curso – Solar. Disciplina: Ciência Política, Curso: 

Administração Gestão Pública. 

 

       A Bibliografia do curso está no menu da página inicial e sua funcionalidade que 

permite ao perfil editor do curso inserir bibliografias básicas e complementares para o 

curso. Estas bibliografias podem conter web link. Essa ferramenta é bastante apreciada 

como apoio tanto a prática docente como também incentivo e direcionamento a 

aprendizagem do aluno. (Ver figura 6.) 
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Figura 6: Bibliografia do Curso – Solar. Disciplina: Ciência Política, Curso: 

Administração Gestão Pública. 

 

       A ferramenta do Material de Apoio é o espaço que permite ao perfil editor publicar 

arquivos (upload) para serem acessados pelos alunos e professores. Essa ferramenta é 

muito importante, pois é um apoio pedagógico aos docentes e discentes. (Ver figura 7.) 

 
Figura 7: Material de Apoio – Solar. Disciplina: Ciência Política, Curso: 

Administração Gestão Pública. 
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           A ferramenta Participantes permite visualizar dados sobre os participantes de um 

curso. Serve de apoio para a colaboração, pois ajuda na identificação dos discentes e 

docentes, contém as informações de cada participante do curso. (Ver figura 8.) 

 

 
Figura 8: Participantes – Solar.Disciplina: Ciência Política, Curso: Administração 

Gestão Pública. 

 

 

           A ferramenta Acompanhamento permite ao perfil Professor inserir notas, 

verificar atividades e interações dos alunos, bem como escrever algumas observações 

sobre as atividades desenvolvidas por seus alunos. No perfil Aluno esta funcionalidade 

permite a visualização das observações e avaliações feitas pelo professor, bem como a 

quantificação de suas interações no ambiente. (Ver figura 9.) 
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Figura 9: Acompanhamento – Solar.Disciplina: Ciência Política, Curso: 

Administração Gestão Pública, Perfil: Tutor. 

 

           A ferramenta Portfólio dos Alunos é o espaço para que os participantes do curso 

possam publicar arquivos para compartilhar com seus colegas (área pública). Também é 

utilizado para receber arquivos vinculados a Trabalhos inseridos pelo perfil Editor, é o 

local de postagem de seus trabalhos on-line.(Ver figuras 10 e 11.) 

 

 
Figura 10: Menu dos Portfólios dos Alunos – Solar.Disciplina: Ciência Política, 

Curso: Administração Gestão Pública, Perfil: Tutor. 
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Figura 11: Portfólios dos Alunos – Solar. Disciplina: Ciência Política, Curso: 

Administração Gestão Pública, Perfil: Tutor. 

 

           A ferramenta Portfólio de Grupos permite a publicação de arquivos relacionados 

a um grupo de alunos. Têm a mesma função do portfólio individual, sendo um trabalho 

totalmente colaborativo, os alunos se reúnem e realizam um trabalho em grupo e essa 

ferramenta permite o controle e administração do tutor. (Ver figura 12.) 

 

 
Figura 12: Portfólio de Grupo – Solar. Disciplina: Organização, processos e 

tomada de decisão, Curso: Administração Gestão Pública, Perfil: Tutor. 
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           A ferramenta Fóruns é um espaço para discussão com os diversos participantes 

de um curso. A organização das mensagens pode ser feita em árvore ou em lista corrida. 

É uma ferramenta muito importante na construção do conhecimento do aluno. Cada 

aluno posta sua explanação, existindo a possibilidade de análise e resposta. Ocorrendo 

com isso o debate da turma e o crescimento mútuo. (Ver figura13.) 

 

 
Figura 13: Fórum – Solar. Disciplina: Formação continuada de Tutores, Curso: 

Extensão UFC Virtual. 

 

           A ferramenta Chat é o espaço para interação on-line com os participantes de um 

curso. Os chats possuem período e horários especificados pelo editor do curso, pelo 

tutor e agenda do curso. Após a realização do chat, existe a possibilidade de revê-lo e 

estudá-lo através do histórico. (Ver figura 14.) 

 
Figura 14: Chat – Histórico Solar. Disciplina: Formação continuada de Tutores, 

Curso: Extensão UFC Virtual. 
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           A ferramenta Mensagens é o espaço para troca de mensagens digitais entre os 

integrantes de um curso. Estas mensagens podem ser enviadas para os endereços de e-

mails cadastrados pelos usuários, bem como são registradas dentro do ambiente. (Ver 

figura 15.) 

 

 
Figura 15: Mensagem – Solar. 

 

           A ferramenta de Webconferência e o espaço para realização de conferências 

áudio-visuais no Solar. Podem-se utilizar câmeras de vídeos e microfones nas 

conferências.  

           O ambiente Virtual de Aprendizagem Solar está integrado ao Módulo 

Acadêmico, ferramenta de gerenciamento acadêmico desenvolvida na Universidade 

Federal do Ceará, desde 2008, atendendo a cerca de quatro mil e setecentos alunos 

semipresenciais e presenciais. 
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3- FERRAMENTAS VIRTUAIS E SUAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

           A interatividade das tecnologias digitais, particularmente o computador 

conectado à Web, constitui uma potencialidade otimizadora do processo de ensino-

aprendizagem. As práticas de leitura e escrita em ambientes virtuais, no contexto de 

ensino e aprendizagem, multiplicam as interações sociais e proporcionam mudanças de 

comportamento dos sujeitos envolvidos nesse processo, oportunizando o aprimoramento 

das habilidades e competências dos aprendizes. 

           O uso didático das tecnologias torna-se contributivo quando associado às 

costumeiras mudanças das posturas docentes e discentes, com alteração nos tradicionais 

papéis exercidos em sala de aula, que agora passam a se caracterizar por posturas 

interativas e de colaboração entre os sujeitos, substituindo o antigo formato relacional 

hierarquizado que marcou a relação professor-aluno (KENSKI, 2006). 

           O que importa na educação a distância são as relações afetivas que se constroem 

ao longo do curso. Esta afetividade muitas vezes vem em forma de interação entre 

“aluno e professor” e “aluno e aluno”. Segundo Moore (2007) a primeira ideia básica de 

Interação a Distância é que a distância é um fenômeno pedagógico, e não simplesmente 

uma questão geográfica. Embora seja verdadeiro que todos os alunos de educação a 

distância estejam afastados de seus professores em termos de espaço e/ou tempo, podem 

se sentir mais próximos com a interação constante. Para a aprendizagem nestes 

ambientes virtuais são utilizadas ferramentas como Chat, Fórum, Arquivos e Correio 

Interno.  
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3.1-Fórum: ferramenta de aprendizagem colaborativa 

 

           O fórum é uma ferramenta de comunicação assíncrona que permite o envio de 

mensagens pela internet. A estrutura de um fórum pode ser organizada de diferentes 

formas: por data, por autor, por título. Os fóruns geralmente são usados para centralizar 

as discussões em torno de um assunto a partir de uma atividade proposta ou de uma 

questão desencadeadora para discussão. 

           O fórum permite a organização do pensamento, enriquecendo-o com referências 

pertinentes ao tema que está em pauta. As discussões e reflexões geram colaborações, 

agregam ideias. É uma oportunidade de valorizar o conhecimento individual, expressar 

as opiniões pessoais e discuti-las. 

           Outra característica importante do fórum é que ele não se restringe em uma única 

abordagem sobre determinado assunto. Ele permite que diversas visões possam ser 

discutidas paralelamente e seu período de vigência está relacionado aos interesses dos 

participantes. Uma discussão nova pode ser iniciada sem necessariamente ter ocorrido o 

fechamento das discussões anteriores. 

           A importância dos fóruns como instrumento de avaliação na EAD seja em um 

AVA ou livremente pela internet, o fórum é, depois do e-mail, o recurso bastante 

propício para discussão. Utilizado em ambientes virtuais de aprendizagem, o mesmo 

permite a discussão, simulando uma conversa presencial, onde cada comentário vai se 

aninhando aos demais, possibilitando uma conversa coletiva, um elo de pensamento, em 

que cada fio da rede é tecido por diversas mãos. 

           Trabalhar colaborativamente para consolidar a aprendizagem tem por 

fundamento o alcance de objetivos que, perseguidos em caráter individual, tornam-se 

menos acessíveis (CORREA, 2003) indicam cinco elementos que devem direcionar a 

aprendizagem colaborativa:  
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- Responsabilidade individual: cada um dos participantes é responsável pelo 

próprio desempenho no contexto grupal;  

 

- Interdependência positiva: para atingir os objetivos pretendidos, os membros 

do grupo devem depender uns dos outros;  

 

- Habilidade colaboracional: habilidades necessárias para que o grupo funcione 

de forma efetiva, como o trabalho em equipe, liderança e solução de 

conflitos;  

 

- Interação incentivadora: os membros do grupo interagem para desenvolver 

relações interpessoais e estabelecer estratégias efetivas de aprendizagem;  

 

- Reflexão e avaliação: o grupo reflete sobre si de forma periódica, bem como 

avalia seu funcionamento, efetuando as mudanças necessárias para 

incrementar sua efetividade.  

           No papel de ferramenta inserida no contexto de um ambiente virtual mediado por 

computadores, o fórum pode ser visto como um elemento assíncrono de envio de 

mensagens em rede, destinadas, na maioria das vezes, a um grupo de pessoas habilitadas 

ao acesso das mesmas, cujos “direitos” são definidos por um organizador, participante 

ou não das interações promovidas (designer, em algum nível, e/ou administrador – um 

termo apropriado das definições vigentes em redes computacionais dos mais diversos 

tipos). 

           Operacionalmente, o espaço destinado ao fórum pode estar dividido em diversos 

subníveis, cada qual representando a tentativa de centralizar as discussões em torno de 

um assunto. Existe a possibilidade de que todos os assuntos signifiquem 

aprofundamentos de um tema central eleito previamente. Nesta configuração, bastante 

comum, as mensagens iniciais (“provocadoras” da discussão) surgem em uma lista de 

hipertextos que são os títulos das respectivas mensagens. O usuário clica no link de seu 

interesse para ler o conteúdo disponível, tendo, posteriormente, a possibilidade de 

responder, inserindo uma nova mensagem que, por sua vez, poderá ensejar novas 

repostas, e assim por diante, em um ciclo potencialmente ilimitado.  
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           A expectativa é que assuntos relacionados, em alguma medida, na forma de 

respostas ou discussões subjacentes, criem uma sequência que facilite a visualização e a 

referência, de modo que os interessados em determinado assunto possam acompanhar o 

desenvolvimento das discussões em torno do mesmo, promovendo suas intervenções 

quando julgarem oportuno. 

           Em um curso oferecido através de um ambiente virtual de aprendizado 

colaborativo, o fórum pode ser definido como um espaço de discussões em torno de 

temas propostos por seus participantes. Neste aspecto, o fórum parece ser o instrumento 

mais adequado para o aprofundamento reflexivo dos usuários do ambiente mencionado. 

Ou, de outro modo: 
 
“(...) em termos de avanço na reflexão coletiva e na criação de 
aproximações e afinidades teóricas, o fórum é o espaço central da ação na 
disciplina on-line. É no fórum que todos os alunos têm a grande chance - 
impossível no chat e na aula presencial - de dizer o que pensam e se 
posicionarem diante do que está sendo trabalhado no curso. Este espaço 
privilegiado é a essência do curso virtual porque ele é assíncrono, tem 
espaço aberto para a participação de todos (democrático) e as mensagens 
podem ser recuperadas e rediscutidas a qualquer momento, mesmo as postas 
na primeira semana do curso.” (KENSKI, 2002, p.258) 

 

           No contexto dos cursos virtuais, a participação no espaço criado pelo fórum pede 

preparo, geralmente provido por leituras adequadas, pesquisas, resgates ao background 

próprio a cada participante, entre outras formas de busca. Trata-se de organizar o 

pensamento, enriquecendo-o com pertinentes referências, permitindo o uso do espaço de 

discussões e reflexões proporcionado pelo fórum para gerar colaborações, para agregar 

ideias. É a chance de valorizar o conhecimento abalizado, com espaço para opiniões 

pessoais – e a discussão das mesmas – sem que tal iniciativa represente uma apologia ao 

“achismo” e ao acúmulo de debates não proveitosos, destituídos de solidez teórica. O 

tempo comunicacional, assíncrono, favorece semelhante postura, em um espaço 

potencialmente livre de conflitos. 

          Na interação promovida neste espaço, cada participante submete suas 

colaborações à crítica coletiva, podendo, a partir da intervenção comunitária, agregar 

novos aspectos ao seu conhecimento sobre o assunto em relevo. Das trocas que surgem, 

a reflexão é favorecida por dois aspectos: comunicação textual (escrita) e meio 

assíncrona.  
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           Essas características auxiliam a valorização do entendimento dos significados, e 

não apenas das expressões (VYGOTSKY, 1987), em benefício do aprofundamento 

crítico e em detrimento da superficialidade. À intervenção individual, quando da 

postagem de um texto para discussão, soma-se uma aprendizagem socializada, 

proporcionada por respostas de outros participantes e por consequentes discussões. 

Assim:  
 
“Interagir com o conhecimento e com as pessoas para aprender é 
fundamental. Para a transformação de um determinado grupo de 
informações em conhecimentos é preciso que estes sejam trabalhados, 
discutidos, comunicados. As trocas entre colegas, os múltiplos 
posicionamentos diante das informações disponíveis, os debates e as análises 
críticas auxiliam a sua compreensão e elaboração cognitiva. As múltiplas 
interações e trocas comunicativas entre parceiros do ato de aprender 
possibilitam que estes conhecimentos sejam permanentemente reconstruídos 
e reelaborados”(KENSKI, 2002,p. 258) 

 

 

3.2- Portfólio: ferramenta de avaliação 

 

           Nesta perspectiva de educação a distância, a ferramenta Portfólio (individual e/ou 

em grupo) representa um espaço importante, porque o aluno e/ou um grupo de alunos 

podem compartilhar com os colegas e/ou professor suas atividades/projetos durante o 

processo de elaboração. Isto significa que a ênfase da aprendizagem está centrada no 

processo e, portanto, na possibilidade de o aluno poder dar e receber feedback sobre 

aquilo que está produzindo individualmente e/ou em grupo. A diversidade de olhares 

enriquece o feedback do aluno, provocando com isso novas relações e a busca de novas 

compreensões (PRADO & VALENTE, 2002). 

           O professor, nesta abordagem, atua como mediador e desenvolve também ações 

investigativas. Ele analisa, ao mesmo tempo, o processo de aprendizagem do aluno - 

que se expressa nos vários espaços do ambiente virtual, a sua própria prática 

pedagógica. Esta forma de atuação permite ao professor colocar-se como parceiro dos 

alunos, respeitando seu estilo de trabalho, a sua autoria e as estratégias adotadas 

(ALMEIDA, 2001). 
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           Neste sentido, as ações do professor devem estar pautadas por uma pedagogia 

relacional que contempla a complexidade que a educação a distância requer. Nesta 

concepção, não existem soluções prontas, estratégias e modelos previamente definidos: 

existem princípios, intenções e o compromisso pedagógico com o desenvolvimento 

cognitivo, afetivo, social e humano dos alunos, que orientam a construção e 

reconstrução destas estratégias na e para a ação do professor. 

 

3.3- Material de Apoio: ferramenta de complementação. 

 

           O material de apoio como o nome já declara, é uma ferramenta de apoio aos 

alunos, pois nela os editores, coordenadores e tutores postam livros, artigos e diversos 

materiais pedagógicos básicos ou de complementação as aulas e a disciplina.  

           O material de apoio pode ser comparado a uma biblioteca virtual presente no 

ambiente virtual de aprendizagem, para facilitar o processo de ensino aprendizagem, 

proporcionando um embasamento teórico da disciplina. 

 

3.4- Mensagem ou E-mail: ferramenta de diálogo. 

 

           O correio eletrônico possibilita troca de mensagens entre os participantes de um 

mesmo curso e/ou turma. Apresenta as usuais facilidades de correio, tais como: ler, 

responder e encaminhar mensagens e anexos. As mensagens são encaminhadas para o 

correio eletrônico informado pelo aluno em seu cadastro. 

           A mensagem, o e-mail, correio eletrônico, é um dos serviços mais utilizados na 

Internet. Com ele é possível enviar correspondências em texto, ou com arquivos de 

quaisquer tipos anexados (por exemplo: imagens ou textos), para qualquer pessoa de 

forma assíncrona. O e-mail causou grande impacto nas relações de comunicação entre 

pessoas e organizações, reduzindo substancialmente os custos com a comunicação e 

aumentando a velocidade de transmissão da informação.  
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           Na EAD, o e-mail exerce um papel fundamental, pois é responsável pela 

interface entre alunos-professores, alunos-alunos e professores-professores, ou seja, de 

um modo geral, engloba todos que estão envolvidos com o curso ou com a 

administração do ambiente virtual, fazendo questionamentos, comentários ou sugestões. 

Entretanto, sua utilização deve ser exercida com cuidado, pois pode se tornar em um 

instrumento de desmotivação do aluno caso não sejam observados certos aspectos como 

os citados anteriormente: tempo de resposta; sobrecarga do professor; sistematização de 

questões; e sistematização de respostas (ROMANI E ROCHA, 2001).  

 

3.5- Chat: ferramenta de participação. 

 

           O chat permite uma conversa em tempo real entre os participantes. A sua 

utilização pode ser diversificada, por exemplo; pode ser interessante ter um chat como 

um momento do “brain-storm” entre os participantes (MASETTO, 2000). Este tipo de 

encontro on-line pode caracterizar-se como um momento criativo, construído 

coletivamente para gerar novas ideias e temas a serem estudados e aprofundados. 

           No chat, a explicitação dos alunos é feita de forma espontânea, uma vez que este 

recurso exige uma escrita rápida. Diferentemente dos demais recursos (Fórum de 

Discussão, Portfólio, Correio Eletrônico), em que acontecem os encontros off-line, a 

explicitação dos alunos geralmente é feita de forma mais elaborada. São duas maneiras 

diferentes de expressar o pensamento, as quais podem ser vistas e interpretadas de 

forma complementar.  

           Um outro aspecto que precisa ser considerado é o número de participantes em um 

chat. Interpretar as ideias de várias pessoas ao mesmo tempo não é uma tarefa fácil, 

depende daquilo que se espera de um chat para criar estratégias apropriadas. Estas 

características da ferramenta favorecem muito mais os participantes a estarem 

extravasando algo que os esteja preocupando naquele momento (dúvidas, 

questionamentos, sentimentos), do que discutir questões mais complexas de forma 

articulada com as ideias dos colegas.  
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           Uma possibilidade é utilizar o chat também após a sua realização. O registro da 

conversa on-line pode ser tratado como um texto "desorganizado" a ser trabalhado tanto 

pelo professor como pelos alunos, categorizando as questões emergentes para serem 

discutidas, por exemplo, no espaço do Fórum de Discussão. De igual maneira, estas 

questões podem estar relacionadas às atividades/projetos compartilhados no Portfólio. 

Além destas interligações entre as ferramentas de interação, existem outras que podem 

estar diretamente relacionadas: são aquelas que organizam a disponibilização de 

materiais de leituras sobre conteúdos específicos. 

           Outro aspecto importante é a possibilidade de armazenar toda a discussão 

realizada e disponibilizar o conteúdo para que um aluno que não participou do evento 

possa se inteirar do que foi discutido, ou para que algum membro do grupo possa 

examinar com mais cuidado a discussão realizada. É importante ainda para que o 

professor analise o andamento e qualidade da discussão e o comportamento dos alunos, 

podendo, assim, traçar novas metodologias a serem utilizadas nestes encontros, além de 

observar o nível de conhecimento exposto pelos alunos, identificando fatores positivos e 

negativos que podem ou devem ser explorados durante a realização do curso. 

 

3.6- Wiki: ferramenta de construção.  

 

           Ás conquistas da navegação virtual sem fronteiras mudaram as relações das 

pessoas com as tecnologias e muitas formas de ferramentas têm sido usadas. Buscar 

ferramentas apropriadas, eficientes e eficazes tem sido objeto de atenção por muitos 

pesquisadores. A Wiki surgiu para apoiar o trabalho de autoria coletivo, tornando um 

ambiente atraente com a facilidade de gerenciamento de acesso ao usuário, onde pode 

decidir se a página deve permanecer aberta a mais usuários, grupos ou apenas por ele 

mesmo. O processo de aprendizagem requer práticas sociais de colaboração, 

cooperação, construir algo, lado a lado.  

           Ao compartilhar esses interesses ocorre um equilíbrio da ação cooperativa, onde 

um grupo tem interesses e/ou valores em comum, sem hierarquia, o que significa que 

todos têm os mesmos direitos e deveres.  
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           Assim, o hipertexto é um paradigma de construção social, que permite o usuário 

adaptar o material ao seu estilo de aprendizagem. No ambiente Wiki o usuário faz uso 

ativamente contribuindo, corrigindo e completando. No ambiente Wiki utiliza-se um 

termo específico de coleção de documentos em forma de hipertexto ou software 

colaborativo. Uma das principais características da tecnologia Wiki é a facilidade com 

que as páginas são criadas e alteradas. Normalmente são abertos a todas as pessoas que 

acessam o servidor. Usuários sem habilidade em programação podem construir as 

páginas e ampliar a funcionalidade através de plugins. 

 

3.7- Realidade Virtual e Redes Sociais: uma nova metodologia em formação. 

 

           A realidade virtual pode ser definida como a simulação de um ambiente real ou 

imaginário que pode ser visualizado em três dimensões, podendo fornecer uma 

experiência visual interativa em tempo real com sons, sensações táteis e outras formas 

de interação, gerando assim uma percepção da realidade nos usuários desta tecnologia. 

           Esta interface possibilita que, por meio de softwares, ferramentas, como jogos 

que são utilizados on-line em tempo real, como é o caso do Second Life, onde salas de 

aulas, debates e grupos de estudos são realizados através de seus Avatares. 

           Podemos observar atualmente a expansão dos AVAs para as redes sociais como 

Facebook e Orkut, os alunos interagem e criam comunidades, grupos e socializações, 

fortalecendo e contribuindo com isso seu processo de aprendizagem. Contribuindo 

também para o fortalecimento do vínculo afetivo, essa nova ferramenta da educação a 

distância ainda está em processo de formação e evolução. 

 

3.8- Videoconferência: aula presencial à distância. 

 

           A videoconferência é definida por Oliveira (1996) como um conjunto de 

facilidades de telecomunicações que permite aos participantes, em duas ou mais 

localidades distintas, estabelecer uma comunicação bidirecional mediante dispositivos 

eletrônicos de comunicação, enquanto compartilham, simultaneamente, seus espaços 

acústicos e visuais, tendo a impressão de estarem todos em um único ambiente. 
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           A videoconferência é uma das melhores ferramentas de abordagem síncrona, pois 

possibilita o uso de imagem e som em tempo real e é a única que possibilita a explorar a 

linguagem corporal, a qual é responsável por 80% das impressões do indivíduo durante 

uma interação. Entretanto, este sistema ainda não pôde se tornar uma realidade popular 

devido a seu alto custo e à falta de uma infra estrutura de telecomunicações adequada 

(CARDOSO NETO, 2001). 

           A videoconferência pode ser oferecida por meio das salas de videoconferência ou 

por meio do computador, cujas conexões podem ou não ser realizadas pela Internet. 

Essas salas são formadas por auditórios equipados com TVs, câmeras de vídeo e 

consoles de controle. As soluções por computador são compostas por modem, placa 

processadora de som e imagem, uma pequena câmera e um microfone, além do software 

para videoconferência (CARDOSO NETO, 2001). Esta solução apesar de mais barata e 

acessível, possui mais limitações, principalmente devido à baixa largura de banda 

disponível para transmissão de imagem e som via Internet. 

           Na Internet, a videoconferência traz ao modelo de EAD alguns avanços 

relacionados à tão criticada impessoalidade existente nas demais ferramentas. Ela 

permite estabelecer um contato visual entre os alunos e professores, deixando este de ser 

um mero referencial simbólico que faz contato por cartas eletrônicas para desenvolver a 

personificação dos indivíduos envolvidos na interação.  

           É claro, como já foi dito, existem limitações tecnológicas e estruturais para um 

bom funcionamento da videoconferência. Se não forem tomados os cuidados 

necessários, pode se tornar em um instrumento de desmotivação do aluno, visto que 

tentará falar com o professor e apenas verá uma imagem intercalada por uma sequência 

de outras imagens que apenas sugerem a ocorrência de algum movimento e sons que de 

tão interrompidos se torna impossível produzir um significado compreensível. 
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4- O NOVO PERFIL DOS DISCENTES E DOCENTES NA SOCIEDADE DA 

INFORMAÇÃO. 

 

           Cada vez mais a utilização da chamada tecnologia de informação e comunicação 

(TIC), particularmente da Internet, tem adentrado o campo educacional, modificando as 

atividades pedagógicas com base nas alterações das relações de espaço e tempo da 

docência e na criação de novas possibilidades comunicacionais, tudo isso interferindo 

nas possibilidades de atuação do professor e nos seus objetivos de gerar a 

aprendizagem. Tais mudanças oportunizam transformações nos espaços escolares e nas 

práticas educativas, conforme demonstram estudos que destacam as componentes 

formativas do uso das tecnologias de informação e comunicação e a positividade dessa 

inserção na docência. 

 

4.1- O papel do discente 

 

           Tornou-se corrente nas sociedades contemporâneas considerar o saber um motor 

da dinâmica econômica, e o aluno um cliente ativo, capaz de controlar sua 

aprendizagem. A aplicação desse modelo, em que o saber é visto como fator capital de 

crescimento econômico, social e cultural – supõe a instauração de novas estratégias de 

conhecimento e de aprendizagem, adaptadas aos objetivos de uma sociedade tornada 

planetária, que desenvolve novas atitudes, tais como: aprender a aprender, tomar 

iniciativa na resolução de problemas ou trabalhar em grupo.   

           Nessa perspectiva, o discurso acadêmico articula-se àquele emergente dos 

organismos internacionais que postulam a necessidade da tecnologização do ensino e da 

materialização de métodos pedagógicos ativos, centrados no aluno e destacam a 

demanda do mercado e as motivações múltiplas dos alunos, apresentados como 

autônomos. Mas essa questão não está nem teórica nem praticamente equacionada. 
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           Seja no ensino inteiramente presencial, seja nos sistemas híbridos - em que se 

alternam momentos presenciais e a distância –, diversificam-se as estratégias de 

aprendizagem com o objetivo de flexibilizar o tempo, otimizar a utilização de espaços 

físicos e ampliar o acesso dos alunos. O aluno pode usufruir de um encontro regular 

com o professor e com os outros alunos em presencial, ocasião em que ele é geralmente 

assumido pelo professor no que diz respeito ao desenvolvimento e à gestão de sua 

aprendizagem. Mas, ele encontra-se igualmente diante de situações a distância, nas 

quais deve saber organizar seu tempo, comunicar-se via internet para aprender, realizar 

uma tarefa ou apresentar questões, buscar e tratar informações, utilizar as ferramentas 

técnicas, relacionar os elementos que aprende com aqueles que já conhece, ou ainda 

colocar em causa sua maneira de trabalhar e de aprender.  

           São diversas situações que aluno deve saber gerir: seja de maneira autônoma, 

seja com ajuda fornecida pelos recursos do ambiente on-line de aprendizagem. A 

pesquisa objeto do presente artigo propõe-se verificar se as formações favorecem a 

autonomização do aluno e, se sim, por meio de que estratégias e recursos didático- 

pedagógicos e comunicacionais. Em termos de senso comum, a autonomia parece ser 

percebida como a combinação de três elementos: a faculdade de escolher por si mesmo 

– e de emitir suas próprias normas –, a capacidade de agir sem a intervenção de um 

terceiro e o fato – para um indivíduo ou uma coletividade – de dispor de recursos 

necessários para a reflexão e a ação. Nesses termos, a autonomia seria a capacidade de 

um sujeito tomar decisões a partir de princípios que ele mesmo se propõe. Dessa forma, 

implicaria um processo de reflexão permanente: sobre os princípios adotados, sobre as 

relações desses princípios com a atitude a ser tomada e sobre as consequências da 

decisão assumida. 

           O termo autonomia tem origem em duas palavras gregas: autos (si mesmo) e 

nomosia (a lei, a regra). Ele aparece nos textos antigos para definir a condição de uma 

cidade que não é submetida a uma dominação exterior. No entanto, as noções de 

liberdade e de autonomia possuem para os gregos um significado bastante distinto 

daquele atribuído pelos modernos. 
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           A partir de Kant (1999) desenvolve-se a ideia de autonomia para designar 

simultaneamente, a independência da vontade em relação a qualquer desejo – ou objeto 

de desejo – e a capacidade do sujeito de Determinar-se em conformidade com uma lei 

própria, que é a da razão. A lei não emana mais da esfera divina ou da tradição, mas da 

razão humana. 

           Pode-se dizer que a ideia pedagógica fundamental de Kant é que a educação é 

absolutamente necessária para o desenvolvimento da humanidade. É justamente porque 

o homem é tão naturalmente inclinado à liberdade que é preciso acostumá-lo logo a 

submeter-se aos preceitos da razão (KANT, 1999). O homem só pode se tornar 

verdadeiro pela educação, “Ele é aquilo que a educação dele faz” (KANT, 1999, p. 15). 

           Para atingir sua finalidade, a educação tem como tarefas maiores:  

a) disciplinar o pensamento;  

b) cultivar;  

c) civilizar  

d) moralizar.  

 

           Se ele admite que a educação de seu tempo satisfaz às três primeiras tarefas, 

considera, no entanto, que a última não tem sido alcançada. Os alunos podem aprender 

em um novo cenário, fora daquele que está acostumado a vivenciar e passar por novas 

experiências.  

           Refletindo sobre o papel do aluno no processo de aprendizagem podemos afirmar 

que o cotidiano do aprender vem sendo influenciado pelas comunicações virtuais, ou 

seja, evidenciamos mudanças na responsabilidade do aluno com a sua aprendizagem, 

pois o que antes acontecia baseado na relação direta do professor com o aluno na sala de 

aula, hoje é diferente. Percebe-se a iniciativa em acrescentar mais informações ao 

conteúdo de aula com a intenção de saber mais. Há a troca constante de informações 

pela internet e celular.  
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           A aprendizagem é muito mais compartilhada. É comum vermos professores 

disponibilizando o conteúdo em seus blogs ou sites e estando on-line em determinada 

hora para conversar através de chats com os alunos. Todo o aluno, que tem acesso aos 

meios tecnológicos, que tem interesse e quer complementar o que é apresentado na sala 

de aula pode perfeitamente comunicar-se com seus colegas e professores através dos 

contatos virtuais que estão ao seu alcance. Também, ouve-se muito que os alunos 

comunicam-se para trocar informações sobre temas ou trabalhos.    

           A comunicação virtual está tornando-se tão necessária quanto indispensável por 

facilitar o entendimento das questões propostas em aula e o alcance das suas soluções. 

Assim, temos um aluno ativo e interativo no processo de aprender. 

Enfim, sabe-se que é através da aprendizagem que o homem muda e transforma 

o meio. A capacidade de aprender está presente no indivíduo desde o nascimento. É um 

fenômeno do dia-a-dia e não se aplica apenas a situações de sala de aula. Porém, cada 

pessoa tem o seu próprio ritmo de aprender e o processo é gradual. O importante é que o 

aluno tenha consciência do seu papel nesse processo, pensando na forma como se 

mobiliza e direciona a sua ação na aprendizagem. 

 

4.2- O papel do docente 

 

           Com todas estas mudanças, o profissional que está atuando na educação deverá 

estar em constante processo de aperfeiçoamento, para educar na contemporaneidade, 

pois o mundo hoje exige um profissional mais preparado. O novo educador necessita 

estar atento à qualidade de seus conhecimentos, para estar em condições ideais de 

competitividade no mercado de trabalho. Segundo Giusta (2003, p. 18): 

 
“Por seu turno, prevalecem às exigências de educação permanente do 
trabalhador,com ênfase na formação de competências múltiplas, na solução 
de problemas, no trabalho em equipe de modo cooperativo e pouco 
hierarquizado, na flexibilidade para adaptar-se a novas funções na capacidade 
de aprender a aprender para gerir e processar informações e atualizar 
conhecimentos e tecnologias.” 
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           O novo professor conhece mais sobre o contexto de seus alunos e leva para a sala 

de aula este mundo novo, com suas tecnologias criativas e que já faz parte muitas vezes 

do cotidiano do aluno. O docente precisa ter uma visão holística e global, para fazer 

com que seus alunos aprendam o mundo na sua totalidade. Para Behrens (2005, p. ) o 

docente com uma visão holística propicia ações que levem à criação. Propicia que seus 

alunos superem a reprodução do conhecimento, instigando uma produção de 

conhecimento. Este profissional deve criar aulas em outros ambientes para atrair a 

atenção de seus alunos; para Moore (2007, p. 17): 

 
 

“com o advento da tecnologia da internet, isso pode ser feito de modo 
assíncrono, e os alunos podem participar de grupos ‘virtuais’ sem precisarem 
estar fisicamente presentes em um local de recepção, conforme ocorre na 
áudio, ou na vídeoteleconferência”. 

 
 

É tarefa do educador criar um clima que favoreça a aprendizagem, pois o seu 

comportamento em relação aos educandos é de fundamental importância para que 

ocorra uma aprendizagem significativa. A relação de confiança com o professor também 

é um fator determinante para que possamos dar um novo sentido ao aprender e ensinar. 

           É comum afirmarmos que na Educação a Distância o aluno aprende sozinho, 

conduzindo autonomamente seu caminho na aquisição do conhecimento. De fato, isso 

não ocorre, o papel do professor na educação a distância é tão importante quanto no 

presencial apesar de sua forma de atuar ser diferenciada.  

           Este equívoco pode dar margem a uma série de interpretações erradas sobre as 

reais necessidades do aluno de EAD, criando uma premissa falsa de que este aluno, por 

definição, não precisa de qualquer orientação em sua caminhada. Na EAD temos vários 

professores interagindo com o aluno em diferentes níveis de influência, com um só 

objetivo, facilitar a aprendizagem. 
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           Os cursos de EAD apresentam uma equipe multidisciplinar e os professores 

assumem papéis diferenciados, que incluem desde a gestão administrativa destes 

projetos até a atuação como professor virtual, através de teleconferências. O professor 

responsável por um determinado conteúdo não precisa ser um especialista em 

tecnologia para operacionalizar propostas inovadoras. Ele precisa ser um usuário pleno 

das tecnologias para ser capaz de propor formas de interação do seu conteúdo por outras 

mídias. Um professor que esteja restrito ao entendimento de que a aula só acontece em 

uma sala tradicional, não conseguirá transpor os conteúdos de sua disciplina para a 

metodologia a distância com eficácia. Estamos falando aqui em algo mais do que apenas 

o domínio tecnológico, é necessário uma mudança de atitude frente ao novo. 

           Esta mudança de atitude precisa estar presente em todos os elementos envolvidos 

na construção de um curso na modalidade a distância, especificamente nos professores 

que interagem com o aluno diretamente. Investigar e analisar como se realiza a 

aprendizagem e quais as ferramentas possíveis de utilização para viabilizá-las é 

fundamental para quem trabalha com o aluno de EAD. A complexidade nas relações na 

EAD pode ser exemplificada pela quantidade de pessoal envolvido para ofertar apenas 

uma disciplina. Entre tutores, autores, revisores, especialistas de EAD, webdesigners, 

entre outros, a formatação final da disciplina torna-se uma construção coletiva.  

           É provável que o resultado final seja bem diverso do pensamento inicial do 

professor autor, e esta é apenas mais uma das inúmeras crises que acontecem ao longo 

do processo. Não existe um consenso sobre qual o melhor caminho para enfrentar os 

inúmeros obstáculos no desenvolvimento da aprendizagem, principalmente mediado por 

tecnologias. Lévy (1999) nos fornece algumas pistas nesta direção quando afirma que o 

uso das tecnologias digitais e das redes de comunicação interativas provoca uma 

ampliação e mutação na relação com o saber. 

           O bom professor é aquele que vive profundamente uma experiência cultural e se 

apropria, sistematicamente, dela e dos meios necessários para proporcionar a outrem a 

mesma experiência e a mesma apropriação. Nesse conjunto de atividades, o ambiente (o 

lugar onde as coisas acontecem) e a natureza das relações que ali se constroem não são 

elementos neutros; são dimensões integrantes e constitutivas do processo, sobretudo são 

decisivas. 
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CONCLUSÕES 

 

           Nas últimas décadas o desenvolvimento das Tecnologias da Informação e 

Comunicação assumiu um ritmo crescente conectando a sociedade novos rumos 

tecnológicos, socioeconômicos e culturais. Não há dúvidas que as tecnologias são 

fundamentais para entender, conviver e sobreviver em nossa sociedade, cada vez mais 

complexa, que desde a invenção da escrita e da imprensa, nada tem causado tanto 

impacto social e ocasionado tantas mudanças no mundo global. 

           A geração Z, a nova “evolução humana”, os Homo Zappiens já nasceram e 

cresceram manuseando as tecnologias que estão em foco. Muitos pais ficam encantados 

e atordoados com a habilidade que essa geração possui com computadores, celulares, 

videogames e o domínio do ciberespaço. Utilizam a Internet no dia-a-dia, seja em 

trabalhos escolares, para diversão ou para fazer novas amizades. O foco que a Educação 

precisa é aproveitar essa habilidade e motivação que crianças, adolescentes e jovens 

possuem como mais uma ferramenta no seu processo de aprendizagem. É exigência 

hoje que estejamos em um processo de contínuo de aprendizagem.  

           É papel dos docentes ajudarem os alunos na construção de sua identidade, de seu 

caminho, seu projeto de vida, no desenvolvimento das habilidades e competências, pois 

a geração Z é instantânea, procura velocidade, rapidez. Vivemos num mundo que evolui 

velozmente, onde as tecnologias se tornam obsoletas rapidamente. O conhecimento está 

em expansão e vai requerer atualização constante e atitude de eterno aprendiz. 

           Essa é uma realidade recente e não se sabe o real impacto de tudo isso. Sabe-se 

que essa nova geração processa e constrói conhecimento de maneira diferente de seus 

pais e professores. A escola tradicional é ainda o último reduto a incorporar as 

novidades tecnológicas se comparada com os demais setores da sociedade. É certo que 

essa situação vai mudar e rapidamente.  

           Os recursos tecnológicos disponíveis diminuem as dificuldades existentes pela 

distância física entre alunos e professores. A tecnologia da informática permite criar um 

ambiente virtual em que alunos e professores sintam-se próximos, contribuindo para o 

aprendizado colaborativo. Na EAD, as ferramentas de comunicação são adotadas com o 

objetivo de facilitar o processo de ensino e aprendizagem e estimular a colaboração e 

interação entre os participantes, bem como necessários para a busca de novos domínios. 
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           As TICs direcionam a nossa sociedade, economia e cultura, então porque não 

incluí-las em nosso currículo? O desafio dos docentes que atuam no século XXI é 

transpor as ideias cristalizadas do conceito tradicional de professor, de escola e de 

universidade para o conceito atual e amplificado. A necessidade de programas que 

ampliem a formação docente no que concerne ao uso das tecnologias, permitindo que se 

crie novas possibilidades pedagógicas relacionadas ao modelo da cibercultura. 

           É necessário cada vez mais de ambientes, ferramentas e plataformas que sejam 

úteis, de fácil manuseio. Incorporando vídeos, áudios, textos, imagens e especialmente é 

preciso que estes novos softwares sejam flexíveis e permitam aos professores e alunos 

criarem aplicações que se adequem aos seus projetos educacionais. 

           Conclui-se que o fenômeno da expansão da EAD é um fato social, que 

desencadeia diversas vertentes que merecem atenção especial em pesquisas e estudos 

científicos. Até mesmo porque o futuro educacional está em processo de transformação, 

acarretando a demanda de tempo, quebra de paradigmas e readaptação a essa nova 

realidade cultural. A grande questão é: como vencer o desafio de gerar condições para a 

formação de indivíduos com autonomia e capacidade de criação, independente da 

localização geográfica, levando o aluno a estudar e refletir fora da sala de aula. 

           Com a reflexão proposta surgem inúmeros questionamentos que serviriam de 

perguntas de partida para novos projetos de pesquisa. Pesquisas essas, que carregam 

consigo a modesta pretensão de contribuir para a compreensão e participação desse 

fenômeno social, no qual seus atores desenvolvem papéis, que em vários momentos são 

invertidos. Ocasionando ao pesquisador a necessidade de mergulhar fundo em seu 

objeto, desenvolvendo uma pesquisa e observação participante. O que leva hoje, para o 

aperfeiçoamento de novas metodologias como o caso da Etnografia Virtual. 

           É preciso se dedicar ao estudo e possíveis avanços em diversas linhas, eixos e 

direções. O estudo de caso do Ensino Superior se constituiu um campo muito vasto em 

pesquisas em todas as modalidades de ensino. Nas novas relações com os saberes, uma 

nova modalidade de ensino se instala com novos papéis para o educador e educando. 
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