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RESUMO 

 

O avanço das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) vem provocando 
mudanças também na educação superior, principalmente na forma de 
implementação de cursos semipresenciais. O Conectivismo surge neste contexto 
como uma nova abordagem educacional. Assim, houve a necessidade em saber 
como a teoria conectivista pode ser agregada às teorias utilizadas no desenho 
instrucional das disciplinas semipresenciais dos cursos superiores das Faculdades 
Vale do Carangola. Dessa forma delinearam-se os objetivos para analisar a 
aplicação da teoria conectivista no desenho instrucional tradicional das disciplinas 
semipresenciais dos cursos de graduação. Nesse percurso investigativo, surgiram 
novas perspectivas impostas pela teoria conectivista necessárias para um melhor 
entendimento: o tráfego constante pelas teorias da aprendizagem para efeito de 
comparação, os modelos heutagógico e andragógico de aprendizagem, 
conhecimento em redes e desenho instrucional dos cursos a distância. Para a 
concretização deste trabalho realizou-se uma pesquisa bibliográfica exploratória. 
Como instrumento de coleta foram utilizados questionários online com base em 
sistemas de indicadores para avaliação educacional. Como objeto de pesquisa, foi 
selecionado um grupo de alunos, professores e pessoal de suporte atuantes no 
segundo semestre de 2012. Constatou-se que os professores são os responsáveis 
pelo planejamento e confecção do material didático e que fazem uso de algumas 
teorias da aprendizagem, entretanto não têm conhecimento da teoria conectivista. 
Existe a possibilidade de essa teoria ocupar as lacunas deixadas na produção de 
material didático para o ensino semipresencial, desde que alinhada aos modelos 
atuais de educação, utilizando novas tecnologias, por meio das quais aluno é capaz 
de conduzir sua aprendizagem sem presença do professor. 

  
Palavras-chave: conectivismo, designer instrucional, ensino semipresencial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
  
The progress of Information and Communication Technologies (TICs) has been 
causing changes in higher education, especially in the form of implementing 
semipresential courses. The Connectivism arises in this context as a new 
educational approach. Thus, it was necessary to know how the Connectivist theory 
can be added to theories used in instructional design of semipresential subjects of 
higher education courses from Faculdades Vale do Carangola. Therefore, the 
objectives were outlined to analyze the application of this theory in traditional 
instructional design of connectivist subjects from undergraduate courses. In this 
investigative path, new perspectives imposed by the connectivist theory were 
necessary for a better understanding: constant traffic by learning theories for 
comparison, heutagogy and andragogical models of learning, networking knowledge 
and instructional design of distance courses. For the implementation of this work, a 
literature exploratory search was performed. As a tool for collecting data, we used 
questionnaires online based on indicator systems for educational assessment. As a 
research object, a group of students, teachers and support staff working in the 
second semester of 2012. It was found that teachers are responsible for planning 
and preparation of teaching materials and make use of some learning theories, 
however they are not aware of the connectivist theory. There is the possibility that 
the theory fills in the gaps left in the production of educational materials for 
semipresential teaching, since aligned to current models of education, using new 
technologies, through which students are able to drive their learning without teacher 
presence. 
  

Keywords: connectivism, instructional designer, semipresential teaching. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

A sociedade contemporânea tem evoluído de forma significativa; assim, as 

relações com elementos nativos dessa evolução são também modificados. O 

avanço das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) vem provocando 

essas mudanças também na educação superior, principalmente na forma de 

implementação de cursos presenciais, a distância e semipresenciais. 

            Discute-se hoje o papel do professor e do aluno nesse novo ambiente, que 

são confrontados com as exigências de absorver novas demandas e métodos de 

ensino, entretanto não têm sido discutidos, com a devida preocupação, os suportes 

tecnológicos. 

  A teoria da aprendizagem conectivista surge neste contexto como uma nova 

abordagem educacional. Esta teoria aponta que o conhecimento está distribuído 

numa rede de conexões e que, desse modo, a aprendizagem consiste na 

capacidade de edificar essas redes e circular nelas, desenvolvendo assim a 

capacidade de refletir, decidir e partilhar; e o aluno pode conduzir sua aprendizagem 

de forma mais autônoma sem a presença do professor. 

Os ambientes de aprendizagem online, que eram predominantemente 

pedagógicos, ganham o reforço dos modelos emergentes de aprendizagem aberta 

(Heutagogia), de adultos (Andragógico) e em rede (Conectivista). 

Após a escolha do tema principal, chegamos a pergunta chave, lançada 

como problema a ser pesquisado: Como a teoria conectivista pode ser agregada às 

teorias utilizadas no desenho instrucional das disciplinas semipresenciais dos 

cursos superiores das Faculdades Vale do Carangola? Gerando assim uma 

hipótese a ser testada., pois acredita-se que a teoria conectivista pode ser utilizada 

na produção de material didático de disciplinas semipresenciais de cursos 

superiores.  

Estabeleceu-se como objetivo geral analisar a aplicação da teoria conectivista 

no desenho instrucional tradicional das disciplinas semipresenciais dos cursos de 

graduação superior e para que fosse alcançado foram traçados os objetivos 

específicos: Identificar teorias que embasam os desenhos instrucionais para ensino 

das disciplinas semipresenciais do curso de graduação superior; Compreender 

algumas das funcionalidades e características do Designer Instrucional na 
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Educação e as abordagens emergentes  e Identificar a percepção de alunos e 

professores e pessoal de suporte quanto à utilização da teoria conectivista no 

desenho instrucional para disciplinas semipresenciais. 

Ao fazermos uma análise inicial sobre os temas e subitens, verificou-se que 

as teorias mais utilizadas para promover a aprendizagem nos ambientes virtuais não 

preconizam o uso das novas tecnologias da informação e comunicação, mas, ainda 

assim, servem de base para tal.  

Acredita-se que os professores/tutores não estão utilizando todo potencial 

teórico na implementação de materiais didáticos online, comprometendo assim a 

aprendizagem dos indivíduos que fazem uso desta modalidade. Faz-se necessário 

então, a busca de informações, para que sejam conhecidos novos e mais eficazes 

métodos que contemplem esse uso e transforme a forma atual de ensino, em um 

arquétipo que preconize o uso das novas tecnologias e das ferramentas de 

comunicação online.  

Esse tema, escolhido por seu ineditismo se justifica na necessidade de 

pesquisas mais abrangentes que possam sustentar ou redirecionar os caminhos 

que estruturam a modalidade de ensino semipresencial e os métodos emergentes 

provenientes das tecnologias da informação e da comunicação. 

Para desenvolvimento da pesquisa, na primeira parte abordam-se as teorias 

da aprendizagem – behaviorista, cognitivista e construcionista –, indicadas por 

Siemens (2004) como as mais usadas em desenhos instrucionais. E também, o 

principal foco da pesquisa, a teoria conectivista apontada como sendo a teoria da 

aprendizagem da “era digital”.  

Na segunda parte, à luz dos autores, busca-se realizar um estudo sobre os 

modelos de desenho instrucionais, empregados na contemporaneidade, com base 

no modelo de aprendizagem autodirigida (heutagogia). Dessa forma, fazem-se 

algumas reflexões e aprofundamento com relação às ferramentas utilizadas no 

desenho instrucional. Coloca-se como fundamental conhecer algumas técnicas 

desse desenho para entender algumas relações entre educação e a forma como é 

moldada a aprendizagem nos ambientes que utilizam como principal suporte as 

tecnologias midiáticas de comunicação. Para um melhor entendimento, busca-se 

organizar os significados das palavras que o compõem: desenho e instrução. 

Na terceira parte, procura-se desvelar alguns conceitos importantes sobre 

sociedade em rede. Analisa-se como se constroem o conhecimento em rede, os 
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processos de seleção e compartilhamentos de informação, que levam o indivíduo à 

aprendizagem significativa. Verificam-se também os papéis do professor e do aluno 

nesse ambiente envolvido pelas novas tecnologias da informação e da 

comunicação.  

Na quarta parte, delineia-se a metodologia utilizada na pesquisa, demarcando 

o espaço temporal, bem como os sujeitos envolvidos, o tipo de amostra e as 

ferramentas utilizadas na coleta de dados. Propõe-se a realização de uma pesquisa 

exploratória pelo referencial teórico bibliográfico que, segundo Marconi e Lakatos 

(1992), é o levantamento de toda a bibliografia já publicada, em forma de livros, 

revistas, publicações avulsas e imprensa escrita e atualmente com material 

disponibilizado na internet. Esta pesquisa envolveu o uso de questionário online e 

observação sistemática.  

Busca-se investigar os caminhos que poderiam ser utilizados para o uso da 

Teoria Conectivista em um ambiente virtual de aprendizagem online (MOODLE). 

Para tanto, aplicou-se um questionário proposto por Bertolin e Marchi (2010) para 

avaliação do ensino semipresencial por meio de sistemas de indicadores por 

categorias, que foram classificadas como Categorias professor, aluno e pessoal de 

suporte. 

A quinta parte, ateve-se aos resultados e análise dos dados tabulados por 

meio das informações obtidas pelos respondentes participantes da pesquisa. 

Ao final do trabalho, encontram-se as conclusões e considerações em que se 

conectam as ideias e opiniões dos autores aos dados da pesquisa para formulação 

e resposta ao problema da investigação, proferindo assim as conjugações em torno 

da teoria conectivista quando usada em um ambiente semipresencial de 

aprendizagem. 

            Assim, esta pesquisa busca garantir um espaço de reflexão acerca da 

formulação de propostas para investigar como a teoria conectivista, alinhada ao 

modelo heutagógico, pode ser aplicada em desenhos instrucionais para as 

disciplinas semipresenciais, no segundo semestre de  2012, das Faculdades Vale 

do Carangola – unidade associada à Universidade do Estado de Minas Gerais –, 

como proposta de aprendizagem aberta, por meio das conexões de rede. 
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1 RECORTE TEÓRICO DAS TEORIAS DA APRENDIZAGEM NO CONTEXTO 

DAS MODALIDADES DE ENSINO 

 

1.1 A teoria da aprendizagem behaviorista  

 

Procura-se aqui não se deter em detalhar os aspectos e teorias 

apresentadas, mas sim mostrar uma visão geral do que foi apresentado ao longo 

das leituras. 

Numa perspectiva histórica, as ciências humanas estão demarcadas por três 

concepções de mundo e de homem que apresentam características distintas: a 

cosmocêntrica, a teocêntrica e a antropocêntrica.  

Na primeira concepção, a cosmocêntrica, os homens eram meros 

expectadores às decisões do Cosmo que tudo regia. Configura uma visão de 

homem abstrato, sem história e subjugado a uma moral de caráter metafísico.  

Na segunda, a teocêntrica, os fundamentos que explicam todas as coisas, 

incluindo a produção do conhecimento, estavam situados externamente ao homem, 

que, desviando-se dos imperativos do Cosmo foram incorporados pelos desígnios 

de uma ordem divina, que a tudo regia.   

Behens (2007) informa que do século XIII ao XV, surge o Renascimento, 

período que se caracteriza pela recusa em aceitar a focalização no mito (Pré-

história), na razão (Grécia Antiga) e na fé (Idade Média) como fontes de 

conhecimento. O homem precisava se libertar e tomar para si o processo de 

conhecimento. Nesse momento da História, Behrens (2007. p. 57) afirma que a 

visão Teocêntrica tende a ser superada pela visão Antropocêntrica. 

Na visão antropocêntrica, entre os séculos XV e XVI, verificam-se 

transformações radicais no mundo europeu decorrentes do mercantilismo, que levou 

à descoberta de novas terras e à acumulação de riquezas - a formação de uma 

nova organização econômica e social. A nova ordem social reivindica a libertação 

do homem da sua condição de sujeito prisioneiro à imutabilidade das leis do 

universo e defende a possibilidade de desvendar a Natureza (FREITAS, 2000). 

Behrens (2007) esclarece que na segunda fase da Modernidade, final do 

século XVIII até o início do século XIX, por meio de testes matemáticos, busca-se a 

compreensão do indivíduo e de sua personalidade e inteligência. Neste momento, a 
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Psicologia torna-se ciência, separando-se da Filosofia, e assim emergem várias 

teorias psicológicas. 

A linha evolutiva da Psicologia, portanto, constitui um constante oscilar entre 

as duas vertentes teóricas antagônicas: em um momento aponta para os princípios 

de uma tendência objetivista, que dá prioridade ao que é externo; em outro, para 

uma tendência subjetivista sustentada na consciência. As duas vertentes têm por 

objetivo, por sua vez, atender às exigências estabelecidas no momento histórico 

que as originam. 

No século XX, surge então a corrente de pensamento behaviorista, como 

uma vertente metodológica objetiva e científica baseada na comprovação 

experimental, mas concentrando-se no ser humano, estudando e analisando seu 

comportamento (aprendizagem, estímulo e reações de respostas etc.), 

concentrando-se na concretude dos fatos e não em conceitos subjetivos e teóricos 

como sensação, percepção, emoção, atenção (CHIAVENATO, 1997). 

Do inglês behaviourism, o termo behaviour/ behavior significa conduta, 

comportamento. Os behavioristas trabalham com o princípio de que a conduta dos 

indivíduos é observável, mensurável, dando origem à teoria do comportamento ou 

comportamentalismo desenvolvida, inicialmente, pelo psicólogo norte-americano 

Burrhus Frederic Skinner, considerado um dos pais da psicologia comportamental.  

Segundo Block et al. (1999), o termo behaviorismo foi introduzido pelo 

americano John B. Watson em um artigo de 1913 que apresentava o título 

"Psicologia: como os behavioristas a veem”. Apesar de John B. Watson se 

considerar o fundador do Behaviorismo, o nome mais lembrado, quando se fala 

nesta teoria, é o de Skinner. 

O Behaviorismo estuda eventos psicológicos a partir de evidências 

comportamentais e se apresenta como uma psicologia objetiva em oposição ao 

subjetivismo; constitui uma teoria que entende a psicologia como ciência do 

comportamento e não da mente Graham (2007). Nesse panorama, o 

comportamento é explicado sem referência a eventos mentais, pois estes podem 

ser traduzidos em conceitos comportamentais. 

No entanto, para melhor compreensão do conjunto de ideias sobre a análise 

do comportamento, abordam-se, a seguir, as características relacionadas aos três 

principais modelos de Behaviorismo uma vez que, desde a sua primeira geração, a 

noção de "comportamento" sofreu transformações importantes. 
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1.1.1 A primeira geração: behaviorismo metodológico 

 

John B. Watson, com a publicação de "Psicologia: como os behavioristas a 

veem", inaugura, em 1913, o termo que passa a denominar uma das mais 

expressivas tendências teóricas ainda vigentes: o Behaviorismo. Ao apresentar o 

comportamento como objeto de estudos da Psicologia, Watson estabelece um 

objeto de estudos "[...] observável e mensurável, cujos experimentos poderiam 

reproduzir diferentes condições e sujeitos” (p. 45).  

O behaviorismo metodológico tem como base o realismo. O realismo defende 

a ideia de que há um mundo real, que se dá no mundo real, e é a partir desse 

mundo real externo – objetivo – que se constitui o mundo interno – subjetivo. 

Paradoxalmente, conta-se apenas com a experiência interna que é fornecida pelos 

nossos sentidos. Isso porque o mundo externo, objetivo, não é accessível 

diretamente. Logo, os sentidos fornecem apenas dados sensoriais sobre aquele 

comportamento real que nunca se conhece diretamente (BAUM, 1999). 

 

1.1.2 A segunda geração: behaviorismo radical 

 

Em 1945, B.F. Skinner introduz o Behaviorismo radical, no qual defende a 

análise experimental do comportamento. Em contraposição ao Behaviorismo 

metodológico de Watson, de caráter realista, o pensamento de Skinner adota os 

princípios do pragmatismo, ao se preocupar com a funcionalidade do objeto real 

observável, mensurável, e não com a existência de um objeto real por detrás desses 

efeitos (BAUM; FURTADO, 1999).  

Os behavioristas desta geração tentam romper com a dualidade mundo 

objetivo-mundo subjetivo; e em vez de se sustentarem em métodos, adotam 

conceitos e termos. 

 

[...] os termos que usamos para falar do comportamento não apenas 
nos permitem compreendê-lo, mas também o definem: 
comportamento inclui todos os eventos sobre os quais podemos 
falar sobre eles com os nossos termos inventados (SKINNER, 1974 
apud BAUM, 1999, p. 45). 
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Os behavioristas radicais postulados por Skinner entendem, portanto, todos 

os eventos naturais, sujeitos a acessos, incluindo acontecimentos públicos e 

privados; e excluem os fictícios – que não podem ser acessados. A mente e os 

processos, como causas mentais do comportamento, são considerados fictícios e, 

por conseguinte, constituem “termos” que devem ser evitados. Os behavioristas 

radicais assumem, dessa forma, que as causas do comportamento encontram-se na 

hereditariedade e no ambiente passado e presente. 

Skinner (1974), enfatiza:  

 

O behaviorismo radical restabelece um certo tipo de equilíbrio. Não 
insiste na verdade por consenso e pode, por isso, considerar os 
acontecimentos privados dentro da pele. Não considera tais 
acontecimentos inobserváveis e não os descarta como subjetivos. 
Simplesmente questiona a natureza do objeto observado e a 
fidedignidade das observações (p. 19) 

 

O behaviorismo radical se propõe a explicar o comportamento animal através 

do modelo de seleção por consequências.  Para Skinner,  a maior parte dos 

comportamentos humanos são condicionados de maneira operante. O termo radical 

se explica pela análise voltada para a raiz de um fenômeno de comportamento 

específico. 

 

1.1.3  A terceira geração: behaviorismo social 

 

Staats (1980), corroborando a ideia de que as revoluções são feitas, 

geralmente, contra quem está no poder, mas em descordo, contudo, de 

observações extremistas que derrubam a velha ordem e não se preocupam em 

separar o é certo e errado na mesma, toma para si a sua posição de representante 

da 3a geração de behavioristas, cujo objetivo era, além de transpor as duas 

gerações de behavioristas anteriores, caminhar ao encontro de uma explicação do 

comportamento que leva em conta a interação homem-ambiente de uma forma mais 

ampla. 

Grosso modo, ao se abordar as características dos três principais modelos de 

Behaviorismo: o behaviorismo metodológico, que tem por base o realismo e cuja 

expressão máxima é Watson;  o behariorismo radical, que toma como base os 

princípios do pragmatismo e que tem como representante maior Skinner;  e o 
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behaviorismo social, que nasce com Staats, em oposição aos dois programas 

anteriores por considerá-los sistemas fechados e, portanto, reducionistas, procura-

se demonstrar, ainda que de forma sucinta, que o behaviorismo é direcionado a 

uma concepção mais humanística do comportamento. 

Mas é no Brasil, no entanto, que o Behaviorismo de Skinner influencia 

psicólogos assim como em vários países do mundo onde a psicologia americana se 

faz mais presente Bock (2008). E ainda, pelo termo inglês behavior significar 

"comportamento", no Brasil, usa-se Behaviorismo como também 

Comportamentalismo, Análise Experimental do Comportamento, entre outros. 

O pilar do pensamento skinneriano está na formulação do comportamento 

operante que tem como base histórica o comportamento respondente. Bock (2008) 

faz afirmações e dá alguns exemplos desse comportamento. 

 

O comportamento reflexo ou respondente é o que usualmente 
chamamos de “não voluntário” e inclui as respostas que são 
eliciadas (ou produzidas) por estímulos antecedentes do ambiente. 
Como exemplo, podemos citar a contração das pupilas quando uma 
luz forte incide sobre os olhos, a salivação provocada por gotas de 
limão colocadas na ponta da língua, o arrepio da pele recebe um ar 
frio etc (BOCK, 2008, p. 59). 
 

Conforme Bock (2008, p. 63-67), os mecanismos de condicionamento 

operante que Skinner considera importantes são:  

• Reforço positivo ou recompensa: todo evento que aumenta a probabilidade 

futura da resposta que o produz; 

• Reforço negativo: todo evento que aumenta a probabilidade futura da 

resposta que o remove ou atenua; 

• Extinção ou ausência de reforço: respostas que não são reforçadas são 

pouco prováveis que se repitam (ignorando as condutas erradas dos 

estudantes, a conduta esperada deve extinguir-se); e 

• Castigo: respostas que são punidas podem gerar consequências não 

desejáveis (uma punição tardia a um estudante poderia não ter efeito 

algum). 
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Bock (2008) aponta também que o condicionamento operante abrange um 

amplo leque de atividades humanas e dos comportamentos que vão do berço aos 

mais sofisticados apresentados pelos adultos.  

A esse respeito, segundo Bock (2008 apud KELLER, 1973) o comportamento 

operante inclui todos os movimentos de um organismo dos quais se possa dizer que 

em algum momento têm efeito sobre ou fazem algo ao mundo em redor. O 

comportamento operante atua sobre o mundo, por assim dizer, quer direta, quer 

indiretamente.  

Para Moreira (2009), na teoria comportamentalista criada por Skinner, o 

ensino é obtido quando o que é ensinado pode ser colocado em condições de 

controle sob o comportamento observável; dessa forma, esse é obtido quando o 

comportamento não desejado é punido e o desejado é reforçado e incentivado com 

estímulos até que ele se torne automático.  

As maiores objeções ao sistema de Skinner percebe-se no fato de ele 

centrar-se exclusivamente no efeito causado por uma dada tarefa de aprendizagem 

e ignorar o processo cognitivo interno que ocorreu no aprendiz.  

 

1.2 A teoria da aprendizagem cognitivista  

 
 

A Psicologia Cognitiva pode ser definida por Sternberg (2000, p. 38) como 

"[...] o estudo de como as pessoas percebem, aprendem, recordam e ponderam as 

informações". Por outro lado, o Cognitivismo pode ser descrito como uma 

perspectiva psicológica sugerindo que o estudo da maneira como as pessoas 

pensam levará a um amplo insight sobre grande parte do comportamento humano 

(STERNBERG, 2000). 

Um número considerável de psicólogos, em torno da década de 1970, 

começava a rejeitar o modelo clássico do estímulo e resposta Behaviorismo - que 

tendia a ignorar atividades humanas, como o raciocínio, o planejamento, a tomada 

de decisões e a comunicação, buscando cada vez mais tentar entender o que 

acontecia dentro da mente humana. Surge, então, o movimento conhecido 

como cognitivista. Judith Grenne (1976 apud PENNA, 1984, p. 3) conceitua esse 

movimento como uma “[...] corrente que julga impossível entender as relações 
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input/output registradas no comportamento humano sem levar em conta as 

estratégias e regras que determinado sujeito está usando frente a um impasse”.  

Entender como as pessoas pensam é algo que estimula a investigação neste 

campo há muito tempo. E, há todo momento, surgem teorias, modelos e propostas 

de estruturas cognitivas para tentar explicar algo que aos menos conhecedores 

pode parecer muito difícil de explicar. 

Moreira e Masini (1982), elaboram o conceito de cognição: 

 
É o processo através do qual o mundo de significados tem origem. À 
medida que o ser se situa no mundo, estabelece relações de 
significação, isto é, atribui significados à realidade em que se 
encontra. Esses significados não são entidades estáticas, mas 
pontos de partida para a atribuição de outros significados. Tem 
origem, então, a estrutura cognitiva (os primeiros significados), 
constituindo-se nos pontos básicos de ancoragem dos quais derivam 
outros significados (p. 3) 

 

O Cognitivismo contrapõe e dá ênfase ao que é ignorado pela teoria 

behaviorista, que tem seu foco nos aspectos biológicos e no comportamento 

humano, por meio da análise da mente. É uma abordagem que implica estudar 

cientificamente a aprendizagem não como um fator internalizado do indivíduo 

mecanicamente, mas como um produto do ambiente, das pessoas e de fatores 

externos, criando assim uma rede de significados.  

De acordo com Bock (2008), a abordagem da teoria cognitivista diferencia a 

aprendizagem mecânica da aprendizagem significativa, definindo aprendizagem 

mecânica como o tipo de aprendizagem de novas informações, com pouca ou 

nenhuma associação a conceitos já existentes na estrutura cognitiva ou quando o 

material aprendido não encontra eco na biologia do sujeito, pois ela não interage 

com os conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva, sendo armazenada 

de forma arbitrária e literal. Assim, o conhecimento adquirido fica arbitrariamente 

distribuído na estrutura cognitiva, sem se ligar a conceitos específicos.  

 A autora também define aprendizagem significativa, afirmando que esse tipo 

de aprendizagem processa-se quando um novo conteúdo (ideias ou informações) se 

relaciona com conceitos relevantes, claros, disponíveis na estrutura cognitiva, sendo 

assim assimilado por ela. E nomeia como conceitos disponíveis os pontos de 

ancoragem ou subsunçores para aprendizagem (BOCK, 2008, p. 135). 
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O conceito de subsunçor defendido por Ausubel (2003 apud MOREIRA, 

1993) é uma referência ou proposição que já exista na estrutura cognitiva do 

aprendiz que serve como interface para uma nova informação e permite ao 

indivíduo atribuir-lhe significado. Neste aspecto, a aprendizagem significativa 

caracteriza-se por uma interação e não por uma simples associação de 

informações. 

Moreira (2006) também corrobora: 

 
[...] a aprendizagem significativa é um processo pelo qual uma nova 
informação se relaciona de maneira substantiva, não arbitrária e não 
literal a um aspecto relevante da estrutura significativa do indivíduo. 
A nova informação interage com uma estrutura cognitiva presente 
(p. 15). 

 

Para Ausubel (1963), a aprendizagem significativa é o mecanismo humano, 

por excelência, para adquirir e armazenar a vasta quantidade de ideias e 

informações representadas em qualquer campo de conhecimento. Ausubel (1963) 

diz que na aprendizagem há três vantagens essenciais em relação à aprendizagem 

memorística: em primeiro lugar, o conhecimento que se adquire de maneira 

significativa é retido e lembrado por mais tempo; em segundo, aumenta a 

capacidade de aprender outros conteúdos de uma maneira mais fácil, mesmo se a 

informação original for esquecida; em terceiro, faz-se necessário modificar 

estruturas cognitivas do sujeito, como resultado do aprender significativamente.  

Quanto à ampliação e à mudança de estruturas do aprendente, Piaget (1997) 

postula que é preciso provocar discordâncias ou conflitos cognitivos que 

representem desequilíbrios a partir dos quais, mediante atividades, o aluno consiga 

reequilibrar-se, superando a discordância reconstruindo o conhecimento. Para isso, 

é necessário que as aprendizagens não sejam excessivamente simples, o que 

provocaria frustração ou rejeição. 

Por sua vez a aprendizagem mecânica ocorre quando o aprendiz decora 

fórmulas, leis, esquemas que logo irá esquecer. Caracteriza-se ainda pela 

incapacidade de utilização e transferência desse conhecimento. Ausubel não 

estabelece uma distinção entre elas (significativa e mecânica), pensando-as mais 

como um conjunto de situações contínuas (AUSUBEL, 1978; MOREIRA, 2006). 

Ainda segundo a teoria proposta por Ausubel, a aprendizagem pode ocorrer 

por descoberta ou por percepção. Na aprendizagem por descoberta, o aluno 
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aprende solitariamente e deve descobrir os princípios ou por relação e pode 

acontecer na solução de problemas. No tipo de aprendizagem por percepção, o 

aluno recebe a informação finalizada e seu trabalho é atuar sobre esse material a 

fim de relacioná-lo a ideias em sua estrutura cognitiva.  

De acordo com Filatro (2003), os primeiros sinais da chamada revolução 

cognitiva nos campos do desenho instrucional foram lançados por Piaget nos anos 

da década de 1920, mas evidenciaram-se nas décadas de 1950-1960. A autora faz 

uma comparação das estruturas cognitiva com a mente humana, informando: 

 

A intensa ênfase sobre esquemas mentais que caracteriza o 
cognitivismo coincide historicamente com o desenvolvimento da 
tecnologia computacional a partir da metade do século XX, 
revelando uma compreensão dos processos mentais que se 
assemelha aos padrões de funcionamento das máquinas de 
computação. A comparação da mente humana com as estrutura 
básica de um computador estabeleceu como novo paradigma o 
modelo de processamento da informação (p. 81). 

 
 
Filatro (2003) afirma ainda que 
 

 
De acordo com esse modelo, a mente tal qual um computador, 
recebe inicialmente registros sensoriais que são processados e 
armazenados na forma de esquemas, os quais são ativados e 
reestruturados no processo de aprendizagem, e recuperados 
quando necessário(p. 81). 

 
 

Nesse processo de construção do conhecimento, numa perspectiva 

multimídia, Moran (1998) infere que este processo é mais livre, menos rígido, com 

conexões mais abertas, que passam pelo sensorial, pelo emocional e pela 

organização racional. Dessa forma, a organização do pensamento e do 

conhecimento se torna provisória e mutável com facilidade, criando convergências e 

divergências instantâneas, com processamento múltiplo e de resposta imediata. 

Moran (2000) aponta que o indivíduo aprende pelo interesse, pela 

necessidade, quando vivencia, experimenta, sente, estabelece vínculos, descobre 

novas possibilidades e integra o sensorial, o racional, o emocional, o ético, o 

pessoal e o social. Finalmente, aprende quando interage com os outros e o mundo 

e, depois, quando interioriza, quando se volta para dentro, fazendo sua própria 

síntese, o reencontro do mundo exterior a reelaboração pessoal. 



 25 

A cognição, portanto, enquanto visão de como o indivíduo internaliza e 

externaliza as informações que recebe transformando-as em conhecimento 

significativo, pode envolver uma grande estrutura comportamental quando 

transferidas para o campo do desenho instrucional em um ambiente virtual de 

aprendizagem. 

 

1.3 A teoria da aprendizagem construtivista  

 

Para Boyle (1997), o Construtivismo tem sido a abordagem teórica mais 

utilizada para orientar o desenvolvimento de materiais didáticos informatizados, 

principalmente o de ambientes multimídia de aprendizagem. Mas esse fato não 

significa que essas abordagens têm que permear como única tendência no ensino 

midiático. 

Essa afirmativa é confirmada também por Siemens (2004) que acrescenta as 

abordagens teóricas do Behaviorismo e do Cognitivismo, e deixa claro que todas as 

abordagens são bem-vindas em prol do alcance dos objetivos de produzir 

conhecimento, seja ele no ambiente online ou presencial. 

De acordo com Biaggio (1976) o biólogo, doutor em Filosofia e epistemólogo 

Jean Piaget foi o estudioso que mais se destacou nos estudos sobre o 

Construtivismo.  Considerado um dos grandes nomes da psicologia do 

desenvolvimento, elaborou uma teoria denominada Epistemologia Genética ou 

Psicogenética, para explicar como se desenvolve a inteligência humana.  

De acordo com a Epistemologia Genética ou Psicogenética de Piaget, o 

indivíduo amadurece sua inteligência em constante interação com o meio, apesar de 

ser afetado por diversos fatores biológicos.  

Para Piaget (1990),  

 
[...] o conhecimento não procede, em suas origens, nem de um 
sujeito consciente de si mesmo, nem dos objetos constituídos (do 
ponto de vista do sujeito) que se lhe imporiam: resultaria de 
interações que se produzem a meio caminho entre sujeito e objeto, 
e que dependem, portanto, dos dois ao mesmo tempo, mas em 
virtude de uma indiferenciação completa e nas trocas entre formas 
distintas , (p. 8). 

 

Para Altoé (2005), segundo essa concepção, os sujeitos são notados como 

construtores do seu conhecimento, uma vez que, por meio da interação com o 
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ambiente e com base em experiências já vividas, formulam proposições na tentativa 

de resolver situações novas. Durante o procedimento, surgem construções 

cognitivas em movimento consecutivo e que, movidas pela busca de equilíbrio, são 

capazes de produzir novas estruturas mentais.  

O construtivismo defendido por Piaget parte do princípio de que o saber não 

é algo que está concluído, e sim um processo em constante construção 

e concepção em resultado da interação com o meio, a partir daí a personalidade do 

indivíduo vai ser formando. Assim, o conhecimento é um edifício erguido por meio 

da ação, da elaboração e da geração de um aprendizado que é produto da conexão 

do ser com o contexto material e social em que vive, com os símbolos produzidos 

pelo indivíduo e o universo das interações vivenciadas na sociedade. 

O papel do professor na linha de pensamento piagetiana é o de observar o 

aluno, pesquisar quais são os seus conhecimentos prévios, seus interesses e, a 

partir dessa visão, procurar apresentar elementos para que o aluno construa seu 

conhecimento. O professor cria situações para que o aluno chegue ao 

conhecimento. 

Outro estudioso que também fundamentou a teoria construtivista foi Lev 

Vygotsky. Segundo Carretero (1997), uma de suas contribuições essenciais foi a de 

conceber o sujeito como um ser eminentemente social, na linha de pensamento 

marxista e ao próprio conhecimento como um produto social. Isso significou, para os 

autores que seguiram a linha construtivista, que a aprendizagem não fosse 

considerada como uma atividade individual, mas, sim uma atividade social. 

Bock (2008) esclarece que, 

 

Vygotsky ao estudar a aprendizagem, enfatiza e destaca a 
importância das relações sociais com o processo. Todas as 
sugestões de método e procedimento de ensino devem valorizar e 
incluir as relações com pares. Na aprendizagem, o contato com o 
outro, com o mundo já humanizado e cultural, é fator essencial. 
Desenvolvimento e conquista é resultado dessas interações(p.144). 

 
 

Compreende-se, dessa forma, que ao dimensionarem o processo de 

aprendizagem, tanto Piaget quanto Vygotsky levam em conta a interferência de 

aspectos biológicos, cognitivos, emocionais e sociais e defendem a interação como 

fator essencial no processo de construção do conhecimento. Este postulado conduz 

à concepção de que as interações estão sempre presentes na aprendizagem.  
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1.4 Uma nova abordagem: a Teoria do Conectivismo 

 

O mundo está regido por uma nova sociedade, a conectada. O termo 

conexão será aqui entendido, conforme nos informa Filatro (2003), como momento 

em que muitos se encontram em torno de uma mesma ideia.  

 
A conectividade se dá quando duas ou mais pessoas se aproximam 
mentalmente, interagem conversam ou colaboram. Com o auxílio de 
telégrafos, rádios, telefones ou de redes digitais de comunicação, 
essas pessoas podem estar em lugares diferentes, distantes. O 
avanço e a ampliação do uso da Word Wide Web (WWW) 
transformaram as possibilidades de conectividade entre as pessoas 
(p.102). 

 

Nesse novo mundo conectado, onde as tecnologias permitem um fluxo de 

informação ilimitado, sente-se a necessidade de acompanhar esta evolução, pois, 

como observa Siemens (2004), o mundo vivia numa época em que o conhecimento 

era medido em décadas e agora em outra em que se mede em meses e anos. O 

que se aprende hoje pode já não ser verdade amanhã. Acresce ainda o impacto da 

aprendizagem informal obtida por meio da sociedade e das redes sociais, como um 

processo contínuo, no qual é fundamental o “saber onde”, isto é, saber como 

encontrar o conhecimento necessário num dado momento, em detrimento do “saber 

como” e “saber o quê”.  

Entende-se que pela quantidade de informação disponível na sociedade em 

rede, é fundamental instruir-se e sistematizar formas de adquirir informações, 

selecionando-as e elegendo-as válidas, como fonte segura e confiável. Esta nova 

visão leva à observação de que a aprendizagem assenta no princípio de que o 

conhecimento está distribuído, logo, não é transferível. 

Em 2004, o professor e diretor do Centro de Tecnologia da Aprendizagem da 

Universidade de Manitoba (Canadá) George Siemens, juntamente com Steven 

Downes, participante de um grupo de estudos do Instituto de Tecnologias da 

Informação para o ensino a distância no Canadá, ambos exploradores das 

possibilidades pedagógicas das novas tecnologias da informação e comunicação, 

propuseram por meio de artigos científicos, capítulos de livros, suportes online, uma 

nova teoria da aprendizagem, chamada Conectivismo, apresentada como um novo 

paradigma de ensino-aprendizagem. 
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Siemens (2004) aponta que o Behaviorismo, o Cognitivismo e o 

Construtivismo são as teorias mais usadas na criação de ambientes instrucionais de 

aprendizagem. Contudo, estas teorias foram desenvolvidas em um tempo em que 

não existia o impacto das tecnologias.  Estas tecnologias têm favorecido as novas 

formas de comunicação social e institucional e conceituam o aprendizado como 

ocorrendo dentro da pessoa, não considerando aquele que ocorre por meio do 

convívio em sociedade.  

De acordo com Siemens (2004), a tecnologia reorganizou o modo como 

vivemos, como nos comunicamos e como aprendemos; neste contexto a 

aprendizagem pode ocorrer de várias formas, com destaque para a aprendizagem 

informal por meio de comunidades de prática, redes pessoais e também atividades 

relacionadas ao trabalho. 

O Conectivismo é uma teoria recente e característica da era da informação, 

por isso requer um olhar diferenciado sobre suas possibilidades de aplicação na 

educação.  

SIEMENS (2004) informa que: 

 

O Conectivismo apresenta um modelo de aprendizagem que 
reconhece as mudanças tectônicas na sociedade, onde a 
aprendizagem não é mais uma atividade interna e individual. O 
modo como a pessoa trabalha e funciona são alterados quando se 
utilizam novas ferramentas. O campo da educação tem sido lento 
em reconhecer, tanto o impacto das novas ferramentas de 
aprendizagem como as mudanças ambientais na qual tem 
significado aprender. O Conectivismo fornece uma percepção das 
habilidades e tarefas de aprendizagem necessárias para os 
aprendizes florescerem na era digital(p. 8). 

 

De acordo com (Siemens, 2008, p. 8) o conhecimento é distribuído através de 

uma rede de informação e pode ser armazenado em uma variedade de formatos 

digitais: “Aprendizagem e conhecimento repousam na diversidade de opiniões".  

Ainda segundo o autor supracitado, “[...] o conectivismo é a integração de 

princípios explorados pelo caos, redes e teorias da complexidade e auto-

organização” (p. 8). Siemens (2004) descreve ainda algumas características da 

teoria:  
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● a aprendizagem e conhecimento apoiam-se na diversidade de opiniões;  

● a aprendizagem é um processo de conectar nós especializados ou fontes 

de informação;  

● a aprendizagem pode residir em dispositivos não humanos;  

● a capacidade de saber mais é mais crítica do que aquilo que é conhecido 

atualmente;  

● é necessário cultivar e manter conexões para facilitar a aprendizagem 

contínua;  

● a habilidade de enxergar conexões entre áreas, ideias e conceitos é uma 

habilidade fundamental; e 

● atualização (currency, conhecimento acurado e em dia) é a intenção de 

todas as atividades de aprendizagem conectivistas (p. 6) .  

 

Essa noção de uma nova teoria de aprendizagem baseada em redes 

sistematizadas, ambientes complexos mutantes, não ficou isenta de críticas. Bill 

Kerr (2007) postulou que o Conectivismo é uma teoria desnecessária, pois segundo 

ele as teorias existentes atendem bem aos atuais processos de aprendizagem 

baseados nos novos modelos tecnológicos. Assim como Plön Verhagen (2006), em 

seu artigo (Connectivism: a new learning theory?), traz alguns argumentos 

específicos para a ineficácia de uma teoria baseada em “filosofias infundadas”. Além 

disso, Verhagen (2006), não está convencido de que a aprendizagem pode residir 

em dispositivos não humanos. 

As críticas de Verhagen (2006) são focadas em três áreas: 

1. O Conectivismo é uma teoria de aprendizagem ou uma pedagogia? 

2. Os princípios preconizados pelo Conectivismo estão presentes em outras 

teorias da aprendizagem? 

3. A aprendizagem pode residir em mecanismos não humanos? 

 

Verhagen (2006) não classifica Conectivismo como uma teoria, chegando a 

dizer que seria mais bem classificada como uma perspectiva pedagógica e de 

currículo, pois as teorias contemplam questões pertinentes ao nível da instrução, 

"como aprendem os indivíduos" e o Conectivismo, por sua vez, a seu ver, chega ao 

nível curricular, o que se aprende e por que se aprende? (KOP; HILL, 2008). 
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 Kop e Hill (2008) têm a mesma visão crítica de Kerr e Verhagen, a de que os 

princípios do Conectivismo não o justificam enquanto uma teoria de aprendizagem; 

contudo, reconhecem que a teoria em questão contribui para o contexto atual de 

mudanças de paradigmas, no qual o aluno tem adquirido, cada vez mais, uma 

posição de autonomia no processo de aprendizado.  

Siemens (2006), em resposta à crítica de Plön Verhagen, surge com um 

artigo muito bem fundamentado – Connectivism: Learning Theory or Pastime of the 

Self-Amused? – no qual reafirma os postulados do Conectivismo, justificando-o com 

uma análise das teorias da aprendizagem. Nesse artigo, Siemens admite que houve 

evoluções decorrentes da tecnologia, em relação ao seu artigo original,  e aponta 5 

questões fundamentais para distinguir uma teoria da aprendizagem. 

 

1. Como ocorre a aprendizagem? 

2. Quais os fatores que influenciam aprendizagem? 

3. Qual é o papel da memória? 

4. Como ocorre a transferência? 

5. Que tipos de aprendizagem são melhores explicados por esta teoria? 

 

Após uma análise das perspectivas sobre o que as teorias behaviorista, 

cognitivista e construtivista postulam sobre o conhecimento e a aprendizagem, 

Siemens procura explicitar alguns dos aspectos relativos ao Conectivismo e, a partir 

de um quadro-síntese (Quadro 1), produziu as diferenças e, também, semelhanças 

entre as várias teorias; além de responder se o Conectivismo deverá ser, ou não, 

considerado uma teoria autônoma. 
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Propriedades Behaviorismo Cognitivismo Construtivismo Conectivismo 

Como ocorre a 
aprendizagem? 

Caixa negra – 
enfoque no 
comportamento 
observável 

Estruturado, 
computacional 

Social, sentido 
construído por 
cada 
aprendente 
(pessoal). 

Distribuído numa 
rede, social, 
tecnologicamente 
potenciado, 
reconhecer e 
interpretar 
padrões. 

Factores de 
influência 

Natureza da 
recompensa, 
punição, 
estímulos. 

Esquemas 
(schema) 
existentes, 
experiências 
prévias. 

Empenhamento 
(engagement), 
participação, 
social, cultural. 

Diversidade da 
rede. 

Qual é o papel 
da memória 

A memória é o 
inculcar 
(hardwiring) de 
experiências 
repetidas — 
onde a 
recompensa e 
a punição são 
mais influentes. 

Codificação, 
armazenamento, 
recuperação 
(retrieval). 

Conhecimento 
prévio 
remisturado 
para o contexto 
actual. 

Padrões 
adaptativos, 
representativos 
do estado actual, 
existente nas 
redes. 

Como ocorre a 
transferência? 

Estímulo, 
resposta. 

Duplicação dos 
constructos de 
conhecimento 
de quem sabe 
(“knower”). 

Socialização. 
Conexão 
(adição) com nós 
(nodes). 

Tipos de 
aprendizagem 
melhor 
explicados 

Aprendizagem 
baseada em 
tarefas. 

Raciocínio, 
objectivos 
claros, 
resolução de 
problemas. 

Social, vaga 
(“mal definida”) 

Aprendizagem 
complexa, núcleo 
que muda 
rapidamente, 
diversas fontes 
de 
conhecimento. 

Quadro 1 – Teorias da Aprendizagem 
Fonte: Siemens, 2006, p. 36. 
 

Esta análise comparativa permite não só justificar o Conectivismo enquanto 

teoria da aprendizagem respondendo às cinco questões fundamentais, mas também 

evidenciar as limitações das teorias existentes para a era do conhecimento, 

caracterizada pelas tecnologias da Informação e comunicação. Para Siemens 

(2006).  

Como resposta a indagação de que a aprendizagem pode residir em 

dispositivos não humanos, Siemens (2004) explica que  
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A aprendizagem é um processo que ocorre dentro de ambientes 
nebulosos onde os elementos centrais estão em mudança – não 
inteiramente sob o controle das pessoas. A aprendizagem (definida 
como conhecimento acionável) pode residir fora de nós mesmos 
(dentro de uma organização ou base de dados), é focada em 
conectar conjuntos de informações especializados, e as conexões 
que nos capacitam a aprender mais são mais importantes que nosso 
estado atual de conhecimento (p. 5). 

 

 Por essa perspectiva, verifica-se que o poder residir em dispositivos não 

humanos, é uma variante de efeito que se mostra evidente no conceito de 

aprendizagem. Siemens (2004) entende que o conhecimento está internalizado no 

indivíduo, bastando apenas que se acione um gatilho para que se converta em 

aprendizagem, o que ele chama de “conhecimento acionável”. Então, pode-se 

entender que a aprendizagem pode residir em dispositivos não humanos, como uma 

organização, um aparelho celular ou um banco de dados. 

Siemens (2008) ainda acorda que o Conectivismo oferece alguns pontos 

centrais que lhe conferem a originalidade. 

 

1. O conectivismo é a aplicação de princípios das redes para definir 
tanto o conhecimento como o processo de aprendizagem. O 
conhecimento é definido como um padrão particular de relações e a 
aprendizagem como a criação de novas conexões e padrões, por um 
lado, e a capacidade de manobrar através das redes e padrões 
existentes. 
2. O conectivismo lida com os princípios da aprendizagem a vários 
níveis – biológico/neurais,conceptuais e sociais/externos. 
3. O conectivismo concentra-se na inclusão da tecnologia como 
parte da nossa distribuição de cognição e de conhecimento. O nosso 
conhecimento reside nas conexões que criamos, seja com outras 
pessoas, seja com fontes de informação, como bases de dados. 
4. Enquanto as outras teorias prestam uma atenção parcial ao 
contexto, o conectivismo reconhece a natureza fluida do 
conhecimento e das conexões com base no contexto. 
5. Compreensão, coerência, interpretação (sensemaking), 
significado (meaning): estes elementos são proeminentes no 
construtivismo, menos no cognitivismo, e estão ausentes no 
behaviorismo. Mas o conectivismo argumenta que o fluxo rápido e a 
abundância de informação elevam estes elementos a um patamar 
crítico de importância (p. 8) 

 

 Siemens (2004) argumenta também que as teorias da aprendizagem estão 

preocupadas com o processo atual de aprendizagem, não com o valor do que está 

sendo aprendido. 
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Em um mundo ligado em rede, a espécie exata de informação que 
adquirimos é explorando a sua importância. A necessidade de 
avaliar a importância de aprender alguma coisa é uma meta-
habilidade que é aplicada antes da própria aprendizagem começar. 
Quando o conhecimento é sujeito à parcimônia, o processo de 
avaliar a importância é assumido como intrínseco à aprendizagem. 
Quando o conhecimento é abundante, a avaliação rápida do 
conhecimento é importante. Preocupações adicionais surgem do 
rápido aumento da informação. Nos ambientes atuais, 
freqüentemente, a ação é necessária sem aprendizagem pessoal – 
isto é, é preciso agir buscando informações fora do nosso 
conhecimento primário. A habilidade de sintetizar e reconhecer 
conexões e padrões é uma habilidade valiosa (p. 8). 

 

Nesse sentido, pode-se dizer que a informação que o indivíduo recebe numa 

rede de informação necessita de tratamento, pois o rápido fluxo e sua abundância  

elevam a necessidade do aprendiz a uma importância crítica. O Conectivismo 

encontra as suas raízes nas diversas fontes de informação, mudanças rápidas, e 

perspectivas, em que é necessário encontrar uma forma de filtrar e fazer sentido ao 

caos. 

Landauer e Dumais (1997 apud SIEMENS, 2004) exploram o fenômeno de 

que as pessoas tem muito mais conhecimento do que parece estar presente na 

informação para a qual elas se expuseram. Afirmam que a simples noção de que 

alguns domínios de conhecimento contem um número vasto de inter-relações fracas 

que, se apropriadamente exploradas, podem amplificar muito a aprendizagem 

através de um processo de inferência.  

Downes (2005) contribui descrevendo o conhecimento como um fenômeno 

da rede: saber algo é estar organizado, exibir padrões de conectividade e aprender 

é, neste contexto, adquirir esses padrões, e isso vale tanto para uma pessoa quanto 

para uma sociedade. Num artigo do ano seguinte, Downes (2006) explicita que a 

aprendizagem ocorre em comunidades e que a prática da aprendizagem é a própria 

participação na comunidade. Complementa afirmando que uma atividade de 

aprendizagem é a essência de uma conversa desenvolvida entre o aprendente e 

outros membros da comunidade. Esse fenômeno visto pela ótica da Web 2.0, quer 

dizer que a comunicação não está contida somente nas palavras, mas também nas 

imagens, nos vídeos, enfim, nas mídias. 

Dessa forma, as características do Conectivismo descritas tanto por Siemens 

(2005) e Downes (2006) quanto por Verhagen (2006) e Kerr, Kop e Hill (2008) estão 

direcionadas ao indivíduo com aptidão para aprendizagem autônoma, sugerindo que 
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ele assuma responsabilidade pela administração da sua aprendizagem e utilize as 

ferramentas de mídia se dando margem a outros estudos. 

 
 

1.5 As teorias da aprendizagem e seus aspectos pedagógicos nas 

modalidades de ensino semipresencial (Blended Learning) 

 
 
O cenário educacional moderno caracteriza-se por uma forte convergência: a 

retomada e o desenvolvimento da educação a distância sob novas perspectivas de 

seu uso com a agregação de novas tecnologias da comunicação para a quebra de 

paradigmas e de preconceitos. 

Para Borges (2005), pode-se localizar o surgimento dessa modalidade de 

ensino em meados do século XIX, na Rússia e na Bélgica, com os primeiros cursos 

por correspondência. A seguir, na década de 70, tivemos a geração de EaD 

fundamentada na teleducação, que utilizava os meios de comunicação de massa 

como o rádio, a televisão e o material impresso. Nos anos 80, incorporaram-se os 

áudios e vídeos. Na década seguinte, as redes de satélites, o computador, o correio 

eletrônico, a utilização da Internet e os programas informáticos concebidos 

especialmente para a educação modificaram radicalmente essa modalidade 

(LITWIN, 2001). 

 Segundo Quevedo (2011), a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional que se deu em 1996 reconheceu o ensino a distância como uma 

modalidade educacional válida para todos os níveis de educação no Brasil. A partir 

desse momento, cursos de pós-graduação a distância começaram a ser oferecidos 

em todo o território nacional. Em 1998, o Ministério de Educação autorizou a 

modalidade de ensino a distância para cursos de graduação.  

Em abril de 2001, o Ministério da Educação publicou a portaria 2, que  

autorizou todas as universidades, faculdades e centros tecnológicos oferecerem, até 

20% da carga curricular dos cursos reconhecidos e em andamento, o uso da 

modalidade a distância. Surge, assim, a modalidade semipresencial de ensino.  

De acordo com Voigt (2002), não se pode falar de ensino semipresencial sem 

se estabelecer uma conexão direta com os ensinos a distância e presencial, pois 

este último promove o entendimento das outras duas modalidades de ensino. 

Sabemos que no ensino que conhecemos como presencial há o contato direto entre 
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aluno e professor, este estando presente na sala de aula e sendo o detentor do 

conhecimento.  

Voigt (2002) também informa que 

 

Embora tenha chamado a atenção apenas nos últimos anos, a 
Educação a Distância não é novidade no Brasil e no mundo. No 
Brasil, a primeira experiência documentada data de 1904. A EaD dos 
primórdios era baseada em apostilas enviadas pelo correio ou 
publicadas em jornais. Mais tarde, foram usadas outras tecnologias 
de comunicação: o rádio, a TV e, mais recentemente, a internet. O 
surgimento de modernas tecnologias de comunicação e informação 
(TIC) permitiu crescimento substancial da EaD nas últimas décadas 
(p. 46). 

 

Voigt (2002) aponta também alguns elementos importantes que distinguem o 

ensino a distância do presencial, com a utilização de meios tecnológicos: 

tecnologias de informação e comunicação, o emprego de tecnologias, a separação 

física entre docente-estudante e estudantes-estudantes; a redefinição do conceito 

de presença; a aprendizagem autônoma e o planejamento meticuloso do processo 

de ensino-aprendizagem. 

Verifica-se que a mudança do modelo presencial para o modelo a distância 

requer significativas transformações tanto nas representações dos alunos e 

professores quanto na estrutura institucional. Essas transformações, encaradas por 

alguns profissionais como paradigma, fizeram surgir uma terceira modalidade: 

Híbrido ou blended learning (TORI, 2009), Semipresencial e Sistema bimodal 

(MORAN, 2004). 

Torin (2009) começa sua discussão argumentando sobre a convergência 

presencial e virtual, conhecida como blended learning, com o seguinte comentário: 

 

Dois ambientes de aprendizagem que historicamente se 
desenvolveram de maneira separada, a tradicional sala de aula 
presencial e o moderno ambiente virtual de aprendizagem, vêm se 
descobrindo mutuamente complementares. O resultado desse 
encontro são cursos híbridos que procuram aproveitar o que há de 
vantajoso em cada modalidade, considerando contexto, custo, 
adequação pedagógica, objetivos educacionais e perfis dos alunos 
(p. 121) 
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Moran (2004) parece coadunar com a ideia de Torin (2009) quando descreve 

o ensino semipresencial como duas modalidades de ensino distintas – uma 

modalidade que mescla atividades presenciais com atividades a distância, 

facilitadas pelo uso das tecnologias da informação e comunicação e a nomeia de 

sistema bimodal. 

Pode-se, então, considerar o ensino semipresencial como uma forma de 

democratização do conhecimento, com a aplicação das novas tecnologias da 

comunicação e da informação, com vistas a remodelar o processo de ensino-

aprendizagem, bem como o papel dos docentes e discentes, sem dispensar a 

importância de encontros presenciais constantes.  

A educação a distância foi regulamentada no Brasil por meio da lei 9394, de 

20 de dezembro de 1996 e pelos decretos 2.494, de 10 de fevereiro de 1998 e 

2.561, de 27 de abril de 1998. Entretanto, a modalidade de ensino semipresencial 

foi somente regulamentada pelo Ministério de Estado da Educação (BRASIL, 2005) 

a partir 10 de dezembro de 2004, por meio da portaria 4.059. 

De acordo com essa portaria, as instituições de ensino superior (IES) podem 

introduzir na grade curricular de seus cursos reconhecidos disciplinas que utilizem a 

modalidade semipresencial. 

A portaria 4.059/04 Art. 1 parágrafo 1º do MEC descreve o ensino 

semipresencial como  
 

[...] quaisquer atividades didáticas, módulos ou unidades de ensino-
aprendizagem centrados na autoaprendizagem, e com a mediação 
de recursos didáticos organizados em diferentes suportes de 
informação que utilizem tecnologias de comunicação remota 
(BRASIL, 2005, p.1). 

 

Já Moran (2004) trata a questão de forma mais simples, mas não menos 

importante descrevendo que a educação semipresencial acontece em parte na sala 

de aula e em outra parte a distância, por meio da utilização da tecnologia. Para o 

autor, a educação a distância pode ou não ter momentos presenciais, entretanto, 

ocorre fundamentalmente com docentes e discentes separados fisicamente no 

espaço e ou no tempo, podendo estar reunidos por intermédio das tecnologias de 

comunicação.  

Para que a modalidade de educação semipresencial seja praticada nas IES, 

os cursos interessados têm que estar devidamente reconhecidos pelo MEC, a carga 
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horária lecionada a distância não pode ultrapassar 20% (vinte por cento) da carga 

horária total do curso. 

 Essa modalidade como a presencial ou totalmente a distância requer 

planejamento anterior, para que o direcionamento da disciplina seja feito de forma a 

conduzir o aluno à autoaprendizagem, e também pode fornecer subsídios para 

auxiliar no processo de ruptura da concepção tradicional de educação, que se 

fundamenta na transmissão de conteúdos, centrada na figura do professor, cujo tipo 

de comunicação predominante é a comunicação unidirecional, do tipo um para 

todos. Já na educação a distância, por meio das tecnologias digitais, tem-se a 

possibilidade de construir o modelo comunicacional todos para todos.  

Vale ressaltar que, trata-se aqui, de educação semipresencial online, a qual é 

fundamentada na aprendizagem colaborativa, no processo de coautoria, em que o 

professor é o mediador e o orientador das atividades de aprendizagem (SILVA, 

2001, 2003; BORGES; FONTANA, 2003).   

Não se pode eleger uma teoria que sirva de modelo para esta ou aquela 

modalidade, pois suas particularidades não permitem uma centralização na escolha, 

visto também que a característica mutável e evolutiva dos paradigmas leva à crença 

de que são necessárias mais pesquisas nessa área, as quais tenham como objetivo 

principal a promoção do pensar e do repensar a educação semipresencial, o que irá 

contribuir na construção do “desenho” desta modalidade híbrida de ensino.  

Dessa maneira, todas as correntes teóricas utilizadas no ensino online estão 

intrinsecamente ligadas a um novo modelo educacional, pautado nas experiências e 

na autonomia do público alvo. Como as correntes utilizadas até hoje não tinham 

como principal referencia o uso das novas tecnologias, novos paradigmas são 

estabelecidos no momento em que ocorre uma migração do estilo clássico para os 

novos estilos emergentes, alinhadas a novos conceitos e tecnologias oferecidas 

pela internet. 
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2 O DESIGNER INSTRUCIONAL 

 
 
2.1 O designer instrucional na educação online 

 
 
Neste capítulo serão feitas algumas reflexões e aprofundamentos sobre o 

significado do termo “designer instrucional” e seus correlatos.  Para tanto, coloca-se 

como fundamental conhecer o papel deste ator educacional para entender algumas 

relações entre educação e a forma como é moldada a aprendizagem nos ambientes 

que utilizam como principal suporte às tecnologias midiáticas de comunicação. Para 

um melhor entendimento, buscou-se organizar os significados das palavras que o 

compõem: desenho e instrução. 

 

2.1.1 Designer instrucional nas várias modalidades de ensino 

 

Nos últimos tempos, viu-se a crescente evolução dos meios tecnológicos - 

TV, rádio, jornal, celulares, DVD – hoje, todos convergem para o computador. 

Percebe-se que o acesso ao mundo está a um clique do mouse. Mensagens 

eletrônicas são enviadas e recebidas em questão de segundos de algum lugar do 

mundo para qualquer outro. As pessoas estão cada vez mais conectadas umas às 

outras por meio das redes sociais digitais cujas fontes de informações parecem 

infinitas. 

O computador neste contexto tornou-se um utensílio de extrema importância. 

Com esse recurso, a escola derruba as fronteiras do tempo e do espaço, ampliando, 

assim, o universo de pesquisa em todas as áreas do conhecimento humano.   

 Entretanto, esta tecnologia que tanto fascina não é a única responsável pelo 

processo de mudança pelo qual o mundo e as instituições de ensino estão 

passando. Para usufruir os benefícios que os recursos de informática podem 

oferecer é preciso, antes de tudo, capacitação e mudança de comportamento, como 

também novos projetos curriculares. 

 A formação continuada do professor é necessária em vários campos, a 

começar pelo próprio domínio do conteúdo, muitas vezes insatisfatório. No campo 

pedagógico, por exemplo, o professor tem pouca oportunidade de conhecer novas 

abordagens que possam embasar metodologias apropriadas que facilitem a 
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aprendizagem. Outro campo no qual se enfrentam dificuldades é o da introdução da 

tecnologia na prática pedagógica, mesmo quando a escola possui recursos 

tecnológicos. Kenski (2003) alerta que 

 

É preciso que este profissional tenha tempo e oportunidades de 
familiarização com as novas tecnologias educativas, suas 
possibilidades e seus limites, para que na prática, faça escolhas 
conscientes sobre o uso das formas mais adequadas ai ensino de 
um determinado tipo de conhecimento, em um determinado nível de 
complexidade (p. 48). 

 

 Todas as modalidades de ensino hoje facilitadas pelas tecnologias da 

informação e comunicação, em especial a internet, ainda se tornam mais atraentes 

na medida em que a necessidade de construção de ambientes e ferramentas que 

viabilizem a aprendizagem por meio da internet traz a oportunidade de repensar os 

paradigmas educacionais que vêm sendo utilizados na educação formal 

convencional, uma questão fundamental em qualquer projeto pedagógico de 

inovação tecnológica.  

 Neste sentido, a educação online apresenta-se como uma alternativa 

bastante viável para suprir as constantes necessidades de educação continuada do 

professor em serviço. As facilidades oferecidas pelas tecnologias da informação e 

da comunicação (TIC) podem servir como recursos fundamentais para os sistemas 

de ensino, possibilitando a interação entre os centros de formação, alunos e 

profissionais, independentemente de tempo e espaço. 

 As TICs, numa perspectiva mais abrangente e menos instrumental, podem 

representar novos recursos de apoio à aprendizagem; a utilização dessas 

tecnologias também fortalece um movimento recente dentro da teoria e da prática 

do desenho instrucional, que propõe a adoção de uma nova forma de planejar o 

ensino-aprendizagem. 

 A expressão “design instrucional” tem sido usada em diversos sentidos e 

significados e refere-se ao planejamento do ensino. Na sua tradução literal, design 

significa planejamento e instrucional remete à ideia de ensino.  

Segundo a Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED), Design 

Instrucional (DI) é uma área da Tecnologia Educacional definida como “[...] o estudo 

e a prática ética de facilitação de aprendizagem e melhoria do desempenho, por 
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meio da criação, uso e gestão de processos e recursos tecnológicos apropriados” 

(AECT, 2008, p. 3). 

Romiszowsky (2005) faz uma retrospectiva desta disciplina localizando-a há 

50 anos, no auge da utilização da instrução programada. Neste período, 

considerado a “era do behaviorismo”, a preocupação em termos de educação era 

com a tecnologia do ensino, a aplicação de princípios científicos às situações de 

ensino. 

Segundo Filatro (2003, p. 55), o termo “designer instrucional” foi cunhado 

originalmente em 1588, o vocábulo inglês significa “intenção, propósito, arranjo de 

elementos num dado padrão artístico”, vindo do latim designare, “marcar, indicar”, e 

por meio do francês designer, “designar, desenhar”. 

O campo de pesquisa do designer está pautado em compreender de que 

forma as tecnologias de informação e de comunicação contribuem para o 

aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem e representa uma 

oportunidade de redescobrir a natureza ímpar, insubstituível, altamente criativa da 

educação no processo de desenvolvimento humano e social e propor soluções. 

Pode ser entendido como o planejamento, o desenvolvimento e a utilização 

sistemática de métodos, técnicas e atividades de ensino para projetos educacionais 

apoiados por tecnologias (FILATRO, 2004, p.32). 

Ainda segundo Filatro (2008), o design instrucional é definido como a ação 

intencional e sistemática de ensino que envolve o planejamento, o desenvolvimento 

e a aplicação de métodos, técnicas, atividades, materiais, eventos e produtos 

educacionais em situações didáticas específicas, a fim de promover, a partir de 

princípios de aprendizagem e instrução conhecidos, a aprendizagem humana. 

Siemens (2005) também contribui dizendo que o design instrucional efetivo 

deve reconhecer diferentes domínios de aprendizagem, adaptando-se ao histórico 

dos alunos e das disciplinas. Assim, Design Instrucional é a disciplina que está 

interessada no processo de instrução, aumentando as perspectivas para o 

aprendizado.  

Constata-se, nas falas dos autores, que o designer instrucional é um 

profissional capaz de propor soluções de forma organizada e sistemática (Figura 1) 

para o aprendizado em qualquer ambiente educacional, com base na análise dos 

alunos e das necessidades de cada um. Tais soluções podem tomar a forma de 

sistemas de aprendizagem presenciais, semipresenciais ou totalmente a distância. 
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Podem ainda utilizar de maneira independente ou combinar o uso de materiais 

didáticos em diferentes mídias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Modelo convencional de desenvolvimento de design instrucional 
Fonte: Filatro, 2003, p. 70. 
 

Filatro (2003) propõe soluções de desenvolvimento do desenho instrucional, 

contemplando os diversos contextos educacionais, quando apresenta algumas 

questões norteadoras, esclarecendo a metodologia de aplicação às situações 

didáticas (Anexo 1). 

O DI desempenha um papel essencial de agrupar os campos de estudos 

numa perspectiva interdisciplinar - para o melhoramento dos alunos, instrutores e 

organizações, facilitando a aprendizagem, reduzindo as taxas de evasão, a 

resistência e desempenho dos alunos. 

Assim, por meio de um processo de planejamento estruturado 

sistematicamente dos objetos de aprendizagem, pode-se imprimir um conceito de 

qualidade no processo na produção de material didático para educação online. 

A elaboração de material didático para o ensino online em ambientes virtuais 

requer cuidados que garantam possibilidades de total ação do aluno em relação ao 

material, bem como as linguagens envolvidas. Isso implica, por um lado, que os 

parâmetros pedagógicos e as chamadas teorias complementares, andragógica e 

heutagógica, estejam claramente definidas; e por outro, que os profissionais 

envolvidos com a produção do material revigorem sua formação a partir de uma 

articulação interdisciplinar da educação com a comunicação. 
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Ao analisar os princípios e apontamentos de Filatro (2003) para o 

desenvolvimento do Desenho Instrucional no contexto atual em que a informação é 

mutante, certifica-se que o DI é um elemento de grande relevância na construção de 

cursos a distância, principalmente considerando a ausência do contato presencial 

entre professor e aprendizes.  

Com base nessa premissa, observa-se também que o DI tem seus preceitos 

fortemente ligados à teoria conectivista, pois os cursos da modalidade a distância e 

semipresenciais fazem uso das novas tecnologias e exigem do aluno um alto grau 

de conexão; seja ela ambiental como conexões de rede, ou pessoal, na qual os 

alunos devem manter-se conectados às fontes de informações especializadas ou a 

dispositivos de armazenagem de dados. 

As evoluções tecnológicas contemporâneas estão fortemente ligadas à 

educação. Segundo Kenski (2003, p. 1), “[...] é impossível educar sem a mediação 

tecnológica”. A pesquisadora afirma que as novas tecnologias de informação e de 

comunicação já estão estabelecidas em quase todos os espaços sociais e culturais 

contemporâneos. Entretanto, essa evolução não produz por si mesma, habilidade 

necessária à elaboração e sistematização de novos conhecimentos. 

De acordo com Moran (2000), têm-se experimentado as mudanças na 

sociedade em suas formas de organizar-se, de produzir bens, de comercializá-los, 

de divertir-se, de ensinar e de aprender. O autor afirma também que as formas de 

ensinar hoje não se justificam mais, pois se perde muito tempo e aprende-se pouco, 

o que, consequentemente, continuamente. 

Lévy (1999) sintetiza, então, o novo papel do professor no contexto atual 

como sendo o animador da inteligência coletiva dos grupos que estão ao seu 

encargo. Afirma também que as atividades dos professores serão centradas no 

acompanhamento e na gestão das aprendizagens, por meio de incentivo às trocas 

de saberes, da mediação relacional e do acompanhamento dos percursos da 

aprendizagem. 

Souza (2008) aponta algumas ferramentas usadas para facilitar a 

cooperação, o aprendizado e a formação de comunidades de usuários, ambientes 

disponíveis publicamente na internet que são: “Interação via e-mail, Listas de 

Discussão, Fóruns e Newsgroups, Ambientes de Conversação Online, ou Chats, 

Ambientes de aprendizado baseados na Web, Portais da Web, Web Rings e 

Servidores de Compartilhamento de Arquivos”.  
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 Nesse viés, a produção do material didático exige um repensar pedagógico, 

incluindo a criação de estratégias didático-pedagógicas para uma efetiva 

aprendizagem em uma nova configuração, onde as mídias devem ser utilizadas 

como apoio a um processo planejado presencialmente e executado virtualmente 

com base em pilares teóricos metodológicos disponíveis. 

Na prática, nota-se que o designer instrucional se move em direção à 

flexibilidade e autonomia do aluno, acompanhando as mudanças tecnológicas e 

institucionais. Para que isso ocorra, toda equipe, numa postura multidisciplinar, deve 

que se alinhar às teorias de aprendizagem ou como aponta Demo (2009) conviver 

elegantemente com elas, tornando-as opções possíveis, não ideias fixas. Isso 

remete à ideia de que não se deve ter como base uma única teoria para produzir 

material didático online, e sim fazer adequações de acordo com as necessidades do 

público e do ambiente. 

Siemens (2002) indica que 
 

Comparado com um instrutor humano, a tecnologia é menos 
adaptável. Após um plano de execução implementado, é menos 
provável que mude de acordo com as reações dos alunos. É por isso 
que o Designer instrucional desempenha um papel importante para 
colmatar a pedagogia e tecnologia. Conteúdo, assunto tem que ser 
bem organizado e estratégias para o ensino através de um meio 
escolhido tem que ser pensado. O designer instrucional pode ajudar 
os professores a fazer o melhor uso da tecnologia, portanto garantir 
uma integração bem sucedida (p. 3) 

 

 Quanto à estruturação de disciplinas semipresenciais, EaD e presencial, 

Carneiro et al. (2010) enumeram algumas formas de organização prévia de 

disciplinas online. Primeiramente sugere a utilização de mapas de atividades para 

que a divisão dos conteúdos e o planejamento das atividades sejam pensados com 

um maior nível de detalhes (Quadro 2). 
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Aula 

Unidade 
(Tema 

principal) 

Sub-unidades (Sub-
temas) 

Objetivos 
específicos 

Atividades teóricas e 
recursos/ferramentas de 

EaD 

Atividades 
práticas e 

recursos/ferram
entas de EaD 

A1-M5 
08/09 
CH=8 
H  

O que é 
Educação a 
Distância? 

- Ensino a distância 

Diferenciar o 
ensino a 
distância do 
ensino 
convencional 

ATV1 – Fazer a leitura do 
texto de Jose Manoel Morran. 

ATV2 – 
Participar de um 
debate na sala 
de bate papo. 

A2-M5 
14/09 
CH= 
6H  

Teorias e 
Filosofias 
da 
Educação a 
Distância 

- Teorias da 
aprendizagem no 
ensino a distância 

Conhecer as 
teorias que 
embasam o 
ensino a 
distância 

ATV3 – Utilizar a 
apresentação em flash sobre 
as teorias da aprendizagem. 
 

ATV4 – Discutir 
a melhor teoria 
aplica na 
educação, com 
as novas 
tecnologias. 

Quadro 2 – Mapa de Atividades 
Fonte: Franco, 2007. 
 

Nesta leitura, cada coluna atende a um requisito do planejamento, a saber: a 

coluna “Aula” (datas e carga horária) indica a forma de divisão do curso; a coluna 

“Tema Principal” informa o título do conteúdo mais importante da semana; já a 

coluna “Subtemas” é a subdivisão do tema principal em unidades menores; em 

“Objetivos Específicos” devem ser inseridas as metas pedagógicas para o módulo; 

em “Atividades” são listadas as tarefas que os alunos deverão realizar no módulo; já 

as colunas “Atividades teóricas e recursos/ferramentas de EaD” e “Atividades 

práticas e recursos/ferramentas de EaD” indicam se cada tarefa proposta é prática 

ou teórica e indica também quais recursos do ambiente serão utilizados para 

implementar as tarefas.  

Segundo Costa (2012, p. 7), o Mapa de Atividades permite ao designer 

instrucional organizar seu trabalho de forma integral e completa, compreendendo, 

dentre outras possibilidades:  

• distribuir a carga horária entre as aulas;  

• estabelecer temas e subtemas para cada aula;  

• definir os objetivos específicos para cada aula;  

• estabelecer tipos de atividades (teóricas e práticas), suas ferramentas e seus 

recursos;  

� definir as formas e tipos de avaliação, bem como o cronograma de realização 

desta atividade;  

� planejar as aulas e atividades específicas para serem ministradas em uma 

sala de aula virtual;  
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� definir a forma de apresentação dos conteúdos e desenvolver os materiais 

definidos;  

� planejar atividades dinâmicas virtuais de grupo ou individual; e 

� planejar atividades com eventos interativos assíncronos, como fóruns de 

discussão, e síncronos, como chats.  

 

Como recurso complementar Filatro (2008, p. 62) apresenta um storyboard 

que segue o modelo completo, um recurso que complementa o Mapa de Atividades 

na forma de um esboço gráfico e mostrando a sequência das atividades que os 

alunos irão percorrer em cada aula para a realização das tarefas solicitadas, 

orientando a equipe de produção (Figura 2). 

 
 

Título do projeto: Informática e Educação
No da tela: 01

Responsável: Vaneza F. de Oliveira Guerra e Marco Antônio
Coelho Data:04/05

Orientações   
para produção:
-Objetivo
.Conhecer a história 
da informática 
aplicada à educação 
no mundo e no 
Brasil 

1-Disponibilizar a 
leitura do texto
(indicado na
atividade 08) na
ferramenta Lição

2- Disponiblizar uma
atividade de 
reponder na
ferramenta
questionário Moddle

(prazo máximo 2 
dias)

Módulo 01
Aula 2 - Histórico sobre Informática e Educação

Agenda – orientações para 
realização das atividades da Aula 2

Acesso ao ambiente

Atividades

Atv 8-- Leitura 
do texto “VISÃO 
ANALÍTICA DA 
INFORMÁTICA NA 
EDUCAÇÃO NO 
BRASIL: a questão 
da formação do 
professor 

José Armando 
Valente 

NIED-UNICAMP / 
PUC-SP 

Fernando José de 
Almeida  -

Atv 9 –Responder 
ao questionário
Moodle

Login e senha

Navegação – Aula 1: Agenda   ► Atividade►Lição►Atividades
►Questionário

 

Figura 2 – Storyboard  
Fonte: Franco, 2007. 

 
Segundo Filatro (2008), o storyboard possui várias funcionalidades. E 

destaca entre elas:  

• especificar/detalhar o conteúdo a ser apresentado tanto no formato de 

textos,como no formato de imagens e sons;  

• apresentar orientações acerca das atividades a serem desempenhadas ao 

longo do curso;  
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• demonstrar os diálogos dos personagens criando cenários para os mesmos 

(quando necessário), assim como as falas em off; e 

• determinar a sequência em que os diálogos e as falas em off aparecerão nas 

unidades.  

 

Para o aumento do nível de detalhamento e consequente diminuição da 

complexidade do Mapa de Atividades e complementar o planejamento, Filatro 

(2008) indica a Matriz de DI. Costa (2012) explica que o nível de complexidade do 

ponto de vista pedagógico não pode ser bem detalhado no Mapa de Atividades, pois 

requer maior pormenorização, e complementa dizendo que a Matriz de DI é uma 

planilha na qual as orientações e os procedimentos das atividades mais complexas 

de um curso são mais detalhados. 

Descrição/propo
sta da dinâmica 

Objetivo(s) 
Critérios / 
avaliação 

Tipo de 
interação 

Prazo Ferramenta 

Conteúdo(
s) de 

apoio e 
compleme

ntares 

Produção 
dos 

alunos / 
avaliação 

A partir do texto 
lido, elaborar o 
mapa conceitual. 
Leitura do texto 
“VISÃO 
ANALÍTICA DA 
INFORMÁTICA 
NA EDUCAÇÃO 
NO BRASIL: a 
questão da 
formação do 
professor  
José Armando 
Valente  
NIED-UNICAMP / 
PUC-SP  
Fernando José de 
Almeida   

Entender 
conceitos 
estabelecen
do ligação 
entre eles 

Criatividad
e, boa co-
relação 
entre 
conceitos 

Individual 2 dias Tarefas 
Texto na 
ferramenta 
Lição 

Texto 
produzido 
em 
document
o no Word 

Um aluno começa 
a escrever um 
texto sobre 
determinado 
assunto e vai 
passando este 
texto para o 
próximo aluno, no 
fórum de 
discussões. 

*Estabelecer 
coerência e 
coesão 
textual  nas 
idéias com o 
grupo. 

*Interação 

*Conhecer 
os outros 
alunos 

Coerência
, coesão 
textual, 
interativid
ade 

Grupo 4 dias 
Fórum de 
discussões 

Texto na 
própria 
plataforma 
do Modlle 

O texto 
deverá ser 
produzido 
na própria 
plataforma 
do Modlle 

Quadro 3 – Matriz de DI 
Fonte: Franco, 2007. 
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Esse é um recurso de DI e descreve as principais atividades dinâmicas do 

curso proposto. Vê-se que no Quadro 3 destaca-se, desde a proposta da dinâmica, 

seus objetivos e critérios utilizados na avaliação, assim como estipula os prazos e 

as ferramentas utilizadas. É uma ferramenta importante, pois oferece informações 

necessárias para o sincronismo da equipe de desenvolvimento e implementação 

(FRANCO, 2008). 

Filatro (2008) esclarece que 

 

[...] por meio da matriz, podemos definir quais atividades serão 
necessárias para atingir os objetivos, bem como elencar quais 
conteúdos e ferramentas serão precisos para a realização das 
atividades. [...] A matriz permite ainda verificar quais serão os níveis 
de interação entre o aluno e os conteúdos, as ferramentas, o 
educador e os outros alunos e que tipo de ambiente virtual será 
necessário para o desempenho das atividades (p. 44) 
 

Compreende-se, portanto, que o DI exerce papel fundamental na 

aprendizagem baseada em no uso das tecnologias da comunicação e da 

informação, o que amplia a estrutura de planejamento, organização e implantação 

de cursos nos moldes de EaD. 

Entretanto, ainda há muito que revelar, especialmente porque as iniciativas 

online – a distância mediadas por computador, EaD, aprendizagem aberta, 

cooperativismo em rede de conhecimentos e de informação – estão apenas 

começando. 

 

2.2 A prática andragógica na educação online 

 

No que tange a EaD, observa-se, através de seus postulados de 

autoaprendizagem direcionada, que não existe uma concepção de teoria específica 

que suporte sua modelagem; no entanto, contata-se também que a maior demanda 

dessa modalidade sugere em sua composição um indivíduo ativo e autônomo, isto 

é, um indivíduo adulto. Então, faz-se necessário investigar o que mais se adequaria 

em termos de orientação de aprendizagem para esse público. 

Tanto na educação presencial quanto na educação online é necessário 

considerar as especificidades dos alunos, que em sua maioria são considerados 

adultos. Esses indivíduos com suas particularidades na aprendizagem têm 
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características que a pedagogia não considera: a forma como os adultos aprendem 

e um desses fatores. O fato é que nem sempre estamos realmente diante de uma 

situação para a qual a pedagogia é a melhor forma de conduzir a aprendizagem. 

Assim sendo, a Andragogia é um campo da pesquisa que precisa de uma 

abordagem diferenciada, pois surgiu em decorrência de uma nova visão de 

aprendizagem.  

A Andragogia, como novo campo de estudos, questiona o modelo da 

pedagogia usando na educação de adultos, que para Oliveira (2009) é uma prática 

tão antiga quanto a história da raça humana, ainda que só recentemente tenha sido 

objeto de pesquisa científica. 

O adulto é definido por Bellan (2005) como o indivíduo maduro o suficiente 

para assumir as responsabilidades por seus atos diante da sociedade, pois tem 

consciência de suas ações e é capaz de tomar decisões responsáveis em sua vida. 

Seus anseios de aprendizagem são diretamente proporcionais às suas 

necessidades e experiências, pois quer aplicar o que aprende imediatamente à sua 

prática diária. 

O conceito de adulto defendido por Oliveira (1999) é de um indivíduo maduro 

o suficiente para assumir as responsabilidades por seus atos diante da sociedade. 

Supõe-se que esse indivíduo, diferente daquele em que a Pedagogia tem seu foco, 

é capaz de fazer escolhas que afetem sua linha produtiva e seu convívio com as 

experiências profissionais, por possuir bagagem cultural. 

Oliveira (2009) informa que: 

 
Confúcio e Lao Tse na China; Aristóteles, Sócrates e Platão na 
Grécia antiga; Cícero, Evelid e Quintillian na antiga Roma, foram 
também exclusivos educadores de adultos. A percepção desses 
grandes pensadores quanto à aprendizagem era de que ela é um 
processo de ativa indagação e não de passiva recepção de 
conteúdos transmitidos. Por isso suas técnicas educacionais 
desafiava o aprendiz para a indagação (p. 1) 

 

Para Filatro (2003, p. 94) “o termo Andragogia foi formulado originalmente 

pelo professor alemão Alexander Kapp, em 1833”. Contexto esse confirmado por 

Vogt, Alves (2005, p. 14) que afirmam também que a “Andragogia, enquanto teoria 

ou sistema de ideias, de conceitos e de aproximações com a aprendizagem do 

adulto, foi difundida nos Estados Unidos por Malcolm Knowles, ao longo da segunda 

metade do século passado”. Seus postulados consistem em uma importante 
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referência sobre o assunto de tal forma que o termo Andragogia e o nome Knowles 

tornaram-se fortemente ligados.  

Nessa modalidade, o professor tem seu papel principal modificado, sai da 

posição de agente detentor do conhecimento e organizador da informação e passa 

a decidir sobre os diversos aspectos do ensino, planejamento, conteúdo, avaliação 

e metodologia. Conforme mostra Bellan (2005). 

 

Mas quando o professor decide articular seu papeis de 
aprendizagem pela ótica da andragogia, sua postura precisa ser 
revista e transformada num agente facilitador com visão das 
diferentes formas de aprendizagem conforme descreve Bellan 
(2005). Esse novo professor/facilitador deve apresentar informações 
e técnicas através de técnicas de ensino e criar um ambiente 
adequado para a aprendizagem (p. 55). 

 

A visão de que o modelo andragógico é aplicado como técnica empresarial 

de educação não é compartilhada por Bellan (2005), pois em nenhum momento 

admite essa possibilidade. Mas ao realizar uma reflexão crítica e contraposta à 

Andragogia aplicada a instituições de ensino convencionais, observa-se que esse 

modelo vem sendo utilizado em empresas com mais frequência do que no ensino 

convencional. Nesse momento a Andragogia tende ao utilitarismo e poderá ser 

frequentemente usada pelo aluno de forma prática, geralmente em local de trabalho. 

Ao se relacionar a técnica ao desenvolvimento industrial de uma cultura 

globalizada, que passou a ser requerida como formação especializada para que o 

trabalhador pudesse atender às demandas do momento socioeconômico, encontra-

se diante de novas necessidades empresariais inclusive no âmbito educacional. 

Assim sendo, surge um tipo de aluno com necessidades mais específicas e que não 

está no meio acadêmico, mas sim fazendo parte de uma estrutura corporativa. Esse 

tipo de aluno foca suas experiências em seu campo de trabalho, visando a uma 

habilitação própria. 

Tennant (1997) argumenta que o sistema de valores da Andragogia está 

centrado no âmbito pessoal e eleva o grupo de pessoas adultas a um segundo 

plano.   Hartree (1984) questiona se a Andragogia é uma teoria ou se é somente um 

conjunto de suposições sobre a aprendizagem. 

Segundo informa Oliveira (2011, p. 4) a Andragogia é uma ciência pouco 

difundida no Brasil e que os princípios propostos por Malcolm Knowles, apesar de 
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sofrerem críticas, situam-se como uma possibilidade de repensar o papel do 

professor”. Acredita-se que esta teoria tem muito a contribuir com a educação, pois 

possibilita ao educador buscar uma ação mais adequada à categoria adulta.  

Entretanto, admite-se que nenhuma teoria encerrar-se em si mesma, pois na 

prática educacional, na maioria das vezes, ocorre uma mescla de conceitos, que se 

julga mais adequada ao objetivo do ensino. Mas se deve reconhecer que apesar do 

cunho utilitarista da Andragogia, qualquer modelo educacional, desde que testado 

seus efeitos, pode ser usado como método e aplicado em qualquer nível 

educacional. 

 

2.3 Heutagogia: aprendizagem autodirecionada  
 

 

Bellan (2008) acredita que as instituições educacionais e corporativas 

necessitam (e por vezes exigem) uma aprendizagem rápida e flexível que permita 

desenvolver a capacidade de aprender por si mesmo e aprimorar as habilidades 

pessoais de seus colaboradores. A modalidade EaD, surge nesse contexto com 

uma alternativa viável, por sua flexibilidade de espaço, tempo e diversidade de perfil 

de seus aprendizes. 

Em um ambiente tão diversificado, é importante considerar as analogias e 

diferenças entre a aprendizagem de adultos (Andragogia), de crianças (Pedagogia) 

e de grupos com necessidades mais específicas, defendidas pela Heutagogia, 

conforme destaca Almeida (2008):  

 

O conceito de heutagogia (heuta – auto, próprio – e agogus – guiar) 
surge com o estudo da autoaprendizagem na perspectiva do 
conhecimento compartilhado. Trata-se de um conceito que expande 
a concepção de andragogia ao reconhecer as experiências 
cotidianas como fonte de saber e incorpora a autodireção da 
aprendizagem com foco nas experiências (p. 105). 
 

Almeida (2008) ainda afirma que a Heutagogia envolve o estudo da 

autoaprendizagem; valoriza as experiências cotidianas como fonte de saber e 

incorpora a aprendizagem autodirigida, com foco nas experiências; tenta explicar 

esses fenômenos, na perspectiva do conhecimento compartilhado, que podem 

ocorrer no ensino a distância. Esse conceito surge em um momento em que as 

informações disponíveis necessitam ser tratadas e selecionadas, e assim, 
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transformadas em conhecimento.  Basicamente, a Heutagogia contempla o fato de o 

aluno administrar sua própria aprendizagem, com flexibilidade, delimitando as 

formas e os modelos comportamentais que facilitam sua busca pelo conhecimento.  

 

Nestes tempos de grande acesso à informação, a Heutagogia não 
trata diretamente da relação ensino-aprendizagem, ela leva mais ao 
fundo a discussão quanto à aprendizagem. Por tanto, a questão está 
no desenvolvimento individual. Como aprender a aprender? A 
proposta é que conteúdos e modelos de oferta sejam pensados e 
preparados visando a habilidade de aprender o processo de adquirir 
conhecimento (HASE; KENYON, 2000, p. 2). 

 

 Para Batista (2008), a Heutagogia é o método pelo qual o aluno quem define 

“[...] o quê, como e quando aprender”; sinaliza também que o aluno é o responsável 

pela aprendizagem, alinhado às inovações tecnológicas, e complementa: 

 

É um estudo dirigido, uma autoaprendizagem feita por experiências 
práticas, e que, uma vez num ambiente seguro, quanto mais se erra, 
mais se aprende. Por meio da tecnologia, os alunos podem, além de 
definir “o como”, também “quando e onde aprender” (p. 32). 

 

Por aprendizagem autônoma, Knowles (1990) entende como um processo de 

ensino e aprendizagem centrados no aluno, cujas experiências são usadas como 

mecanismo que faz com que o professor torne-se recurso do aprendiz. 

Para o uso da abordagem heutagógica, autodirecionada, existe a 

necessidade de flexibilização do processo ensino-aprendizagem, em que o 

professor é o responsável pelo provimento dos recursos, mas o aprendiz é quem 

projeta e delineia seu percurso, de acordo com um sistema de negociações.  

Ventura (2001, p. 35) explica que nas fases preliminares das propostas 

educacionais, as negociações que podem ser feitas são: “consulta, proposição, 

contraproposição, argumentação, avaliação e tentativa de conclusão”. Essas 

negociações podem ser compreendidas como contato, acordo para discussão em 

conjunto, conhecimento do objeto a ser negociado, argumentação e decisão. 

Observando estas etapas de negociação, os aprendizes podem ler sobre 

aspectos ou questões críticas e determinar o que é de seu interesse e o que tem 
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relevância e, a partir daí, negociar leituras e tarefas posteriores (HASE; KENYON, 

2000). 

Bellan (2008) faz uma relação entre os modelos de ensino e a escolha do 

conteúdo e dos métodos, e a participação do professor e do aluno nesse contexto.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Quadro comparativo modelo de ensino 
Fonte: Bellan, 2008, p. 18. 

 

Na Figura 3, Bellan (2008) propõe uma análise do perfil de cada sujeito com 

relação ao modelo de ensino. Verifica-se que no ambiente predominantemente 

pedagógio o professor figura como principal foco tanto na escolha do conteúdo 

quanto do método de ensino. Ao progredir para o ambiente andragógico, o professor 

perde espaço para o aprendiz na escolha do conteúdo a ser estudado. Já no 

ambiente heutagógico, o aprendente assume um papel totalmente independe do 

professor. Bellan (2008) afirma no decorrer de seu trabalho que é necessário 

levantar primeiramente o perfil do aluno dessa modalidade, por meio de 

questionários e entrevistas e sugere a aplicação do teste de inteligências múltiplas1 

de Gardner (1983), como princípio norteador de uma abordagem heutagógica no 

ensino online. 

A autora disponibiliza alguns conceitos básicos e exercícios práticos para 

descobrir estilos, como reter, e define algumas estratégias de aprendizagem 

baseadas em questionários, jogos e testes lógicos, que podem levar o aluno a um 

processo de aprender a conhecer e aprender a aprender. 

                                                             

1 BELLAN, Zezina. Heutagogia – Aprenda a Aprender Mais e Melhor. Santa Barba 
d’Oeste: SOCEP Editora, 2008. 



 53 

Moran (2000, p. 79) defende que “aprender a conhecer implica aprender a 

aprender, compreendendo o processo de aprendizagem como um método que 

nunca está acabado”.  

Portanto, aluno autodirigido requer uma atenção diferenciada com relação ao 

aluno presencial. Mudança de perfil se faz necessária. Além disso, o olhar 

heutagógico ressalta a provisão de fontes de consulta diversas, em vez de conteúdo 

programático. Ou seja, o aluno não é obrigado a utilizar qualquer tipo de material 

instrucional disponibilizado.  

Ocorrem, então, negociações para decidir o formato das avaliações que 

devem se tornar experiências de aprendizagem, em vez de somente uma aferição 

de objetivo atingido. Se um resultado ou avaliação é projetado na forma certa e 

negociado e poucos direcionadores são providos, os aprendizes terão que tentar 

avaliar os assuntos, e tirarem suas próprias conclusões sobre estes (KENYON; 

HASE, 2001). 

Enfim, a Heutagogia imagina aumento da autonomia do estudante, podendo 

escolher o quê e o como aprender em consonância com seus objetivos; consolida a 

mais recente visão sobre os fatores de sucesso na construção do conhecimento em 

que o instrutor ou professor atua como mediador e orientador das escolhas dos 

aprendizes, disponibilizando ambientes e ferramentas adequadas para a eficácia do 

processo. Surge assim, a fase da aprendizagem dirigida ou autodeterminada, em 

que cada um se garante, realiza, arquitetando seu processo de construção do 

conhecimento. 

Entende-se que o modelo heutagógico deve ser associado à aprendizagem 

aberta por meios das tecnologias da comunicação, mas que ainda é uma área de 

estudos e pesquisas totalmente novos, oferecendo campo de possibilidade para 

desenvolvimento de pesquisas. 
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3 CONHECIMENTO EM REDE: SELEÇÃO, COMPARTILHAMENTO E 

APRENDIZAGEM 

 
 
3.1 Conhecimento distribuído em rede de comunicações 

 
 

Neste capítulo apresentam-se as noções de redes de conhecimento, como 

ocorrem a seleção e o compartilhamento das informações, destacando a autonomia 

no processo de aprendizagem impostos pela sociedade do conhecimento. Para 

tanto, tomam-se por base os estudos de Toffler (1990); Lévy (1993); Castells (1999); 

Moran (2000); Recuero (2000); Siemens (2000); Kenski (2003); Franco (2008); entre 

outros. 

As mudanças na sociedade da informação se fazem presentes. Moran (2000) 

alerta que essas mudanças são nas formas de organizar-se, de produzir bens, de 

comercializá-los, de divertir-se, de ensinar e aprender. Celulares cada vez menores 

e mais potentes, tablets, notebooks e outros eletrônicos, quer queiram quer não, 

fazem parte da vida cotidiana de crianças, jovens e adultos.  

Esse instrumental tecnológico quando visto como recursos educacionais 

digitais provoca mudanças na forma de implementação de cursos a distância; a 

velocidade com que as transformações tecnológicas se impõem têm exigido  novos 

direcionamentos na tarefa de ensinar e aprender.  

Com base nos novos moldes de ensino, com a utilização das TICs no 

processo de ensino, surgem também novas necessidades, novas teorias que 

permitem entender melhor esses paradigmas. A pedagogia estruturante dos 

processos de ensino jamais ficará obsoleta, mas sofrerá mudanças para se adequar 

ao novo contexto. 

Questiona--se muito o papel do professor e do aluno nesse novo ambiente, 

mas talvez não seja discutido com a devida preocupação dos novos modelos em 

rede. A educação continua estática, pautada em padrões que dilaceram o tempo 

sem nenhuma mudança. Nesse contexto, trata-se, aqui, dos novos modelos 

educacionais heutagógicos, compartilhados, híbridos e conectados da sociedade do 

conhecimento, que darão respaldo para um estudo mais detalhado da 

aprendizagem aberta em rede e para entender suas particularidades. 

Como mostra Moran (2000):  
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Muitas formas de ensinar hoje não se justificam mais. Perdemos 
tempo demais, aprendemos muito pouco, desmotivamo-nos 
continuamente. Tanto professores como alunos temos a clara 
sensação de que muitas aulas convencionais estão ultrapassadas. 
Mas pra onde mudar? Como ensinar e aprender em uma sociedade 
mais conectada? (p. 11). 
 

É a chamada de a “sociedade do conhecimento”, segundo Toffler (1990). 

Nesta passagem de milênio, os temas educacionais vão exigir, necessariamente, a 

integração das NTICs, não apenas como meios de melhorar a eficiência dos 

sistemas, mas principalmente como ferramentas pedagógicas efetivamente a 

serviço da formação do indivíduo autônomo (BELLONI, 2008). 

Burch (2012) informa que a noção de “sociedade do conhecimento” –

knowledge society – surgiu no final da década de 90. O termo é empregado 

particularmente nos meios acadêmicos e muitos sugerem a terminologia “sociedade 

da informação”. 

Posto que o conceito de “sociedade do conhecimento” é bastante amplo, 

Squirra (2005) afirma que esse termo vem sendo cunhado e implementado nos 

últimos tempos nos diferentes cenários da cultura globalizada e que trazem em si 

estampadas as modernas e dinâmicas práticas de ação dos países mais 

avançados. 

Bernheim (2008) complementa: 

 

Uma das características da sociedade contemporânea é o papel 
central do conhecimento nos processos de produção, ao ponto do 
qualificativo mais frequente hoje empregado ser o de sociedade do 
conhecimento. Estamos assistindo à emergência de um novo 
paradigma econômico e produtivo no qual o fator mais importante 
deixa de ser a disponibilidade de capital, trabalho, matérias-primas 
ou energia, passando a ser o uso intensivo de conhecimento e 
informação (p. 7) 

 

As citações acima evidenciam a realidade da sociedade contemporânea que 

exige do indivíduo, cada vez mais, educação continuada, especialização constante 

e, para isso, autonomia em seus estudos. Desta maneira, formar indivíduos 

autônomos torna-se um dos grandes desafios para a educação, uma vez que 

envolve aprender a ensinar e a aprender, integrando estudos presenciais, híbridos, 

a distância e conectados em redes de comunicação. 
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Usam-se, aqui, como base para os estudos iniciais sobre redes, as pesquisas 

do professor Augusto de Franco (2008) que descreve de forma bastante simples as 

redes às quais se faz referência. Com base nos diagramas de Paul Baran, o 

professor explica a origem e o desenvolvimento das redes de comunicação e suas 

metamorfoses pelos tempos.  

Para explicitar melhor a noção de redes digitais, Franco (2008) recorre a Paul 

Baran (1964), criador da primeira topologia em rede e que mais tarde se 

transformaria na internet que se conhece hoje. Baran instituiu o modelo de redes 

distribuídas a fim de criar redes mais robustas de comunicação. Na época, os 

modelos existentes eram o centralizado e o descentralizado. Esses modelos, 

criados com pretensões militares para comunicação, não atendiam a seus 

propósitos, já que sua topologia não oferecia segurança, caso um de seus centros 

fossem desabilitados. Isso faria com que a comunicação fosse cortada com todos os 

outros nós da rede. O que não ocorre na rede distribuída, pois mesmo que alguns 

nós venham faltar, os outros permanecem conectados, não comprometendo assim a 

comunicação entre um nó e outro. 

 

 

 
Figura 4 – Diagramas de Redes 
Fonte: Diagramas de Paul Baran (1964), melhorados por Rodrigo Araya e divulgados por 
David de Ugarte no livro “O poder das redes” (2008). 

 

Segundo Franco (2008), nos três desenhos da Figura 4, os pontos (nodos) 

são os mesmos, o que varia é a forma de conexão entre eles. Redes propriamente 

ditas são apenas as redes distribuídas (o terceiro gráfico). As outras duas topologias 



 57 

– centralizada e descentralizada – podem ser chamadas de redes, mas apenas 

como casos particulares (em termos matemáticos). Ambas são, na verdade, 

hierarquias. 

Franco (2008) também mostra que para que redes sejam articuladas, faz-se 

necessário conectar pessoas ou redes propriamente ditas, redes distribuídas.  Ao 

conectar pessoas com interesses iguais, são potencializadas atividades que se 

realizam em grupo e a relação aluno/aluno, aluno/professor, aluno/instituição, 

instituição/instituição.  

Castells (1999, p. 498) também colabora ao informar que o conceito de rede 

parte de uma definição bastante simples: "rede é um conjunto de nós 

interconectados”. E assim postula:  

  

[...] redes são estruturas abertas capazes de expandir de forma 
ilimitada, integrando novos nós desde que consigam 
comunicar-se dentro da rede, ou seja, desde que compartilhem 
os mesmos códigos de comunicação (por exemplo, valores ou 
objetivos de desempenho). Uma estrutura social com base em 
redes é um sistema aberto altamente dinâmico suscetível de 
inovação sem ameaças ao seu equilíbrio (idem, p. 499). 

 

 Esta definição mostra que nos dias atuais a mudança na forma de 

organização social independe das relações de poder centralizado e dominante da 

era da informação, indicando que "[...] a nova economia está organizada em torno 

de redes globais de capital, gerenciamento e informação" (idem, p. 499), e que "[...] 

os processos de transformação social sintetizados no tipo ideal de sociedade em 

rede ultrapassam a esfera das relações sociais e técnicas de produção: afetam a 

cultura e o poder de forma profunda” (idem, p. 504). 

Recuero (2000) identifica como primeiro elemento das redes sociais, os 

atores, representados pelos nós (ou nodos). Trata-se das pessoas envolvidas na 

rede que se analisa. Como partes do sistema, os atores atuam de forma a moldar as 

estruturas sociais por meio da interação e da constituição de laços sociais. Os 

atores, como faz referência a autora, são os usuários.  

Barnes (1987, p. 163) conceitua redes citando as ciências sociais e 

estabelece que 
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[...] uma rede seria o conjunto de relações sociais entre um conjunto 
de atores e também entre os próprios atores. Designa ainda os 
movimentos pouco institucionalizados, reunindo indivíduos ou 
grupos numa associação cujos limites são variáveis e sujeitos a 
reinterpretações. Para antropólogos, a noção de redes sociais busca 
apoiarem "a análise e descrição daqueles processos sociais que 
envolvem conexões que transpassam os limites de grupos e 
categorias". 

 

Para Lévy (1993), a rede social é baseada na troca permanente de 

informação, afirmando que se todo processo é interface, e, portanto tradução, é 

porque nenhuma mensagem se transmite tal qual em um meio condutor neutro, mas 

antes deve ultrapassar descontinuidades que a metamorfoseiam.   

A interação proporcionada pelas redes de comunicação pode aplicar os 

espaços de comunicação com outros saberes. Essa afirmativa de Kenski (2003), 

que também define conexão como um “momento em que muitos se encontram em 

torno de uma mesma ideia”, remete a um dos princípios do Conectivismo, que 

define aprendizagem como “um processo de conectar nós especializados ou fontes 

de informação”. 

Kenski (2003) afirma também ainda que  a conectividade se dá quando duas 

ou mais pessoas se aproximam mentalmente, interagem, conversam ou colaboram. 

Com o auxílio de telégrafos, rádios, telefones ou das redes digitais de comunicação, 

essas pessoas podem estar em lugares diferentes, distantes. 

A própria mensagem é uma movente descontinuidade sobre um canal e seu 

efeito será o de produzir outras diferenças, trabalhando assim com a noção de que 

rede significa trabalhar de forma articulada com a ideia de informação (LÉVY, 2006). 

O conhecimento em rede tem na interação e na cooperação entre os pares 

um ponto de convergência.  Ao circular nas redes de comunicação o indivíduo deve 

filtrar e interpretar a informação que normalmente vem carregada de subjetividade e 

provém de um ator que compartilha e distribui informações em forma de 

conhecimento com sua bagagem intelectual e cultural. É essa informação e seu 

compartilhamento o foco do estudo das redes de conhecimento, e é por meio delas 

que o conhecimento individual pode ser o norte para parcerias que tragam 

benefícios recíprocos. 

Para compreender melhor essas redes de conhecimento e se ter uma visão 

mais distinta do que são, Creech e Willard (2001) descrevem algumas vantagens: 
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- As redes de conhecimento enfatizam a criação de valores comuns 
por todos os seus membros, movimentam-se por meio do 
compartilhamento da    informação, visando à reunião e à criação de 
novos conhecimentos; 
- As redes de conhecimento fortalecem a capacidade de pesquisa e 
de comunicação em todos os membros na rede; 
- As redes de conhecimento identificam e implementam estratégias 
que exigem maior empenho dos responsáveis na tomada de 
decisões, isso porque movimentam o conhecimento dentro de 
políticas e práticas adotadas pelos participantes (p. 9). 
 

Compreende-se, assim, que conhecimento em rede pode desenvolver 

capacidades de aprendizagem diferenciadas, produzindo conhecimento significativo 

em formato cooperativo. 

Quando se aborda o termo rede de forma generalizada, entende-se que este 

traz impregnado em seu conceito a concepção de interação e como consequência 

disso o compartilhamento de informações. Nas redes de informações 

compartilhadas, o indivíduo ocupa o espaço de um nó e pode compartilhar 

conhecimento com outros nós da mesma rede ou de outras.  

Guimarães et al. (2003) afirmam que a inserção do indivíduo numa rede de 

conhecimento e de informação ocorre pelo estabelecimento das relações e tem 

como foco central a cooperação que sustenta a rede e promove o desenvolvimento 

sustentável, ampliando-a. 

Tomael (2005) também contribui destacando os benefícios da atuação a 

rede: construção do conhecimento; desenvolvimento tecnológico; aumento da 

qualidade e da produtividade de serviços, produtos e processos. 

Entende-se então que as redes de informações e conhecimento são 

instrumentos recentes da era da informação e requerem um olhar diferenciado 

sobre suas possibilidades de aplicação na educação, devendo ser objeto de estudo 

em outras pesquisas para que se possa aprofundar e avançar em novas direções.  

É inegável também que a sociedade está em transformação constante, e que 

será necessário rever os conceitos e a mudança postural em alguns níveis, 

institucionais, financeiros e de bens, para que esses se adequem aos novos moldes. 

Paralelamente, a educação deve encontrar novas formas de atuação e usufruir 

desse novo conceito de redes. Novos métodos tornam-se necessários para a 

impressão de novos direcionamentos em busca de qualidade educacional. 
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3.2 O e-professor e o e-aluno nos perímetros da educação emergente  

 

A discussão em relação à postura docente, às qualidades da prática 

profissional dos professores em função do que requer o trabalho educativo, precisa 

tornar-se, nos dias atuais, um relevante elemento para a mudança educativa. Esta 

atitude revela a premência de uma revisão nos modelos formativos no 

aperfeiçoamento do professor, fator que implica reconhecer tal atitude como 

conjunto de comportamentos, habilidades, competências e valores que devem 

constituir o papel do professor. É significativo, portanto, pensar a formação como um 

processo permanente e dinâmico baseado na relação teoria-prática e nas diferentes 

situações do cotidiano de sala de aula (BRITO, 2006).  

A modernidade requer do professor não apenas uma formação inicial, como 

também uma formação continuada permanente, a fim de que ele, o docente, 

alicerce em seu trabalho respostas às necessidades do seu trabalho. 

O ensino, privilegiado pela modalidade de ensino a distância, tem exigido um 

olhar mais atento no que diz respeito às metodologias e aos mecanismos de 

ensino/aprendizagem. Na contemporaneidade, os professores devem estar 

preparados para entender as novas formas de interação social suscitadas pelas 

tecnologias digitais - novos espaços e metodologias diferenciadas no que diz 

respeito ao desenvolvimento de habilidades e competências.  

Por conseguinte, observa-se a necessidade de mudanças na formação 

docente.  Para tanto, verifica-se a importância de novos recursos de aprendizagem 

na construção do conhecimento, em função das exigências que a informação e a 

comunicação têm exercido no contexto do ensino a distância.  

Dessa forma, as mudanças devem ser tanto espaciais como em relação aos 

recursos e às estratégias de construção do conhecimento, em função de novas 

demandas de informação e de comunicação que ganham espaço para além da 

cultura do papel, ou seja, a utilização do espaço digital.  

 Lévy (1998, p. 28) informa que 
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[...] a construção do conhecimento passa a ser igualmente atribuída 
aos grupos que interagem no espaço do saber. Ninguém tem a 
posse do saber, as pessoas sempre sabem algo, o que as tornam 
importante quando juntas, de forma a fazer uma inteligência 
coletiva. "É uma inteligência distribuída por toda parte, 
incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que 
resulta em uma mobilização efetiva das competências."  

 

Pertinente é observar que a cultura digital viabiliza uma formação mais 

dinâmica e rápida. Além disso, a estrutura e a funcionalidade da tecnologia atendem 

às necessidades de formação/capacitação impostas pela contemporaneidade. 

Formação essa, que vai desde uma informação pontual, como uma consulta à 

tradicional enciclopédia, ou diversos cursos em diferentes níveis com possibilidade 

de ser realizado longe do local do qual se encontra a instituição que o promove, por 

meio da educação a distância. 

Em se tratando de educação a distância novos suportes permitem formas 

inovadoras de produzir, editar, publicar e interagir. Nesse sentido, Soares (2002, p. 

151) refere-se à tela do computador como um novo espaço de escrita capaz de “[...] 

produzir significativas mudanças no processo de interação entre escritor e leitor, 

entre escritor e texto, entre leitor e texto, e até mesmo, mais amplamente, entre o 

ser humano e o conhecimento”. 

Nesse espaço que emerge, os papéis individuais se modificam com o uso 

das NTICs; o professor deixa a função de detentor do conhecimento e passa a ser 

considerado um orientador. A grande quantidade de informação e os movimentos 

sociais deslocando-se em direção à era do conhecimento e da informação e  

sugerem a necessidade dessa mudança. Nesse sentido surge a figura do 

professor/tutor. Então, quem seria esse sujeito: um professor ou m simples ator no 

processo? 

Conforme Baptista (2011), a etimologia da palavra tutor reflete aquelas que 

devem ser as suas funções.  Deriva do latim tutororis, aquele que detém a tutela 

sobre alguém, o protetor e defensor; e tem a sua raiz no verbo tuéor que significa 

ver, observar, descobrir, proteger e defender.  

Segundo Litwin (2001, p. 93), pode-se definir tutor “como o guia, protetor ou 

defensor de alguém em qualquer aspecto, enquanto o professor é alguém que 

ensina qualquer coisa”. 
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Brzezinski (2012), além de compactuar com essas definições, registra: 

 

O campo da educação passou a utilizar esse termo advindo do 
direito, ao ser transportado para área acadêmica pelos ingleses, que 
passaram a praticar a tutoria e conceituaram essa prática como a 
relação individual e estreita estabelecida entre o professor e o 
aprendente. Essa relação se estabelece em ambiência marcada pelo 
respeito e amizade, mediada pela parceria entre professor e 
estudante, com a finalidade de estimular a curiosidade do discente, 
de modo contínuo (p. 125). 
 

Sá (1998) informa que a tutoria como artifício nasceu no século XV na 

universidade, onde foi usada como orientação religiosa aos estudantes, com o 

objetivo de infundir a fé e a conduta moral. Posteriormente, no século XX, o tutor 

assumiu o papel de orientador e acompanhante dos trabalhos acadêmicos, e é com 

este mesmo sentido que incorporou aos atuais programas de educação a distância. 

Mas então quais seriam as atribuições do tutor? Segundo a Resolução 

CD/FND nº 26, de 05/06/2009, que estabelece orientações e diretrizes para o 

pagamento de bolsas de estudo e de pesquisa a participantes da preparação e 

execução dos cursos dos programas de formação superior, inicial e continuada no 

âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), as pertinências ao tutor 

são: 

● Mediar a comunicação de conteúdos entre o professor e os estudantes; 

● Acompanhar as atividades discentes, conforme o cronograma do curso; 

● Apoiar o professor da disciplina no desenvolvimento das atividades docentes; 

● Manter regularidade de acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA 

e responder às solicitações dos alunos no prazo máximo de 24 horas; 

● Estabelecer contato permanente com os alunos e mediar as atividades 

discentes; 

● Colaborar com a coordenação do curso na avaliação dos estudantes; 

● Participar das atividades de capacitação e atualização promovidas pela 

instituição de ensino; 

● Elaborar relatórios mensais de acompanhamento dos alunos e encaminhar à 

coordenação de tutoria; 

● Participar do processo de avaliação da disciplina sob a orientação do 

professor responsável; e 
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● Apoiar operacionalmente a coordenação do curso nas atividades presenciais 

nos polos, em especial na aplicação de avaliações (BRASIL, 2009b, p. 3). 

 

Essas atribuições vão desenhando o perfil do tutor e ao mesmo tempo 

contribuindo para dar contorno a sua identidade. Brzezinski (2012 apud Almeida, 

2012) infere que a identidade do tutor como professor é galgada na formação 

docente e no curso em que desenvolve suas tarefas; nas competências de integrar 

as tarefas dinamizadas pelos fluxos de comunicação; na mediação entre o aluno e o 

conhecimento suscitada pela intervenção no processo de aprendizagem; na 

competência interpessoal que compõe o afetivo na relação docente; e no 

conhecimento tecnológico. 

O MEC define dois papéis para o professor no sistema EaD que exerce a 

função de tutoria: “tutor presencial” e “tutor a distância” (BRASIL, 2007, p. 21). O 

tutor presencial é o profissional que atende o aluno em um local real, escola ou 

instituição, orientando-o na efetivação de suas atividades, auxiliando-o na 

coordenação do seu tempo e dos seus estudos.   

O tutor presencial é a figura mais imediata dos alunos e o relacionamento 

entre estes deve ser estruturado em um grau de afetividade bastante considerável.  

O MEC sugere um tutor presencial para 25 alunos, e considera-se que tais 

proporções atendem aos requisitos de qualidade. 

Já o tutor a distância é o responsável pela mediação e pelo acompanhamento 

do aluno, oferecendo suporte em relação ao conteúdo ministrado na disciplina ou no 

curso. “A principal atribuição deste profissional é o esclarecimento de dúvidas 

através de fóruns de discussão pela Internet, pelo telefone, participação em 

videoconferências, entre outros” (BRASIL, 2007, p. 21). 

De acordo com Belloni (2006), a esse profissional compete também promover 

espaços de construção coletiva, selecionar material e enviar material de apoio aos 

conteúdos estudados.  

Os professores tutores desempenham um papel de fundamental importância 

no processo educacional de cursos superiores a distância. Em todos os estudos 

sobre EaD é consenso a importância do papel da tutoria no sucesso da 

aprendizagem e na manutenção dos alunos nos cursos. 

Uma vantagem da tutoria a distância é que aluno e professor-tutor não 

precisam estar no mesmo local para que haja comunicação entre eles. Em casos de 
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contato por e-mail/lista de discussão e/ou fórum, não precisam sequer estar 

conectados ao mesmo tempo. 

Moran (2009) também afirma que em poucos anos dificilmente haverá cursos 

totalmente presenciais. Por isso a necessidade da busca por novas ferramentas e 

métodos que fortaleçam a prática pedagógica e o conhecimento. Vale a pena 

inovar, testar, experimentar, porque assim o avanço virá mais rapidamente na busca 

destes novos modelos que estejam de acordo com as mudanças exigentes que se 

têm experimentado em todos os campos, ao se observar a necessidade de 

aprender continuamente.  

 

Todas as universidades e organizações educacionais, em todos os 
níveis, precisam experimentar como integrar o presencial e o virtual, 
garantindo a aprendizagem significativa. Precisamos vivenciar uma 
nova pedagogia da comunicação e gestão do presencial e do 
virtual. É importante que os núcleos de educação a distância das 
universidades saiam do seu isolamento e se aproximem dos 
departamentos e grupos de professores interessados em flexibilizar 
suas aulas, que facilitem o trânsito entre o presencial e o virtual (p. 
5). 

 

Diante destas constatações é necessário e urgente que o ensino seja revisto 

em função das demandas profissionais – de docentes tanto em ação como em 

formação em cursos de graduação – de uma sociedade onde a informação e a 

comunicação caminham a passos largos. Em verdade, as aulas precisam ganhar 

maior agilidade e o ensino a distância, por intermédio das novas tecnologias da 

informação, configura-se como possibilidade de aprendizagem necessária aos 

reclamos da contemporaneidade. De acordo com Heide e Stilborne (2000),  

 

[...] é, sobretudo, para a qualificação do processo pedagógico e 
educacional que a EaD traz uma contribuição fundamental, com a 
capacitação e atualização dos profissionais da educação, e com a 
formação/especialização em novas ocupações e profissões. As 
mudanças, entretanto, não acontecem repentinamente, o que torna 
imprescindível um contínuo processo de reflexão, avaliação e 
pesquisa para que as inovações aconteçam com mais qualidade e 
credibilidade. Nesse sentido, a EaD se constitui num canal 
privilegiado para as interações com as manifestações do 
desenvolvimento científico e tecnológico. Contudo, não é a 
tecnologia que criará a mudança na educação, mas é o poder da 
tecnologia que permitirá aos professores e aos alunos fazerem as 
mudanças necessárias (p. 282). 
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Assim, o ensino na modalidade a distância ou semipresencial, como 

alternativa ao ensino convencional, há que possibilitar a aquisição de 

conhecimentos aos diversos docentes em atuação e, também aqueles em 

formação, no entanto, Mugnol (2009), chama atenção para o fato de que, embora a 

educação a distância demonstre evolução, alguns de seus principais pontos 

estratégicos (objetivos, forma de transmissão, público-alvo dos cursos ofertados, 

formação e organização dos projetos pedagógicos, métodos de avaliação de 

aprendizagem) ainda não foram discutidos com a profundidade necessária; como 

também são carentes de regulamentação o sistema de acompanhamento do 

aprendizado dos alunos, a formação dos professores, as diferentes metodologias 

utilizadas, a avaliação do resultado do processo de ensino aprendizagem.  

É preciso, portanto, buscar caminhos possíveis e viáveis para uma 

transposição positiva e segura do ensino convencional para o ensino virtual. Para 

tanto, Portal (2001, p. 114) assinala que “[...] a educação a distância surge como 

uma alternativa que exige uma reflexão rigorosa, principalmente, dos educadores, 

para superar tanto os paradigmas educacionais tradicionais como a mitificação do 

mundo tecnológico”. 

Este novo espaço/ modelo de formação presidido pelo virtual, pela 

interatividade, pela interconectividade requer metodologias mais flexíveis e 

inovadoras, para que a aprendizagem aconteça numa dimensão de 

compartilhamento. Em outras palavras, em termos de uma aprendizagem 

colaborativa. 

 

3.3 O papel do aluno no contexto das novas tecnologias 

 

Ao refletir sobre o papel do aluno no novo modelo de educação que emerge 

por meio das NTICs, compreende-se logo a necessidade de projetar esse ator na 

modalidade EaD. O ensino virtual é uma realidade vivenciada hoje pelas 

universidades, e compreender o papel do aluno nesse novo contexto educacional 

faz-se necessário para que fiquem claras as formas, modelos e ferramentas a 

serem usadas nas mudanças comportamentais, pois esse ator é o principal objetivo 

de todas as pesquisas em educação.  

O aluno é um elemento central na modalidade de ensino EaD e 

semipresencial. Nesses ambientes generativos, deixa de ser um mero receptor de 
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informações preparadas pelo sistema educacional e assume o papel de 

pesquisador. Entretanto, Demo (2009) alerta que a tendência dominante é a da 

reprodução. Os estudantes sabem, de longe, bem mais copiar do que produzir 

ideias próprias. Dessa forma não acham significados nas informações. 

Segundo Moran (2000),  

 

Os estudantes traduzem o que conseguiram reter ou decorar e, ao 
longo do tempo, essas informações são esquecidas. O professor, 
muitas vezes ingenuamente, julga que o ensino se consolida pela 
quantidade de informações que são explicadas para serem 
decoradas. Por sua vez, os alunos reclamam que mesmo 
dominando as informações não conseguem aplicá-las a uma 
situação concreta (p. 73). 

 
 

Kenski (1998) alerta que o estilo digital engendra, obrigatoriamente, não 

apenas o uso de novos equipamentos para a produção e apreensão de 

conhecimento, mas também novos comportamentos de aprendizagem, novas 

racionalidades, novos estímulos perceptivos.  

Todavia, como mostra Demo (2009), sempre existem estudantes que não 

gostam da modalidade virtual, muito menos da internet, em sua maioria por não se 

sentirem à vontade com o computador. Essas pessoas, normalmente de gerações 

mais adultas, atribuem como origem da falta de fluência tecnológica, a dificuldade 

de acesso aos meios de comunicação. 

Para Kenski (1998) a tecnologia digital rompe com a narrativa contínua e 

sequencial das imagens e textos escritos e se apresenta como um fenômeno 

descontínuo. Neste ambiente os alunos passam a ser descobridores, 

transformadores e produtores individuais do conhecimento. 

Behrens (2000) aponta que 

 
A qualidade e a relevância da produção dependem também dos 
talentos individuais dos alunos que passam a ser considerados 
como portadores de inteligências múltiplas. Inteligências que vão 
além das linguísticas e do raciocínio matemático que a escola vem 
oferecendo. Como parceiros, professores e alunos desencadeiam 
um processo de aprendizagem cooperativa para buscar a produção 
do conhecimento (p. 75). 

 
 
 Assim, para que as práticas de ensino virtual surtam efeito nos alunos, é 

necessário que eles desenvolvam uma postura autônoma ao longo de todo o 
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processo educacional. O fato de as atividades nessa dimensão não acontecerem 

num espaço físico, sem definição de horários institucionais, e por não ter a presença 

de um professor, exige-se que ele desenvolva formas próprias de organização com 

relação ao tempo, bem como formas próprias de estudo. 

Portanto, pode-se afirmar que tanto o professor quanto o aluno devem se 

adequar às mudanças exigidas pela sociedade contemporânea, adquirir uma nova 

postura para romper com os paradigmas emergentes envolvidos no processo. 

 

3.4 A modalidade semipresencial no novo contexto de educação superior 

 

Em 2004, por meio da Portaria 4.059, o MEC autorizou a implementação de 

disciplinas semipresenciais nos cursos de graduação das instituições de ensino 

superior. A referida Portaria ainda menciona que as disciplinas semipresenciais 

podem ser ofertadas somente nos cursos já reconhecidos e que esta oferta não 

ultrapasse 20% (vinte por cento) da carga horária total do curso, ainda ressaltando 

que as avaliações destas disciplinas são presenciais.  

Esta mesma legislação caracteriza a modalidade semipresencial. 

 

[...] como quaisquer atividades didáticas, módulos ou unidades de 
ensino-aprendizagem centrados na autoaprendizagem e com a 
mediação de recursos didáticos organizados em diferentes suportes 
de informação que utilizem tecnologias de comunicação remota 
(BRASIL,  2010b, p.1). 
 

A modalidade semipresencial (também chamada blended learning) por Moran 

(2006) combina o ensino presencial com o uso de recursos a distância. Pode 

ocorrer em duas partes, sendo uma em sala de aula e ou a distância, mediada pelo 

uso de tecnologias de comunicação e informação (MORAN, 2004). 

Sobre a questão da presencialidade, Toschi (2008) afirma: 

 

Podem ocorrer, na EAD, dois tipos de presencialidade: o presencial 
físico, que se refere ao “lugar real”, e o presencial virtual, que se 
refere ao “espaço não-real”. O presencial físico ocorre na dimensão 
física do tempo, nos aspectos institucional (coletivo), cronológico e 
individual. Quer dizer, as aulas ocorrem em determinado lugar – 
instituição, escola – e em tempos simultâneos, com encontro de 
vários indivíduos que, biologicamente, estão presentes (p. 32). 
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Moran (2004) faz uma projeção do pode acontecer com os modelos de 

educação emergentes quando informa que com as tecnologias cada vez mais 

rápidas e integradas, o conceito de presença e distância assim como as formas de 

ensinar e aprender podem se alterar. E complementa: 

 
Estamos caminhando para uma aproximação sem precedentes entre 
os cursos presenciais (cada vez mais semipresenciais) e os a 
distância. Os presenciais terão disciplinas parcialmente a distância e 
outras totalmente a distância. E os mesmos professores que estão 
no presencial-virtual começam a atuar também na educação a 
distância. Teremos inúmeras possibilidades de aprendizagem que 
combinarão o melhor do presencial (quando possível) com as 
facilidades do virtual (p. 146). 

 

É possível observar na fala do autor uma projeção do que poderá acontecer 

nas próximas décadas, com essa multiplicidade de modalidades. A tendência é a de 

fusão, o que faz entender que a modalidade semipresencial é a fusão da 

modalidade a distância com a modalidade presencial. Essa ideia é esclarecida com 

Voigt (2007), ao afirmar que a educação semipresencial é como uma ponte que liga 

a modalidade presencial clássica à moderna educação a distância, o que possibilita 

usufruir as vantagens das duas modalidades.  

Na modalidade semipresencial, estudantes e professores estão separados 

fisicamente em determinados momentos da disciplina, mas interligados por meio de 

comunicação, interação e nas aulas presenciais. Moran (2009a) corrobora dizendo 

que esta interligação permite a retomada dos conteúdos estudados nos momentos 

não presenciais nas aulas presenciais, estimulando os processos de ensino e 

aprendizagem (OLIVEIRA, 2007). 

Entretanto, Kenski (2003) assegura que o espaço educacional virtual amplia o 

espaço presencial, criando novas dimensões para o acesso à educação, novas 

possibilidades de comunicação e de agregação. A mesma autora também afirma 

que “independente do uso mais ou menos intensivo de equipamentos midiáticos nas 

salas de aula, professores e alunos têm contato todo dia com as mais diversas 

mídias” (KENSKI, 2007, p. 85). 

É necessário destacar que as mídias de comunicação, mais especificamente, 

chats, fóruns, vídeos, hipertextos, wikis, emails, softwares de mensagens 

instantâneas e também, telefone, TV e vídeo compõem o aparato instrumental que 

dão suporte ao aluno na modalidade EAD.  
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Nesse sentido, Ebert (2003), infere: 

 

Os meios de comunicação como promotores da interação entre o 
aluno e o conhecimento são outra importante característica do 
ensino semipresencial. Essa comunicação, produzida entre 
estudantes e o centro produtor do curso, se efetiva entre os 
professores, acerca dos trabalhos realizados pelos alunos, 
funcionando como uma “mediação dinâmica e inovadora” de 
avaliação dos progressos do aluno. O meio principal desta 
comunicação é a palavra escrita (texto impresso, livros, revistas e 
texto virtual). Entretanto, utilizam-se também outras mídias, como 
telefone, o áudio, o vídeo, o software e as hipermídias, além de 
encontros presenciais pré-definidos entre professores e alunos 
(p.10). 

 

Almeida (2003) salienta ainda que a representação de informações em 

hipertextos com o uso dessas distintas mídias e linguagens permite romper com as 

sequências estáticas e lineares de caminho único, com início, meio e fim fixados 

previamente. Nessa observação, entende-se que o aluno não tem um caminho 

definido em um ambiente virtual de aprendizagem, o que lhe permite exercitar sua 

autonomia utilizando seu estilo de aprendizagem para ir e vir pelo “mar” de 

informações em busca do que lhe é significativo. 

A constante demanda de atualização permite novas produções de 

conhecimento e quebra de paradigmas, e é com base nesse contexto que a 

modalidade semipresencial serviria como um caminho a mais, visando ao 

autodesenvolvimento e à autocapacitação do aluno. 

É importante também registrar que “e-professores” e “e-alunos” precisam ter 

consciência de que o ambiente virtual não se apresenta melhor ou pior que o 

ambiente tradicional, mas que é imprescindível terem a visão de que um vem para 

complementar o outro. 

Assim, ao se proporem cursos na modalidade semipresencial, é essencial 

compreender que para cada recurso utilizado, é necessário saber exatamente qual 

o objetivo proposto para essa utilização. 
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA DE CAMPO 

 
 

A educação está sempre em mudança; novos textos, novas formas de 

ensinar e aprender se fazem presentes no cotidiano. Investigar novos métodos, 

novas ferramentas torna-se, então, uma tarefa corriqueira, mas premente, na 

comunidade acadêmica e segundo Fettermann (2012), 

 

[...] suscita a busca de propostas cujo aporte teórico-metodológico 
atenda às demandas da contemporaneidade, em que imperam os 
avanços da Ciência e da Tecnologia, em meio à complexidade e 
pluralidade de códigos, línguas e linguagens. De fato, as 
transformações que se impõem na sociedade atual apontam a 
importância que a educação, a informação e o conhecimento 
adquirem, de modo avassalador nunca visto em épocas anteriores. 
Daí, a urgência em melhorar a qualidade do ensino em suas mais 
diversas instâncias (p. 74). 

 

    Na busca incessante pela melhoria na qualidade de ensino citada pela 

autora, delineiam-se, neste capítulo, os métodos utilizados para alcançar os 

objetivos propostos para a obtenção de respostas para a investigação deste estudo. 

Entretanto, antes de proceder à descrição, é importante tecer algumas 

considerações a respeito do método adotado na investigação dos dados. O 

presente estudo teve como objetivo analisar a aplicação da teoria conectivista no 

desenho instrucional tradicional das disciplinas semipresenciais dos cursos de 

graduação. Para realização dessa análise, embasada no aporte teórico, sentiu-se a 

necessidade de primeiramente avaliar a modalidade semipresencial das Faculdades 

Vale do Carangola para então saber em quais condições se encontrava o uso do 

ambiente virtual e qual seria o comportamento de alunos, professores e técnicos. 

Os autores eleitos com base no tema estudado permitiram um diálogo 

interdisciplinar entre novas tecnologias no ensino e a educação; lugares e assuntos 

conectaram-se formando uma rede na qual se destacaram: Skinner (1974), Knowles 

(1980), Lévy (1996; 2006), Piaget (1997), Hase e Kanyon (2000), Moran (2000), 

Siemens (2004), Filatro (2008), Kenski (2003), Franco (2008), Bellan (2008), entre 

outros. 

 Como primeiro passo, solicitou-se autorização para desenvolvimento da 

pesquisa por intermédio de ofício enviado à Direção Pedagógica e à Presidência da 

Fundação FAFILE de Carangola (Apêndice 1) para que dessa forma se tivesse 
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acesso à plataforma de EaD, onde são ministrados os cursos semipresenciais, e a 

toda documentação, como sala de aula virtual, perfil de professores e alunos e 

objetos de aprendizagem. 

Nesse contexto, verificou-se a existência de três categorias que compunham 

o Ambiente virtual de Aprendizagem (AVA): professor, aluno e pessoal de suporte. A 

partir de uma ferramenta de avaliação de sistemas de ensino semipresencial 

elaborada por Bertolin e Marchi (2010), aplicou-se um questionário nas três 

categorias distintas, com perguntas fechadas e direcionadas a cada categoria – 

organizadas de acordo com um sistema de indicadores, sem dar margem à 

duplicidade de respostas. Assim, atingiram-se 100% da amostra selecionada de 

professores e pessoal de suporte e 82% dos alunos matriculados em disciplinas 

semipresenciais no segundo semestre de 2012. 

 

4.1 Universo da pesquisa 

 

4.1.1 O lugar 

  

Segundo Carelli (2008), a Fundação FAFILE de Carangola mantenedora das 

Faculdades Vale do Carangola é uma instituição sem fins lucrativos, que investe 

toda a sua receita na manutenção de sua instituição de ensino, buscando aprimorar 

o conhecimento e o desenvolvimento tanto de seus alunos como de seus 

professores. 

Em 1990, a Fundação optou por aliar sua tradição à força do Estado de 

Minas Gerais agregando-se à Universidade do Estado de Minas Gerais, UEMG, o 

que potencializou seu compromisso com o desenvolvimento científico da região.  

Essa parceria trouxe para a Fundação FAFILE de Carangola não só apoio no 

desenvolvimento científico, mas a vantagem de fazer parte de uma das maiores 

instituição de ensino superior de Minas Gerais. Os formandos recebem em seus 

títulos a chancela UEMG, que representa um enorme diferencial no mercado de 

trabalho. No segundo semestre de 2012, possuía 13 projetos em andamento, sendo 

11 em iniciação científica e dois em extensão (CARELLI, 2008). 
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4.1.2 Faculdades Vale do Carangola 

 

As Faculdades Vale do Carangola (Figuras 5 e 6), unidade mantida pela 

Fundação FAFILE de Carangola, associada à Universidade do Estado de Minas 

Gerais, possui 10 cursos de Graduação, a saber: Licenciatura em Matemática, 

Letras, Ciências Biológicas, História, Geografia, Pedagogia; e Bacharelado em 

Turismo, Administração, Serviço Social e Sistemas de Informação. Aguarda 

liberação do Conselho Estadual de Educação para instauração Bacharelado em 

Enfermagem.  Esses cursos são oferecidos na modalidade presencial. A partir do 

segundo semestre de 2008, os cursos de graduação tiveram implantados em seu 

currículo 20% de suas disciplinas na modalidade semipresencial.  

Em 2012, o MEC avaliou com nota três o projeto de Curso de Teologia 

totalmente a distância e autorizou um Polo da Universidade Aberta do Brasil na 

Instituição. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Vista aérea das Faculdades Vale do Carangola 
Fonte: Braz Cosenza. 
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 Figura 6 – Vista frontal das Faculdades Vale do Carangola 
 Fonte: Marcos Antônio Coelho. 

 

As Faculdades Vale do Carangola possuía no segundo semestre de 2013 um 

corpo docente composto por sete doutores, vinte e seis mestres, quarenta 

especialistas e um graduado. 

Como local da pesquisa de campo foi escolhida a Faculdade Vale do 

Carangola por contar com um ambiente virtual de aprendizagem (Figura 7) em que 

todos os envolvidos participam ativamente e frequentam as aulas semipresenciais. 

 

 

Figura 7 – Tela Inicial do AVA das Faculdades Vale do Carangola 
Disponível em: <http://www.carangola.br/casp>. Acesso em: 25 jan. 2013. 
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4.1.3 População e amostra 

 

Esta pesquisa conta com uma população diversificada separadas em três 

categorias: professores, alunos e pessoal de suporte. De acordo com a 

Coordenação do Centro de Ensino a Distância a quantidade de alunos, professores 

e pessoal de suporte fica assim estabelecida: 4 responsáveis pelo suporte técnico, 

42 professores e 574 alunos de graduação que fazem uso da modalidade 

semipresencial do ambiente virtual de aprendizagem, cursando disciplinas. 

A amostra estabelecida para a pesquisa foi a probabilista, pois o método de 

questionário online possibilitou atingir 100% da população de professores e pessoal 

de suporte e 82% dos alunos. 

 

4.1.4 Tipo de pesquisa 

 

Iniciou-se uma pesquisa exploratória pelo referencial teórico bibliográfico que, 

segundo Marconi e Lakatos (1992), é o levantamento de toda a bibliografia já 

publicada, em forma de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita e 

atualmente com material disponibilizado na internet. 

As pesquisas exploratórias, segundo Gil (1999, p. 43), “[...] visam 

proporcionar uma visão geral de um determinado fato, do tipo aproximativo” e têm 

como finalidade colocar o pesquisador em contato direto com esse material, 

auxiliando na análise e na manipulação dos dados apurados. Pode ser considerada 

como primeiro passo da pesquisa científica. 

Marconi e Lakatos (1996) apontam que a pesquisa quantitativa usa como 

técnicas de coleta de dados, entrevistas, questionários, formulários etc. Gil (1999, p. 

128) define “[...] questionário como sendo uma técnica de investigação composta 

por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas, por escrito, às 

pessoas, tendo como objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, 

interesses, expectativas, situações vivenciadas etc”. Para Marconi e Lakatos (2003, 

p. 201), “[...] o questionário é um instrumento de coletas de dados constituído por 

uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas por escrito e sem a 

presença do entrevistador”.  

Como base estruturante, optou-se por uma abordagem qualitativa e 

quantitativa, realizando uma pesquisa de campo de caráter exploratório, envolvendo 
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levantamento de dados por meio de um questionário proposto por Bertolin e Marchi 

(2010), específico para avaliação da modalidade de ensino semipresencial. 

Alicerçados o tipo de pesquisa, instrumentos de coleta de dados e o 

levantamento do referencial teórico, houve condições de compulsar os autores e 

demarcar o problema em torno do objetivo proposto, respaldando assim a 

investigação. 

 

4.1.5 Instrumentos da coleta de dados  

 

 Na esperança de clarificar os fenômenos e delinear os principais aspectos 

norteadores da pesquisa, tomou-se como técnica primeira a observação não 

participante, que segundo Marconi, Lakatos (2010) é o tipo de observação em que o 

pesquisador toma contato com o grupo ou realidade estudada, sem integrar-se a 

ela.  

 Numa segunda etapa, foi usado um questionário intitulado “Instrumentos para 

avaliar disciplinas da modalidade semipresencial: uma proposta baseada em 

sistemas de indicadores”, de Bertolin e Marchi (2010), adaptado para as 

necessidades do momento e enviado para os participantes da pesquisa por 

intermédio do Google docs, em forma de formulário. 

 Para ter uma visão diferenciada dos atores que fazem parte do sistema das 

disciplinas semipresencias, Bertolin e Marchi (2010) apresentam a relação dos 

papéis desempenhados pelos diferentes sujeitos como avaliadores ou 

autoavaliadores para cada um dos indicadores propostos e estabelecem os sujeitos 

da pesquisa: professores, alunos e pessoal de suporte. 
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4.1.7 Validação dos instrumentos  

        
 

Bertolin e Marchi (2010, p. 10) afirmam que “No desenvolvimento de uma 

disciplina semipresencial os principais envolvidos são o professor, os alunos e o 

pessoal de suporte às atividades a distância (tutores, projetistas etc.)”. Portanto, 

torna-se necessária a participação desses sujeitos para que a avaliação de uma 

disciplina semipresencial seja completa e confiável. E complementam: 
  

[...] questionários específicos, para os diferentes sujeitos são 
necessários com vistas a cobrir todos os aspectos (indicadores) a 
serem avaliados e possibilitar a autovalidação da própria avaliação. 
Tal verificação pode ser desenvolvida por meio do cotejamento entre 
as respostas dos sujeitos que se autoavaliam e as respostas de 
outros sujeitos envolvidos que avaliam um determinado aspecto. 
Quanto maior a similaridade de respostas entre autoavaliador e 
avaliador, maior o nível de confiabilidade da avaliação realizada. Os 
diferentes sujeitos desempenham diferentes papéis (de avaliador ou 
de autoavaliador) conforme as suas funções de protagonistas ou de 
utente em relação a cada indicador (BERTOLIN; MARCHI, 2010, p. 
10). 

 

Como argumentação, Bertolin e Marchi (2010) usam os estudos do 

Laboratório Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación da 

Unesco para explicar o uso do sistema de indicadores sistêmicos  de entradas, 

processos e resultados na avaliação da qualidade na educação na modalidade 

semipresencial e  informam que 

 

 
[...] o nível de qualidade da educação consiste basicamente na 
definição de um conjunto de variáveis que proporcione, em forma 
sistemática, um quadro confiável e válido acerca do estado dos 
sistemas de educação e que pode ser utilizado para colaborar na 
orientação e ações de melhoria (BERTOLIN; MARCHI, op cit 
UNESCO,1997, p. 7). 

 

Os indicadores de entradas visam avaliar tanto os recursos financeiros como 

humanos e tecnológicos, que se destinam ao sistema de educação. Aspectos 

relativos aos custos gerais, aos investimentos em TIC e à quantidade e formação 

dos docentes também podem estar incluídos entre os indicadores de entrada e 

existe certa variedade de denominações para representar os indicadores 
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relacionados aos propósitos dos sistemas de educação, tais como “produtos”, 

“resultados” ou “saídas” dos sistemas (BERTOLIN, 2007). 

Os indicadores de processo dizem respeito às peculiaridades primárias, 

relativas à participação direta no processo de educação, ou seja, impacto no 

contexto pedagógico; e secundárias, no que tange à organização das características 

primárias. Bertolin (2007) também aponta que os aspectos concernentes ao número 

de horas de ensino, dedicação dos docentes, acesso às TICs como também 

utilização podem compor a estrutura dos indicadores de processo.  

Por fim, constata-se que os indicadores de resultados estão diretamente 

ligados aos resultados obtidos no processo educação, avaliações e propósitos 

intermediários; nível de êxito dos alunos, proporção de aprovação e, segundo 

Bertolin (2007 apud ESTRADA et al., 1999), o nível de êxito dos alunos em exames, 

proporção de aprovados e taxas de escolarização podem estar entre os indicadores 

de resultados.  

Dessa forma, Bertolin e Marchi (2010, p. 136) elaboram um questionário com 

base em sistemas de indicadores de entradas, processos e resultados (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Estrutura básica do sistema de indicadores para educação superior 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: BERTOLIN e MARCHI, 2010, p. 135. 
 
 

Para Bertolin e Marchi (2010),  

 

As experiências de avaliação vinculadas à avaliação com sistemas 
de indicadores consideram que a qualidade em educação é um 
conceito múltiplo que não pode ser avaliado por apenas um aspecto 
isolado e deve envolver todos os elementos fundamentais do 
sistema ou processo. Assim, pode-se dizer que é possível avaliar a 
qualidade em educação por meio de juízo de valor sobre um 
conjunto de atributos, aspectos ou indicadores acerca das entradas, 
processo e resultados educativos, ou das relações entre eles. (p. 
134). 
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Assim, agregam responsabilidade às atividades não presenciais, afirmando 

que está fundamentada, especialmente, em seis princípios: a interação em 

ambiente colaborativo, a autoaprendizagem, flexibilização do tempo e do espaço, 

potencialização do uso das ferramentas tecnológicas, qualidade da metodologia, 

apoio e suporte. 

Observa-se que no desenvolvimento de uma disciplina semipresencial 

submergem a figura do professor, dos alunos e do pessoal de suporte. E, como 

visto em capítulos anteriores, o professor assume a figura do tutor projetista etc. 

Portanto, para que a avaliação de uma disciplina semipresencial seja completa e 

garantida, sugere-se a participação desses sujeitos. 

Neste sentido, com vistas a alcançar todos os aspectos indicadores a serem 

avaliados, faz-se necessária a aplicação de questionários específicos, para os 

diferentes sujeitos, o que pode possibilitar a autovalidação da própria avaliação. 

Bertolin e Marchi (2010, p. 140) ainda afirmam que tal verificação pode ser 

desenvolvida por meio do cotejamento entre as respostas dos sujeitos que se 

autoavaliam e as respostas de outros sujeitos envolvidos que avaliam um 

determinado aspecto. Dessa forma, têm-se condições de avaliar a similaridade das 

respostas entre o autoavaliador e o avaliador, com maior nível de confiabilidade. 

Na safra dos dados, todos os alunos, professores e pessoal de suporte, 

selecionados para a pesquisa foram solicitados a responder ao instrumento, do tipo 

questionário online, no laboratório de informática, no segundo semestre do ano 

letivo de 2012.  Estes dados serão analisados no próximo capítulo deste trabalho. 
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5  ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

Este capítulo tem como proposta, tratar e descrever os dados coletados, de 

forma a prepará-los para as análises do sistema de ensino na modalidade 

semipresencial das Faculdades Vale do Carangola. A partir dessa análise, vamos 

conectar as ideias propostas no levantamento bibliográfico e realizar o cotejamento 

entre as respostas dos sujeitos. Daí em diante, tentar achar a resposta para a 

questão problema que norteou a pesquisa. 

Como respostas à tentativa de avaliar o que os objetos da pesquisa acham 

da infraestrutura de EaD (ambiente/software de aprendizagem, recursos de 

videoconferência etc.) disponibilizada pela instituição para a disciplina, seguem os 

dados. 

 

 
Gráfico 1 – Infraestrutura de EaD 

Fonte: dados da pesquisa 
 

No Gráfico 1 fica claro o cotejamento entre os avaliadores da estrutura de 

EaD das Faculdades Vale do Carangola, demonstrando ser  de  qualidade 

REGULAR, com frequência relativa de 50% dos alunos e pessoal de suporte e 19% 

dos professores. Consideram regular 50% dos alunos e pessoal de suporte, 38% 

dos professores com opiniões oscilando entre REGULAR e RUIM. 

Esse resultado está diretamente ligado ao fato da infraestrutura possuir 

poucos recursos, como computadores, câmeras de vídeo, suportes midiáticos e 

produção de material para Ead. 
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Torna-se imperativo se pensar em infraestrutura como conjugado de 

elementos que compõem a ação da gestão institucional, e não apenas como um 

AVA, embora este possa ser considerado o elemento central. 

Segundo o MEC (2007), 

 

Além de mobilizar recursos humanos e educacionais, um curso a 
distância exige infraestrutura material proporcional ao número de 
estudantes, aos recursos tecnológicos envolvidos e à extensão de 
território a ser alcançada, o que representa um significativo 
investimento para a instituição (p. 24). 

 

O MEC (2007) aponta que os equipamentos de televisão, videocassetes, 

audiocassetes, fotografia, impressoras, linhas telefônicas, fax, equipamentos para 

produção audiovisual e para videoconferência, computadores ligados em rede e/ou 

stand alone e outros, devem ser usados para compor uma estrutura de apoio 

adequada que atenda aos padrões de qualidade estabelecidos para o EaD. E não 

exime a instituição de dispor de centros de documentação e informação, como 

bibliotecas, videotecas, coordenação acadêmica e corpo técnico administrativo em 

geral. 

Acrescenta também que esses equipamentos devem estar disponíveis tanto 

na instituição quanto nos polos de apoio e atenta também para o fato de a 

mobilização dos recursos humanos e educacionais exigirem uma infraestrutura 

material proporcional ao número de estudantes e aos recursos tecnológicos  

envolvidos . 

O MEC (2007) destaca, ainda, que pela diversidade de modelos de educação 

a distância adotados, é indispensável  a existência de  estruturas mais localizadas; 

em especial sugere que as instituições que ministrem ensino a distância ou 

semipresencial, mantenham em suas estruturas:   

 

[...] salas de coordenação acadêmica e de tutoria dos cursos e salas 
de coordenação operacional.as unidades de suporte   ao   
planejamento,   produção   e   gestão   dos cursos a distância,  em 
vista de garantir o padrão de qualidade,  necessitam de infra-
estrutura básica composta minimamente por secretaria acadêmica, 
salas de coordenação   do   curso,   salas   para   tutoria   a   
distância,   biblioteca,   sala   de professores, sala de 
videoconferência (opcional) (p. 25). 
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Recomenda também que as instituições devem manter presentes em suas 

unidades de apoio, alguns profissionais como o coordenador de curso, o 

coordenador do corpo de tutores os professores coordenadores de disciplina, 

auxiliares de secretaria, profissionais das diferentes tecnologias, conforme proposta 

do curso (MEC, 2007). 

O art. 7º da Resolução CNE/CP nº 1/2002 declara que as instituições devem 

garantir, com qualidade e quantidade, recursos pedagógicos como biblioteca, 

laboratórios, videoteca, entre outros, além de recursos de tecnologias da informação 

e da comunicação (BRASIL, 2002). 

Ao fazer uma análise comparativa com as exigências do MEC, nota-se que 

na estrutura computacional das Faculdades Vale do Carangola há algumas lacunas 

a serem preenchidas, o que justifica a posição dos alunos em suas avaliações. A 

FAVALE, não possui todos os recursos tecnológicos estruturais necessários para 

atendimento ao corpo discente. No âmbito da gestão, esses recursos são 

disponíveis, pois conta com Centro de Ensino a Distancia (CEAD), composto por um 

coordenador e secretariado.  

 

 
Gráfico 2 – Avaliação das habilidades e competências do professor 

Fonte: dados da pesquisa. 
 
 

O Gráfico 2 demonstra a questão das habilidades e competências dos 

professores para atuarem no sistema de ensino semipresencial. A avaliação feita 

pelos alunos considera BOA ao atingir 75% das respostas. O pessoal de suporte, 



 82 

100% dos respondentes consideram ÓTIMA, e 45% dos professores consideram 

suas habilidades e competências como Regular. 

Perrenoud (2000) sinaliza que uma das competências do professor é saber 

utilizar novas tecnologias. Infere-se como competências um conjunto de técnicas, 

capacidades e atitudes que habilitam o professor para desempenhar o papel de 

agente do conhecimento no ambiente na modalidade de ensino semipresencial.  

O MEC (2000) declara que em uma instituição de ensino superior que 

promova cursos a distância, os professores devem ser capazes de: 

 

a) estabelecer os fundamentos teóricos do projeto; 

b) selecionar e preparar todo o conteúdo curricular articulado a procedimentos e 

atividades pedagógicas; 

c) identificar os objetivos referentes a competências cognitivas, habilidades e 

atitudes; 

d) definir bibliografia, videografia, iconografia, audiografia, tanto básicas quanto 

complementares; 

e) elaborar o material didático para programas a distância; 

f) realizar a gestão acadêmica do processo de ensino-aprendizagem, em particular 

motivar, orientar, acompanhar e avaliar os estudantes; e 

g) avaliar-se continuamente como profissional participante do coletivo de um projeto 

de ensino superior a distância (p. 21). 

 

A FAVALE realiza periodicamente cursos de aperfeiçoamento de 

funcionários, tutores e professores. O que justifica os índices expostos no Gráfico 3. 

Certifica-se com a demonstração acima que as competências se baseiam no 

domínio e se estendem pelo planejamento e execução de projetos de ensino. 

Abaixo, analisam-se as opiniões sobre o planejamento das disciplinas 

semipresenciais. 
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Gráfico 3 – Planejamento da Disciplina EaD 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

De acordo com os resultados expostos no Gráfico 3,  o planejamento da 

disciplina semipresencial é considerado de BOA qualidade pela autoavaliação dos 

professores respondentes, com 57% e 75% do pessoal de suporte. Os alunos 

discordam dessas respostas, quando 58% dos respondentes afirmando que a 

qualidade do planejamento é REGULAR. 

Ao observar o Gráfico 3, recorre-se a Filatro (2003) que entende o 

planejamento como principal função do Designer Instrucional e aponta algumas 

técnicas como princípios de desenvolvimento da modalidade EaD que podem ser de 

grande valia ao professor. São elas: desenvolvimento de um Mapa de Atividades 

(Quadro 2); Matriz de DI (Quadro 3) e storyboard (Figura 2). Essas técnicas, quando 

efetivadas, devem reconhecer os modelos de aprendizagem, adaptando-se às 

disciplinas e podem aumentar as perspectivas para o aprendizado. 

Verificou-se também que o planejamento feito por professores é condicionado 

a modalidade presencial, seguindo os mesmos princípios de organização 
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Gráfico 4 – Habilidade de uso do computador pelo aluno 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Constata-se que os alunos configuram suas habilidades de uso do 

computador como Regular, com 79% dos respondentes. Essa concepção é 

confirmada por 43% dos professores e por 50% do pessoal de suporte. 

Os dados do Gráfico 4 demonstram que os professores admitem não dar 

treinamento a esses alunos antes do uso da disciplina. Outro fato que poderia 

contribuir para explicar é que conforme o levantamento sócio econômico realizado 

pela faculdade, 45% dos alunos são provenientes da zona rural, onde não existem 

recursos computacionais disponíveis. 

É imprescindível que as instituições formadoras ofereçam instalações físicas, 

recursos humanos e materiais adequados a uma formação científica e tecnológica 

do futuro professor, e ao estabelecerem as diretrizes curriculares para a formação 

de professores da educação básica em nível superior, tentar solucionar essa 

defasagem, exigindo que a organização curricular dos cursos leve em consideração 

o preparo dos docentes para “[...] o uso de tecnologias da informação e da 

comunicação e de metodologias, estratégias e materiais de apoio inovadores” 

(BRASIL, 2002, art. 2º, inciso VI). 

Nessa perspectiva, torna-se importante observar que educar nesse novo 

contexto não se resume apenas a preparar o aluno para trabalhar com as 

tecnologias e essencialmente o computador, e sim buscar novos caminhos que 

valorizem a construção do conhecimento, o acesso à informação, a liberdade de 

expressão e o respeito às diferenças.   
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Gráfico 5 – Interação entre professor tutor e aluno 
Fonte: dados da pesquisa. 

 
 

 De acordo com o Gráfico 5, o processo de interação é considerado bom por 

89% dos alunos e 50% do pessoal de suporte.  60% dos professores consideram 

como regular. 

 A interação, aqui entendida como processo de comunicação que não é linear, 

conforme propõem Deleuze e Guattari (1995 apud KENSKI, 1998), entre um agente 

emissor e um receptor desde que haja troca de informação pelo uso das novas 

tecnologias.  

 Franco (2010) leva o conceito de interação para as redes sociais digitais, 

quando afirma que interação não é sinônimo de participação e explica  por que 

redes são ambientes de interação e não de participação. Segundo Franco (2010), a 

participação é designada por uma noção construída fora da interação e 

complementa: 

 

Participar é se tornar parte ou partícipe de algo que não foi 
inventado no instante mesmo em que uma configuração coletiva de 
interações se estabeleceu, mas algo que foi (já estava) dado ex 
ante. Em um ambiente interativo (não-participativo) cada pessoa 
atua nos seus próprios termos e não nos termos estabelecidos por 
outros (como ocorre na participação). Isso significa, entretanto, que 
estará mais aberta ou mais vulnerável ao outro-imprevisível. Quanto 
mais interativo é um ambiente menos anisotropias acarreta no 
espaço-tempo dos fluxos ou menos deformações produz no campo 
social (p. 3). 
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Landim (1997) é mais particular quando coloca que a interatividade na EaD 

envolve as mediações que constituem o tratamento dos conteúdos e as formas de 

expressão e relação comunicativa.  

A partir desse entendimento, verifica-se que a interação promovida pelos 

professores no Gráfico 5 deve partir do uso de algum mecanismo comunicacional e 

que o professor deve se valer das ferramentas disponíveis no intuído de promover a 

interação e a participação dos alunos no AVA e até mesmo fora dele por meio da 

criação de redes de conhecimento e sociais digitais. 

 

 

Gráfico 6 – Tutoria prestada aos alunos 
Fonte: dados da pesquisa. 

 
 
 Com base no Gráfico 6, depreende-se um confronto de opiniões entre os 

entrevistados no diz respeito à tutoria. Na autoavaliação do pessoal de suporte, que 

classificam como BOA com 100% das respostas, os professores consideram, com 

48%, REGULAR; enquanto 71% dos alunos classificam como RUIM. 

 De acordo com o que sugere com o que sugere Litwin (2001) a realidade 

demonstrada no Gráfico 6, pode-se verificar que a não definição do papel de tutor 

nesse ambiente, pode causar efeitos na aprendizagem dos alunos, que deixam 

claro na resposta sobre a qualidade do sistema de tutoria. Acredita-se que esses 

dados refletem uma realidade específica da instituição, em que o papel do tutor não 
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é bem definido pela gestão. A atividade de tutoria é realizada ora pelo suporte, ora 

pelo professor.  

Esse efeito negativo pode ser visto nas palavras de Arnaldo Niskier (1999), , 

quando diz que o educador a distância  

 

[...] reúne as qualidades de um planejador, pedagogo, comunicador, 
e técnico de Informática. Participa na produção dos materiais, 
seleciona os meios mais adequados para sua multiplicação, e 
mantém uma avaliação permanente a fim de aperfeiçoar o próprio 
sistema. Nesta modalidade de ensino, o educador tenta prever as 
possíveis dificuldades, buscando se antecipar aos alunos na sua 
solução (p. 393). 
 

 Conforme aponta Niskier (1999), o professor de EaD deve ser valorizado, 

pois sua responsabilidade, além de ser maior por atingir um número infinitamente 

mais elevado de alunos, torna-o mais vulnerável a críticas e a contestações em face 

dos materiais e atividades que elabora.  

Sá (1998, p. 46) emerge essa visão dizendo que “se exige mais do tutor de 

que de cem professores convencionais, pois este necessita ter formação acadêmica 

e pessoal de excelente qualidade”.   

Além disso, a legislação em EaD não estabelece a quantidade de alunos para 

cada tutor, mas por meio dos referencias de qualidade, mas propõe que se faça  

uma quantificação da relação professores/hora disponíveis para os atendimentos 

requeridos pelos estudantes e a relação tutor/estudantes. MEC (2007) observa que 

a proporção adequada deve garantir boas possibilidades de acompanhamento e 

comunicação entre professor/aluno.  

A rede de educação para diversidade2 do MEC, em sua proposta de curso 

para tutores, indica um tutor para um grupo de 25 alunos. Julga-se que tais 

proporções atendem aos requisitos de qualidade. 

                                                             

2 A Rede de Educação para a Diversidade (Rede) é um grupo permanente de instituições de ensino 
superior dedicado à formação inicial e continuada de profissionais de educação. O objetivo é 
disseminar e desenvolver metodologias educacionais para a inserção dos temas da diversidade no 
cotidiano das salas de aula. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/redediversidade/>. 
Acesso em: 16 abr. 2013.  
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Gráfico 7 – Suporte Técnico prestado aos alunos 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

 O suporte técnico prestado aos alunos, a partir da autoavaliação do pessoal 

responsável, respondeu a questão do questionário com 75% das respostas da 

avaliação como BOM. Já os professores avaliaram como REGULAR, com 50% dos 

participantes da pesquisa, e os alunos avaliaram como BOM, correspondendo a 

90% dos respondentes, como pode ser observado no Gráfico 7. 

 O MEC (2007) entende como suporte técnico todos os profissionais que dão 

auxilio ao participante de um curso no formato EaD ou semipresencial na área 

tecnológica, atuando nos polos de apoio presencial em atividades de suporte 

técnico para laboratórios e bibliotecas, como também nos serviços de manutenção e 

zeladoria de materiais e equipamentos tecnológicos. 

 Observa-se, portanto, que essa estrutura na Faculdade Vale do Carangola, 

ainda carece de pessoal especializado. 

Entendendo-se que o aluno, o professor, o sistema de comunicação, a 

estrutura e a organização de materiais didáticos são os principais componentes de 

um sistema de EaD como sugere Landin (2007). A necessidade de mediar esses 

componentes, dessa forma, faz-se necessária.   
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Gráfico 8 – Nível de flexibilização da aprendizagem com relação ao espaço tempo. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 
 
 Segundo a opinião de 100% do pessoal de suporte o nível de flexibilização da 

aprendizagem, com relação ao espaço tempo proposto nas disciplinas 

semipresenciais, é considerado como BOM, 50% dos professores avaliam como 

REGULAR e 80% dos alunos avaliam essa flexibilização como RUIM. 

 Para entender melhor esses resultados, buscou-se nas opiniões de Bartolin 

(2007) explicação para o fenômeno. Segundo Bertolin (2007), a flexibilização do 

tempo e do espaço:  

 

[...] possibilita a realização das atividades da disciplina em horário e 
local mais apropriado ao acadêmico, em especial àquele já inserido 
no mercado de trabalho, reduzindo as horas de deslocamento até a 
instituição e possibilitando o cumprimento das atividades, de acordo 
com a necessidade e característica de cada aluno (p. 136). 

 

 Acredita-se que a característica modular do AVA, por serem ajustados o 

tempo de estudo, os prazos semanais para conclusão das atividades, e pelo fato de 

a maioria dos alunos das instituições não possuírem acesso à internet, por residirem 

em áreas rurais, muitos não conseguem acompanhar o ritmo imposto pelos 

conteúdos postados por professores. 

 Constata-se também, que as mídias utilizadas por professores também não 

dispõe de uma flexibilização da aprendizagem, pois a ferramenta mais utilizada é o 
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texto. Esses fatores podem ser influenciadores nas avaliações de professores e 

alunos. 

  

 
Gráfico 9 – A articulação e a adequação entre os momentos presenciais e à distância 

(conteúdos e carga-horária) da disciplina 
Fonte: dados da pesquisa. 

 
 

Pode-se notar por meio do Gráfico 9, que 77% dos alunos e 50% dos 

professores avaliam como BOA a articulação feita entre os momentos presenciais e 

a distância com relação ao conteúdo e carga-horária das disciplinas semipresenciais 

das Faculdades Vale do Carangola. O funcionamento das disciplinas 

semipresenciais ocorre da seguinte forma: durante três semanas os alunos assistem 

às aulas a distância, sendo que na última sexta-feira do mês existe a ocorrência do 

encontro presencial, com duração de quatro horas/aula. Importante observar 

também que o conteúdo a ser ministrado nas disciplinas semipresenciais segue o 

projeto pedagógico igualmente o ensino presencial, assim como a carga horária. 

Esse modelo é criticado por Oliveira (2007) quando observa: 

 
[...] um encontro presencial é um espaço de interação alteritária e 
epifânica, e não uma aula convencional. Embora os professores da 
modalidade semipresencial tenham a tendência de encará-lo dessa 
forma, o chamado “encontro presencial” não é uma aula, e não é 
nele que ocorre a maioria das atividades de um curso a distância (p. 
2). 
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Oliveira (2007) também informa que uma boa sequência para as atividades 

em encontros presenciais conteria:  

 

a) início com uma rotina de apresentação / integração dos 
participantes, com modificações do primeiro para o último encontro, 
já que se supõe um aprofundamento das interações pessoais ao 
longo do curso; b) exposição dialogada ou exercícios em grupo para 
dirimir dúvidas e integrar conteúdos trabalhados a distância; c) 
atividade grupal para aprofundamento de aspectos mais relevantes, 
com troca de informações e pontos de vista entre os grupos e 
exposição oral de resultados; d) prática de rotinas que não são 
passíveis de execução a distância; e) atividade de avaliação, seja 
individualmente ou em grupo, variando-se a modalidade de um 
encontro para o outro, para evitar a monotonia; f) encontro com 
especialistas da área ou com outras turmas remotas, para pequenas 
palestras, painéis de discussão, seminários e simpósios, de modo a 
apresentar outras visões do conteúdo que não a dos elaboradores 
do curso; g) atividade final de confraternização entre os 
participantes, para garantir a remotivação para o estudo e a melhoria 
das tarefas interativas realizadas a distância (p. 4). 

 

Estes procedimentos podem estreitar as relações entre os alunos, 

professores tutores e a instituição, além de influenciar positivamente na qualidade 

das aprendizagens que se realizam. 

 
 

 
Gráfico 10 – A prática didático-pedagógica desenvolvida nos momentos presenciais 

Fonte: dados da pesquisa. 
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 Segundo as informações mostradas no Gráfico 10 89% dos alunos 

entrevistados avaliam como ÓTIMA a prática didático-pedagógica exercida pelos 

professores nos momentos presenciais das disciplinas. 60% dos professores 

avaliam como BOA suas práticas. 

 Nesse contexto, vê-se que a mediação pedagógica feita pelo MEC 

(2007,p.7), do ponto de vista didático, “os momentos presenciais em cursos na 

modalidade EaD são necessários, obrigatórios e previstos em lei”. Nestes 

momentos os alunos de cursos a distância devem comparecer à instituição em 

tempos predeterminados, para esclarecimento de dúvidas, fazer avaliações ou para 

defender trabalhos de conclusão.  Nessa perspectiva, observa-se que a didática 

aplicada se torna pouco importante, pois os encontros passam a ter um caráter mais 

informal e interativo, momento em que os alunos se conhecem, expõem dúvidas e o 

professor fica à margem do processo. A instituição deverá informar, por 

conseguinte, a previsão dos momentos presenciais, em particular os horários 

planejados para o curso e qual a estratégia a ser usada. 

Dessa forma, considera-se que o planejamento de um encontro presencial 

não deve ser estruturado como uma aula presencial e nem se deve esperar dele os 

mesmos efeitos. Oliveira (2007) informa que a definição das atividades, bem como o 

tempo de seu desenvolvimento sofre a influência de alguns fatores como a 

quantidade de encontros que haverá ao longo do curso, a gradação das dificuldades 

encontradas no conteúdo do mesmo a proficiência tecnológica apresentada pelos 

participantes e ser ou não um encontro unidisciplinar. 

Numa outra perspectiva, Demo (2009) reconhece que a pedagogia está 

atrasada e que não se dá conta de que o mundo está mudando a sua volta. 

Enquanto a tecnologia avança a pedagogia anda a passos de cágado.  Descreve 

também alguns problemas envolvendo professores, quando estes atuam em 

ambientes virtuais de aprendizagem. 

 Como problema apontado por Demo (2009, p. 58), destacam-se “a carga de 

trabalho aumentada sem remuneração devida, os direitos de propriedade intelectual 

e a falta de habilidade com o computador, internet e as tecnologias em geral”; no 

entanto, o professor é motivado por recompensas intrínsecas como satisfação 

pessoal e horários flexíveis.  

Referindo-se às habilidades docentes para atuarem em ambientes virtuais de 

aprendizagem, seja no sentido de não saberem lidar com o computador e internet, 
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seja no sentido de não saberem usá-lo para aprendizagem, Demo (2009) sugere 

que as instituições ofereçam essas habilidades técnicas, ainda que a maneira mais 

conveniente de aprender seja pela prática e pela interação. 

 

 
Gráfico 11 – Avaliação da aprendizagem desenvolvida na disciplina 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

 O Gráfico 11 aponta que 88% dos alunos e 62% dos professores definem 

como BOA a avaliação da aprendizagem dos alunos participantes das disciplinas 

semipresenciais. 

A proposta feita por Bassani (2006) anuncia que avaliação da aprendizagem 

em ambientes virtuais pode ser entendida a partir de três perspectivas: avaliação 

por meio de testes online; produção individual dos estudantes e análise das 

interações entre alunos, a partir de mensagens postadas/trocadas por meio das 

diversas ferramentas de comunicação.  

No AVA Moodle (2007) identificam-se algumas ferramentas virtuais como 

elaboração de questionários, questões de múltipla escolha, relação entre colunas e 

avaliação automática das questões discursivas, além da avaliação de presença e 

acompanhamento das atividades e da produção individual de cada aluno. 

Moran (2007) alerta que, com a internet, as formas de avaliação online 

podem ser diversificadas e afirma que se podem combinar momentos de avaliação 
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a distância com os presenciais. Assim é possível agrupar as atividades individuais e 

grupais, da construção individual com a coletiva.  

 

 
Gráfico 12 – Aprendizagem e aproveitamento dos alunos 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

 
Levando e conta a autoavaliação do aluno e avaliação do professor, vê-se no 

Gráfico 12, que os alunos participantes da pesquisa avaliam seu aproveitamento e 

aprendizagem como BOA, em 75%. Já os professores avaliam como REGULAR, 

em 52%. 

Para que um teste de aprendizagem possa fornecer informações 

significativas sobre o aproveitamento dos alunos na modalidade semipresencial, o 

professor deve planejá-lo com antecedência e considerar as expectativas e as 

aprendizagens trabalhadas durante o processo de ensino online.   

Rabelo (1998) informa que pouco se concorda com os métodos avaliativos, 

pois existe uma grande variedade de modelos e, entre eles, a respeito de uma 

melhor maneira de se avaliar. Define avaliação como uma  

 

atividade mediante a qual, em função de determinados critérios, se 
obtêm informações pertinentes acerca de um fenômeno, situação, 
objeto ou pessoa, emite-se um juízo sobre o objeto de que se trate e 
adota-se uma série de decisões relativas ao mesmo (MIRAS; 
SOLÉ,1996, p. 375 apud RABELO, 1998, p. 69). 
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 Ao classificar avaliação em categorias, Rabelo (1998) esclarece que existe 

um consenso entre a maioria dos autores em torno dessas categorias, o que torna 

possível uma classificação. Quando à regularidade, afirma-se que é o tipo de 

avaliação que acontece continuamente, não se espera chegar ao final de um 

trabalho para proceder a uma avaliação. Quanto ao avaliador, esclarece que pode 

ser interna, quando o próprio avaliador que ministra a disciplina é quem aplica a 

avaliação e externa quando outra pessoa que não tenha participado do processo de 

ensino é quem aplica (RABELO, 1998, p. 70). 

Avaliação quando vista pela categoria da comparação, Rabelo (1998) a divide 

em normativa ou criterial. No primeiro caso, acontece quando o rendimento do aluno 

é comparado com de outros alunos e no segundo caso o aluno é exposto aos 

critérios alvos.  

Pelo ponto de vista da formação a avaliação pode ser diagnóstica, formativa 

ou somativa. A avaliação diagnóstica faz um prognóstico sobre o que os alunos 

sabem sobre um novo conteúdo a ser abordado dá as condições ao docente para 

orientar o planejamento inicial e verificar suas relações entre objetivos, conteúdos e 

a realidade. 

Por meio dessas relações, surge a avaliação formativa, que segundo Rabelo 

(1998, p. 72) “[...] tem finalidade de proporcionar informações acerca do 

desenvolvimento de um processo de ensino e aprendizagem, com o fim de que o 

professor possa ajustá-lo às características das pessoas a que se dirige”. Entre 

suas principais funções estão, as de tranquilizar, apoiar, orientar, reforçar, corrigir, 

etc. Assume assim uma função reguladora do ensino quando oferece meios de 

ajustes e estratégias de dispositivos para aperfeiçoar o processo ensino e 

aprendizagem, verifica se os objetivos foram ou não atingidos. 

Rabelo (1998, p. 72), trata a avaliação somativa como uma “avaliação 

pontual, que acontece no final de uma unidade de ensino, de um curso, um ciclo ou 

um bimestre”, sempre tratando de determinar o grau de domínio de alguns objetivos 

previamente estabelecidos. 

Haydt (1988, p. 18) acrescenta que a avaliação somativa consiste em 

“classificar os alunos de acordo com níveis de aproveitamento previamente 

estabelecidos, geralmente tendo em vista sua promoção de uma série para outra, 

ou de um grau para outro”.  
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As formas de avaliações expostas tanto por Haydt (1998) quanto por Rabelo 

(1998) sintetizadas no Quadro 4, foram pensadas para educação presencial. 

Quando vistas na  EaD, deve combinar conforme orienta (RUSSO, 2001),  uma 

variedade de instrumentos que possibilitem contemplar aspetos quantitativos e 

qualitativos. 
 

AVALIAÇÃO QUANTO A FORMAÇÃO 
PERÍODOS TIPOS OBJETIVOS INTERESSES BUSCAS 

Início  Diagnóstica 

Orientar 
Explorar 
Identificar 
Adaptar 
Predizer 

Aluno 
enquanto 
produtor 

Visa conhecer, principalmente 
as aptidões, os interesses e as 
capacidades e competências 
enquanto pré-requisitos para 
futuros trabalhos 

Durante Formativa 

Regular 
Situar 
Compreender 
Harmonizar 
Tranquilizar 
Apoiar 
Reforçar 
Corrigir 
Facilitar 
Dialogar 

Aluno 
atividades, 
processo de 
produção 

Busca informações sobre 
estratégias de solução dos 
problemas e das dificuldades 
surgidas 

Depois Somativa 

Verificar 
Classificar 
Situar 
Informar 
Certificar 
Por à prova 

Aluno 
enquanto 
produtor final 

Busca observar 
comportamentos, globais, 
socialmente significativos, 
determinar conhecimentos 
adquiridos e, se possível, dar 
um certificado. 

Quadro 4 – Tipos de Avaliação 
Fonte: Rabelo, 1998, p. 73. 

 

Verifica-se que a avaliação vista em fases, pressupondo processos de 

buscas por objetivos, “ganha uma dimensão mediadora em educação a distância, 

que projeta e vislumbra o futuro, subsidiando uma compreensão dos limites e 

possibilidades dos alunos e o permanente ajustar das estratégias pedagógicas” 

(HOFFMANN, 2001, p. 59).  

 

Assis (2012) apud Hoffmann (2001) aponta que a Avaliação em AVA pode 

ser entendida a partir de três perspectivas.  

 

• Avaliação por meio de testes online: cabe ao aluno a tarefa de responder um 

conjunto de questões pré-definidas e, ao sistema computacional, realizar a 
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correção, desta forma o professor recebe uma nota/conceito como resultado 

final, enfatizando o produto de conhecimento; 

• Avaliação da produção individual dos estudantes: em que há a 

supervalorização do produto final, ou seja, o texto elaborado, sendo a 

pesquisa realizada dentro de certos padrões ou a resolução de questionários;  

• Análise das interações entre alunos: ocorre a partir de mensagens 

postadas/trocadas por meio das diversas ferramentas de comunicação, se 

buscando avaliar o produto no processo (p. 59) 

 

Importante observar que estas formas de avaliação estimulam a curiosidade 

dos alunos e promovem a autonomia. Assim as avaliações em EaD, perdem o 

caráter punitivo impostos pelo termo “Avaliação, Prova, Teste”, tornado-se uma 

ferramenta agradável e de auto valor educacional. 

 

 
Gráfico 13 – Desenvolvimento da autonomia do aluno (Organização) 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

   
 De acordo com o Gráfico 13, 92% dos alunos respondentes consideram 

como BOM o desenvolvimento de sua autonomia de estudo durante o período que 

estavam cursando disciplinas semipresenciais. Enquanto 50% consideram 

REGULAR esse desenvolvimento. 

 Sabe-se que a Heutagogia, é um estudo dirigido, uma autoaprendizagem 

feita por experiências práticas, e que, uma vez num ambiente seguro, quanto mais 

se erra, mais se aprende. Por meio da tecnologia, os alunos podem, além de definir 
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“o como”, também “quando e onde aprender” Batista (2008, p. 32). Neste modelo, o 

aluno como responsável pelo seu desenvolvimento, é quem define o tempo, como 

aprender e o que aprender. Verificou-se que o AVA das Faculdades Vale do 

Carangola assim como os professores não têm conhecimento desse modelo de 

aprendizagem, e o julgamento dos alunos foi feito com base em seus próprios 

conceitos, instintivamente. 

 A explicação para esse fato é que os professores atuantes nesse sistema de 

ensino não realiza o levantamento do perfil do aluno e nem preconiza algumas 

teorias de aprendizagem para a confecção do material didático online. 

 Ao ser questionado um professor sobre o assunto, obteve-se a seguinte 

resposta: 

 

Professor (a): Primeiramente não conheço o termo 
heutagogia, por isso não teria como aplicá-la em minhas aulas, 
Não obtivemos treinamento para tal. 
 
Professor (b): Conhecia o termo, mas não seus conceitos. 
Mas acho interessante e com certeza poderia aplicá-lo em 
minhas aulas 
 
Professor (c): Ahhh! Isso ia dar muito trabalho. Uma vez que 
teria que colocar o mesmo conteúdo de várias formas 
diferentes para o aluno escolher.  

 

Sugere-se que um ambiente propício para o desenvolvimento da Heutagogia, 

seria um rico em mídias, com mecanismos planejados para tipos de aprendizagem 

diferentes. Os professores deveriam, antes de tudo, propor didáticas diferenciadas 

para atender os diferentes tipos de aprendizagem.  

Dessa forma, o aluno se qualificaria como um aprendiz que se aventura por 

sua aprendizagem sem a presença do professor ou do facilitador, uma vez que 

estaria fazendo algo por suas experiências adquiridas ao longo de sua vida e de 

acordo com seu modelo de aprendizagem. 
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Gráfico 14 – Teorias da Aprendizagem utilizadas por professores na produção de material 
didático em disciplinas semipresenciais. 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

 Ao examinar o Gráfico 14, nota-se que 45% dos professores entrevistados 

não fazem uso de nenhuma teoria de aprendizagem como parâmetro para produzir 

materiais didáticos online. 43% produzem materiais didáticos com suporte na teoria 

Construtivista, 5% da teoria Cognitivista e 7% utilizam outras teorias de 

aprendizagem.  Nenhum professor faz uso da teoria Behaviorista. 

 Verifica-se que no caso específico das Faculdades Vale do Carangola, os 

professores não habituados a aplicar os modelos indicados por teorias de 

aprendizagem na produção de material didático online no desenvolvimento das 

disciplinas semipresenciais. Acredita-se que esse fato se dá pela praticidade e 

direcionamento de gestão que direciona as atividades das disciplinas por meio de 

indicativos comportamentais padrão (Anexos 3 e 4). Nesse documento a gestão 

solicita aos professores que postassem no ambiente virtual: dois fóruns de 

discussão, dois vídeos e duas atividades sobre a disciplina ministrada. 

O uso desse tipo recurso na educação a distância apoia-se em algumas 

teorias. Dentre elas, destaca-se a Teoria da Aprendizagem Significativa, de Ausubel 

(2002), que postula que a aprendizagem se dá por meio da assimilação de novos 

conceitos e proposições e depende de um quadro conceitual preexistente, ou seja, 

de sistemas proposicionais já possuídos pelo aprendiz. 
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 De acordo com Siemens (2004), as teorias mais utilizadas na criação de 

materiais didáticos são a Behaviorista, a Cognitivista e a Construtivista. Mas essa 

concepção, datada de 2004, não prevalece no contexto deste início de século.  

 

 

 

Gráfico 15 – Sustentação da teoria na produção de material didático 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Segundo o Gráfico 15, 55% dos professores que fazem uso de alguma teoria 

de aprendizagem, as teorias utilizadas se sustentam na produção de materiais 

didáticos online. 

  

 

 
Gráfico 16 – Curso de aperfeiçoamento ou especialização feito pelo professor em produção 

de material didático online 
Fonte: dados da pesquisa. 
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 Constata-se pelo Gráfico 16 que 83% dos professores que ministram 

disciplinas semipresenciais participaram de Cursos de Aperfeiçoamento em EaD 

para produção de materiais didáticos online.  

 Importante destacar que cada vez mais professores são expostos ao uso da 

modalidade de ensino a distância e ou semipresencial, seja para capacitação 

própria ou como responsável por disciplinas nessa modalidade. Dessa forma, faz-se 

necessário sua capacitação tanto para produção de material ou para assumir o 

papel do novo professor diante das novas tecnologias. 

 Ressalta-se que a prática pedagógica requer do professor formação numa 

perspectiva multirreferencial, política, técnica e humana, pois articula saberes 

plurais – pedagógicos, da experiência, científico, tecnológico e político –, num 

sentido de engajamento com a realidade social (FERREIRA; COELHO, 2006). 

 Assim, nota-se que o professor que pratica a docência de forma online em 

AVAs deve se manter conectado em sua formação continuada, no entanto, parece 

estranho que muitos professores ainda negligenciem a modalidade EaD e a 

semipresencial. 

Tem-se feito muito para qualificar o professor nos moldes da demanda 

oferecida pela comunicação desencadeada pelas tecnologias digitais na busca de 

um ensino de qualidade. 

 

 

Gráfico 17 – Mídias utilizadas por professores na produção de material didático para 
disciplinas semipresenciais 
Fonte: dados da pesquisa. 
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 No Gráfico 17, a mídia mais utilizada por professores como material didático 

online é o formato de texto, com 37% dos respondentes; vídeo com 28%; imagens 

com 22% e 12% com utilização de sons. Essa análise se confirma nas Figuras 8 e 

9, que mostram a sala de aula de três professores que ministram disciplinas 

semipresenciais. 

 

 

 
Figura 8 – Sala de aula virtual de disciplina História e filosofia da matemática 

Disponível em: <http://.carangola.br/casp>. Acesso em: 25 mar. 2013. 
 
 
 Por meio da Figura 8, confirma-se a grande incidência da ferramenta texto 

para leitura no ambiente virtual de aprendizagem. 

 Mas o que chama a atenção é que os autores com domínio do conhecimento 

sobre o assunto são invocados. A instituição não conta com uma equipe 

interdisciplinar para produção própria, como sugere Effting (2010), onde cada 

professor responde por uma parcela de produção e resulta num trabalho conjunto. 

 Dentro os atuais recursos que estão explícitos no Ava Moodle, Silva (1998), 

sugere que se faça uso do hipertexto/hipermídia, pois este tipo de texto 

 

[...] permite ligação interativa da informação, de forma não linear, 
apresentada em diferentes formatos que podem incluir textos, 
gráficos estáticos ou animados, clips de filmes, sons e música. 
Fornece ainda meios flexíveis para que usuários organizem e 
gerenciem informações de forma a satisfazer diferentes 
necessidades e poder reunir e produzir coleções complexas, 
grandes, ricamente conectadas e referenciadas de forma 
entrelaçada ou cruzada (p. 12). 
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 Santaella (2001) atenta para o fato de que, enquanto o texto impresso tem 

como característica o fluxo linear, o hipertexto essa linearidade se rompe em 

unidades menores ou blocos de informação, cujos atributos básicos são os nós e as 

mídias associativas, formando um sistema de conexões que permitem interligar um 

nó a outro, por meio dos hiperlinks. 

 Portanto, os links funcionam como um atalho ou como um movimento de 

projeção entre os limites do lido e outros tópicos relacionados ao mesmo assunto, 

complementando-o, reafirmando-o ou mesmo contradizendo-o. 

 

 
Figura 9 – Sala de aula virtual de disciplina do curso de Administração 
Disponível em: <http://.carangola.br/casp>. Acesso em: 25 mar. 2013. 

 

 Na Figura 9, observa-se que existe uma grande concentração de vídeos 

postados e alguns textos. Moran (2000, p. 38) defende o uso do vídeo em várias 

perspectivas. Segundo o pesquisador, a televisão e o vídeo combinam a informação 

sensorial-sinestésica com a audiovisual e se comunicam com a maioria das 

pessoas, tanto crianças como adultos. Afirma ainda que as mensagens audiovisuais 

exigem pouco esforço e envolvimento do receptor e complementa. 

 

A linguagem audiovisual. Desenvolve múltiplas atitudes 
perspectivas: solicita constantemente a imaginação e reinveste a 
afetividade com papel de mediação primordial no mundo, enquanto a 
linguagem escrita desenvolve mais o rigor, a organização, a 
abstração e a análise lógica (idem, p. 39). 

  

Santaella (2008), ao explicar o mundo das imagens, vai mais além quando 

afirma que esse nossas representações visuais fazem parte de um mundo que está 
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no domínio do perceptível e classifica algumas mídias como: pinturas, gravuras, 

fotografias e as imagens cinematográficas, televisivas, videográficas e infográficas. 

 

 

Figura 10 – Sala de aula virtual de disciplina Organização e métodos do curso de 
Administração 

Disponível em: <http://.carangola.br/casp>. Acesso em: 25 mar. 2013. 
 
 
 Na Figura 10, vê-se que as atividades estão concentradas na produção e 

leitura de textos. 

 
 
 

 

Gráfico 18 – Treinamento para os alunos feito por professores antes de a disciplina 
semipresencial ser ministrada 
Fonte: dados da pesquisa. 

 
 



 105 

 Pode-se concluir pela leitura do Gráfico 18 que 90% dos entrevistados não 

realizam treinamento com seus alunos no início das disciplinas semipresenciais e 

que 10% fazem treinamento com seus alunos antes de iniciarem a disciplina 

semipresencial. 

Para que seja instituído um ambiente de aprendizagem e treinamento, Filatro 

orienta para a criação de uma equipe multidisciplinar para o desenvolvimento dos 

conteúdos pedagógicos composta por docentes, tutores e responsáveis também 

pelo suporte. Só então que se criem cursos de aperfeiçoamento tanto aos alunos 

quanto para os professores por meio do AVA Moodle. 

 Para Silva (2011) o Moodle 

 

dispõe de interfaces de conteúdos capazes de criar, gerir, organizar, 
fazer movimentar uma documentação completa (textos, grafismos, 
imagens, vídeos, áudios) e de interfaces de comunicação capazes 
de favorecer autoria e colaboração (e-mail, fórum, chat, wiki, blog) 
(p. 12). 

 

 Acredita-se que o treinamento no AVA dado aos alunos antes do início de 

uma disciplina semipresencial pode alterar o fluxo das aulas com relação ao tempo. 

Com a apropriação desse conhecimento, podem-se levantar questionamentos mais 

específicos que técnicos, não prejudicando o ciclo temporal planejado para 

disciplina.  

 

 
Gráfico 19 – Conhecimento sobre a Teoria da Aprendizagem Conectivista 

Fonte: dados da pesquisa. 
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 O Gráfico 19 aponta que 64% dos professores não conhecem a teoria da 

aprendizagem conectivista e 36% têm conhecimento, mas não colocam e nem se 

apropriaram ainda desse conhecimento.  Supõe-se que esse fato se deve a pouca 

pesquisa abrangendo essa teoria e seus correlatos. Como o próprio Siemens (2004) 

informa, essa é uma teoria para era digital, e a maioria dos professores atuantes no 

sistema de ensino nasceu antes dessa era, portanto, não tem contato com a teoria 

relativamente nova. 

  

 
Gráfico 20 – Conhecimento sobre o modelo de educação autodirigida (heutagogia) 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

 O Gráfico 20 confirma que 79% dos professores pesquisados não conhecem 

o modelo de educação heutagógica. Acredita-se que a falta de conhecimento desse 

tema se deve ao fato de que a Heutagogia ser uma ciência também relativamente 

nova.  

 Como indica Peters (2003), os modelos baseados na autoaprendizagem 

sofrem algumas implicações. O movimento de autodidatismo propagado pela 

Heutagogia deve ser visto com cautela, pois são indicadores o que se pode ou o 

que deve aprender sozinho, o aluno assumindo total responsabilidade por seu 

processo de aprendizagem. 

 Dessa forma, deve-se atentar para políticas educacionais implícitas nas 

ideias de autonomia, conforme indica Moura (1997). A proposta da Heutagogia é 

indicar mecanismos que respaldem o oferecimento de Cursos na Modalidade EaD 

ou Bimodal, com base somente na interatividade e participação, com uso intenso de 

material instrucional. 
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 Essa proposta baseada na autoaprendizagem preconiza o planejamento 

prévio das disciplinas, e como esclarece Bellan (2008) é necessário conhecer o 

perfil do aprendente na modalidade de ensino, delineando-se assim, suas 

características, necessidades e experiências. 
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CONCLUSÃO 

 
O exercício empreendido nesta pesquisa contemplou algumas dimensões 

que constituem a base teórica do objeto de pesquisa e, para isso, buscou-se 

analisar alguns aspectos sobre a Teoria da Aprendizagem Conectivista, que não 

deve ficar à margem da reflexão; resultando uma pesquisa que produziu muitos 

desdobramentos e que demonstrou integração entre áreas de estudos.  

No decorrer da pesquisa, tentou-se achar uma forma de aplicar a teoria 

conectivista ao desenho instrucional tradicional das disciplinas semipresenciais dos 

cursos de graduação superior das Faculdades Vale do Carangola. Esta proposta 

surgiu da necessidade de sustentação teórica na produção de materiais didáticos 

online para a modalidade semipresencial, na referida instituição de ensino superior. 

Constatou-se que as teorias da aprendizagem não estavam sendo utilizadas na 

produção de material didático. 

Fizeram-se necessárias abordagens sobre outros temas como o 

conhecimento em rede, andragogia e heutagogia. Todas com traços teóricos que 

promovem a conexão entre suas particularidades.  

A seguir, verificou-se que a teoria conectivista, definida como teoria 

alternativa da era digital e revelada por Siemens (2004), pressupõe que a 

aprendizagem está internalizada no indivíduo e  que é necessário ser acionada por 

uma fonte de conhecimento que pode residir tanto em outros indivíduos como 

também em dispositivos não humanos. Daí, a necessidade de se fazer e de se criar 

conexões para acionar o conhecimento internalizado. 

Segundo a Teoria Conectivista a aprendizagem pode ocorrer por meio de 

conexões que se faz tanto com pessoas, com equipamentos eletrônicos ou com 

banco de dados, e que a capacidade de reconhecer essa conectividade é que 

coloca o indivíduo diante de uma aprendizagem significativa.  

O ensino semipresencial, que é uma modalidade híbrida de educação, ao se 

entrepor nas modalidades presenciais e a distância e a falta de respaldo teórico 

vivenciada na pesquisa para produção de material didático proporcionaram 

confronto com outras variantes. 

A partir da percepção de que havia necessidade de pesquisas mais 

abrangentes que pudessem dar sustentação ou redirecionar os caminhos que 

estruturam a modalidade de ensino semipresencial e os métodos emergentes 
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provenientes das tecnologias da informação e comunicação, a pesquisa foi se 

delineando. 

Nenhum referencial apontou, no entanto, uma fórmula específica para que o 

professor conduza uma disciplina semipresencial, visto que os alunos têm hábitos, 

origens, culturas e experiências diferentes. Porém conhecer o perfil dos alunos com 

quem se vai trabalhar é importante para que o professor consiga conduzir de forma 

satisfatória suas atividades online, adequando o AVA às necessidades e 

características de cada aluno. 

Outro fator importante observado é que o professor está atrelado ao conteúdo 

presencial, que dispõe de poucas ferramentas tecnológicas para sua aplicação, 

sendo o próprio, centro do processo de aprendizagem. Essa visão sistêmica do 

professor como agente mediador deve ser implantada juntamente com uma visão 

holística em que cada parte da disciplina deve ser considerada e parametrizada em 

conformidade com o planejamento. 

Esse planejamento deve contemplar o cronograma da disciplina e cada 

membro da equipe de suporte - conselho de classe e professor  - possa opinar de 

forma democrática sobre a implementação.  

Dessa forma, o professor deve conduzir sua disciplina, primeiramente 

levantando o perfil da turma e por meio dessa investigação, planejar o conteúdo 

selecionando as ferramentas para sua aplicação. Essas escolhas devem promover 

debates, disponibilizar informações atualizadas que auxiliem o aluno na construção 

do conhecimento.  

Na sociedade do conhecimento, os alunos estão conectados e as 

ferramentas de comunicação podem fortalecer a aprendizagem por meio das redes 

de conhecimento, sociais e digitais, esses fatores, preconizados pelo Conectivismo 

como sendo de grande valor para que a aprendizagem ocorra, podem ser 

observados, testados e utilizados em AVA´s para ensino condução de disciplinas na 

modalidade semipresencial. 

Ao se realizar a pesquisa, que descreveu a qualidade do ensino 

semipresencial nas Faculdades Vale do Carangola, observou-se que nas respostas 

obtidas, levando em consideração os aspectos de entrada, trata-se da análise dos 

recursos, tecnologia e formação docente. Verificou-se a necessidade ainda de 

qualificação docente e investimentos em tecnologia para que seja considerado de 

“boa” qualidade.  
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Como recursos tecnológicos disponíveis, as Faculdades Vale do Carangola, 

possui um link de 10 megabits de acesso à internet, laboratório de informática com 

20 microcomputadores, um setor de atendimento e suporte com apenas um 

funcionário para atender uma demanda de todos os cursos presenciais, 

semipresenciais.  Portanto, o atendimento aos alunos específicos da modalidade 

híbrida fica comprometido. Por esse motivo, entende-se que o referencial de 

qualidade ainda não foi atingido. 

No tocante aos aspectos de processo, que vislumbram o contexto 

pedagógico e organizacional e fazem relação à participação direta do processo de 

educação, repetiu-se a questão da qualidade, quando o levantamento de dados 

indicou qualidade “regular e boa”. Atribuiu-se como responsável por esse resultado, 

o fato de o planejamento ser apontado pela maioria dos alunos como “regular”. Na 

realidade o planejamento é feito seguindo os mesmos moldes das disciplinas 

presenciais, porém com a aplicação da tecnologia. 

Como aspectos do processo de resultados que analisam as características 

dos propósitos intermediários e finais da educação, verificou-se que as avaliações 

executadas pelo AVA na modalidade híbrida e presencialmente trazem consigo 

sempre características predominantemente presenciais.  

Acredita-se que na modalidade híbrida, caberiam as avaliações diagnósticas, 

somativas e formativas, vinculadas apenas pelo grau de conexão dos alunos com as 

disciplinas e as ferramentas usadas pelos professores. 

Em vista disso, pôde-se concluir que o sucesso do aluno do curso a distância 

está diretamente ligado a alguns fatores, e que tanto a teoria da aprendizagem 

conectivista quanto os princípios andragógicos e heutagógicos podem ser 

associadas à aprendizagem na modalidade híbrida; entretanto, ainda constituem 

áreas de estudos e pesquisas totalmente novos, que oferecem margens para 

estudos inéditos para o desenvolvimento de pesquisas sobre o ensino a distância. 

Acredita-se, portanto, que a Teoria Conectivista como modelo teórico 

embasando a produção de materiais didáticos para os Ambientes Virtuais de Ensino 

na modalidade híbrida pode preencher algumas prováveis lacunas deixadas por 

outras teorias e favorecer ainda mais a formação tanto do e-aluno como do e-

professor, e que esse processo se dá por meio da participação, interação e 

cooperação promovidas pela comunicação em redes de informação e de 

conhecimento. 
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APÊNCIDE 1 
 

QUESTIONÁRIO PROFESSOR(A) 

 
Prezado (a) Professor (a):   
 

Este formulário destina-se à validação do instrumento que será utilizado na 
coleta de dados da pesquisa de campo cujo tema é: 
 

CONEXÕES PARA O CONHECIMENTO: uma abordagem conectivista 
para o desenho instrucional das disciplinas semipresenciais dos cursos 

superiores na Faculdade Vale do Carangola 
 

Para isso, solicito sua análise no sentido de verificar se há adequação entre as questões 
formuladas e os objetivos referentes a cada uma delas, além da clareza na construção dessas 
mesmas questões. Caso julgue necessário, fique à vontade para sugerir melhorias utilizando para 
isso o campo de observação. 

A numeração na coluna I corresponde ao número de questões e será utilizado para a 
aprovação de cada questão, o mesmo para a coluna II.  As colunas com SIM e NÃO devem ser 
assinaladas com (X) se houver, ou não, coerência entre perguntas, opções de resposta e objetivos. 
No caso da questão ter suscitado dúvida assinale a coluna (?) descrevendo, se possível, as dúvidas 
que a questão gerou na observação. Sem mais para o momento antecipadamente agradeço por sua 
atenção e pela presteza em contribuir com o desenvolvimento da minha pesquisa. 

QUESTÕES E OPÇÕES DE RESPOSTA 

1. A infra-estrutura de EaD (ambiente/software de aprendizagem, recursos de videoconferência 
etc.) disponibilizada pela instituição para a disciplina pode ser avaliada como? 
( ) ótima ( ) boa ( ) regular ( ) ruim ( ) péssima  
2. As suas habilidades e competências e dos tutores para desenvolvimento da disciplina 
semipresencial podem ser avaliadas como? 
( ) ótima ( ) boa ( ) regular ( ) ruim ( ) péssima  

3. O planejamento (plano de ensino, c/h EaD, material didático, bibliografia, mídias etc.) realizado 
por você para a disciplina pode ser avaliado como? 
( ) ótima ( ) boa ( ) regular ( ) ruim ( ) péssima  
5. A interação dialógica desenvolvida entre professor-tutor-aluno durante a disciplina pode ser 
avaliada como? 
( ) ótima ( ) boa ( ) regular ( ) ruim ( ) péssima  
6. A tutoria prestada aos alunos durante o desenvolvimento da disciplina pode ser 
avaliada como? 
( ) ótima ( ) boa ( ) regular ( ) ruim ( ) péssima  
7. O suporte técnico prestado aos alunos durante o desenvolvimento da disciplina pode 
ser avaliado como? 
( ) ótima ( ) boa ( ) regular ( ) ruim ( ) péssima  
8. A articulação e a adequação entre os momentos presenciais e à distância (conteúdos 
e carga-horária) da disciplina podem ser avaliadas como? 
( ) ótima ( ) boa ( ) regular ( ) ruim ( ) péssima  
9. A prática didático-pedagógica desenvolvida nos momentos presenciais pode ser 
avaliada como? 
( ) ótima ( ) boa ( ) regular ( ) ruim ( ) péssima  
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10. O nível de flexibilização da aprendizagem dos alunos em relação ao tempo e ao 
espaço durante o desenvolvimento da disciplina pode ser avaliado como? 
( ) ótima ( ) boa ( ) regular ( ) ruim ( ) péssima  
11. A avaliação da aprendizagem desenvolvida na disciplina pode ser avaliada como? 
( ) ótima ( ) boa ( ) regular ( ) ruim ( ) péssima  
12. A aprendizagem e o aproveitamento dos alunos na disciplina podem ser avaliados como? 
( ) ótima ( ) boa ( ) regular ( ) ruim ( ) péssima  
13. A aquisição de habilidades no uso de computador pelos alunos durante o 
desenvolvimento da disciplina pode ser avaliada como? 
( ) ótima ( ) boa ( ) regular ( ) ruim ( ) péssima  
14. O desenvolvimento de autonomia e de auto-organização (tempo) pelos alunos 
durante o transcorrer da disciplina podem ser avaliados como? 
( ) ótima ( ) boa ( ) regular ( ) ruim ( ) péssima  
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APÊNDICE 2 
 

QUESTIONÁRIO PESSOAL DE SUPORTE 

 
Prezado (a) Colaborador(a):   
 

Este formulário destina-se à validação do instrumento que será utilizado na 
coleta de dados da pesquisa de campo cujo tema é: 
 

CONEXÕES PARA O CONHECIMENTO: uma abordagem conectivista 
para o desenho instrucional das disciplinas semipresenciais dos cursos 

superiores na Faculdade Vale do Carangola 
 

Para isso, solicito sua análise no sentido de verificar se há adequação entre as questões 
formuladas e os objetivos referentes a cada uma delas, além da clareza na construção dessas 
mesmas questões. Caso julgue necessário, fique à vontade para sugerir melhorias utilizando para 
isso o campo de observação. 

 

A numeração na coluna I corresponde ao número de questões e será utilizado para a 
aprovação de cada questão, o mesmo para a coluna II.  As colunas com SIM e NÃO devem ser 
assinaladas com (X) se houver, ou não, coerência entre perguntas, opções de resposta e objetivos. 
No caso da questão ter suscitado dúvida assinale a coluna (?) descrevendo, se possível, as dúvidas 
que a questão gerou na observação. Sem mais para o momento antecipadamente agradeço por sua 
atenção e pela presteza em contribuir com o desenvolvimento da minha pesquisa. 

 

QUESTÕES E OPÇÕES DE RESPOSTA 

1. A infra-estrutura de EaD (ambiente/software de aprendizagem, recursos de videoconferência 
etc.) disponi- 
bilizada pela instituição para a disciplina pode ser avaliada  
como? 
( ) ótima ( ) boa ( ) regular ( ) ruim ( ) péssima  
2. As habilidades e competências do professor e dos  
tutores para desenvolvimento da disciplina semipresencial  
podem ser avaliadas como? 
( ) ótima ( ) boa ( ) regular ( ) ruim ( ) péssima  
3. As habilidades de uso de computador dos alunos  
antes do início da disciplina podem ser avaliadas como? 
( ) ótima ( ) boa ( ) regular ( ) ruim ( ) péssima  
4. O planejamento (plano de ensino, c/h EaD, mate- 
rial didático, bibliografia, mídias etc.) realizado pelo(a)  
professor(a) para a disciplina pode ser avaliado como? 
( ) ótima ( ) boa ( ) regular ( ) ruim ( ) péssima  
5. A interação dialógica desenvolvida entre professor- 
tutor-aluno durante a disciplina pode ser avaliada como? 
( ) ótima ( ) boa ( ) regular ( ) ruim ( ) péssima  
6. A tutoria prestada aos alunos durante o desenvolvi- 
mento da disciplina pode ser avaliada como? 
( ) ótima ( ) boa ( ) regular ( ) ruim ( ) péssima  
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7. O suporte técnico prestado aos alunos durante o  
desenvolvimento da disciplina pode ser avaliado como? 
( ) ótima ( ) boa ( ) regular ( ) ruim ( ) péssima  
8. O nível de flexibilização da aprendizagem dos alunos  
em relação ao tempo e ao espaço durante o desenvolvi- 
mento da disciplina pode ser avaliado como? 
( ) ótima ( ) boa ( ) regular ( ) ruim ( ) péssima  
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APÊNDICE 3 

QUESTIONÁRIO ALUNO 

 
Prezado (a) Aluno (a):   
 

Este formulário destina-se à validação do instrumento que será utilizado na 
coleta de dados da pesquisa de campo cujo tema é: 
 

CONEXÕES PARA O CONHECIMENTO: uma abordagem conectivista 
para o desenho instrucional das disciplinas semipresenciais dos cursos 

superiores na Faculdade Vale do Carangola 
 

Para isso, solicito sua análise no sentido de verificar se há adequação entre as questões 
formuladas e os objetivos referentes a cada uma delas, além da clareza na construção dessas 
mesmas questões. Caso julgue necessário, fique à vontade para sugerir melhorias utilizando para 
isso o campo de observação. 

 

A numeração na coluna I corresponde ao número de questões e será utilizado para a 
aprovação de cada questão, o mesmo para a coluna II.  As colunas com SIM e NÃO devem ser 
assinaladas com (X) se houver, ou não, coerência entre perguntas, opções de resposta e objetivos. 
No caso da questão ter suscitado dúvida assinale a coluna (?) descrevendo, se possível, as dúvidas 
que a questão gerou na observação. Sem mais para o momento antecipadamente agradeço por sua 
atenção e pela presteza em contribuir com o desenvolvimento da minha pesquisa. 

QUESTÕES E OPÇÕES DE RESPOSTA 

1. A infra-estrutura de EaD (ambiente/software de aprendizagem, recursos de videoconferência 
etc.) disponibilizada pela instituição para a disciplina pode ser avaliada como? 
( ) ótima ( ) boa ( ) regular ( ) ruim ( ) péssima  
2. As habilidades e competências do professor e dos tutores para desenvolvimento da disciplina 
semi-presencial podem ser avaliadas como? 
( ) ótima ( ) boa ( ) regular ( ) ruim ( ) péssima  

3. As suas habilidades de uso de Computador antes do início da disciplina podem ser avaliadas 
como? 
( ) ótima ( ) boa ( ) regular ( ) ruim ( ) péssima  
4. O planejamento (plano de ensino, c/h EaD,  
material didático, bibliografia, mídias etc.) realizado pelo(a) professor(a) para a disciplina 
pode ser avaliado como?  
( ) ótima ( ) boa ( ) regular ( ) ruim ( ) péssima  
5. A interação dialógica desenvolvida entre professor-tutor-aluno durante a disciplina pode ser 
avaliada como? 
( ) ótima ( ) boa ( ) regular ( ) ruim ( ) péssima  
6. A tutoria prestada durante o desenvolvimento da disciplina pode ser avaliada como? 
( ) ótima ( ) boa ( ) regular ( ) ruim ( ) péssima  
7. O suporte técnico prestado durante o desenvolvimento da disciplina pode ser avaliado 
como? 
( ) ótima ( ) boa ( ) regular ( ) ruim ( ) péssima  
8. A articulação e a adequação entre os momentos presenciais e à distância (conteúdos 
e carga-horária) da disciplina podem ser avaliadas como? 
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( ) ótima ( ) boa ( ) regular ( ) ruim ( ) péssima  
9. A prática didático-pedagógica desenvolvida pelo professor em momentos presenciais 
pode ser avaliada como? 
( ) ótima ( ) boa ( ) regular ( ) ruim ( ) péssima  
10. O nível de flexibilização da sua aprendizagem em relação ao tempo e ao espaço 
durante o desenvolvimento da disciplina pode ser avaliado como? 
( ) ótima ( ) boa ( ) regular ( ) ruim ( ) péssima  
11. A avaliação da aprendizagem desenvolvida na disciplina pode ser avaliada como? 
( ) ótima ( ) boa ( ) regular ( ) ruim ( ) péssima  
12. A sua aprendizagem e o seu aproveitamento da disciplina podem ser avaliados como? 
( ) ótima ( ) boa ( ) regular ( ) ruim ( ) péssima  
13. O desenvolvimento de suas habilidades no uso de computador durante o transcorrer 
da disciplina pode ser avaliado como? 
( ) ótima ( ) boa ( ) regular ( ) ruim ( ) péssima  
14. O desenvolvimento da sua capacidade de  autonomia e de auto-organização (tempo) 
durante o transcorrer da disciplina pode ser avaliado como? 
( ) ótima ( ) boa ( ) regular ( ) ruim ( ) péssima  
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APÊNCIDE 4  

 
Questionário específico para professores 
 
 
Prezado professor(a) 

 
Este Instrumento faz parte de uma pesquisa financiada pela FAPERJ, sob a 

orientação do professor  Dr. Carlos Henrique Medeiros Souza,   cujo tema é: 
CONEXÕES PARA O CONHECIMENTO: uma abordagem conectivista para o 
desenho instrucional das disciplinas semipresenciais dos cursos superiores na 
Faculdade Vale do Carangola 

Será garantido sigilo quanto aos dados confidenciais envolvidos no estudo, 
assegurando-lhe absoluta privacidade. 

Agradecemos a participação e colaboração. 
Prof. Esp. Marcos Antônio Coelho 
 

PERGUNTAS 
 

1. Você utiliza como base da produção de material didático alguma teoria da aprendizagem? 
( ) sim ( ) não 
 Se “sim” Qual?: ________________________________________________________ 
 
2. (Só responda, caso tenha respondido sim na anterior) Você acha que essa teoria da 
aprendizagem se sustenta na produção de material didático online? 
( ) sim ( ) não 
   
3. Fez algum curso de aperfeiçoamento ou especialização em produção de material didático 
online? 
( ) sim ( ) não 
   
4. Quais mídias costuma utilizar em sua produção de material didático? 
( ) Impressa ( ) vídeos ( ) imagens ( ) sons ( ) Outra 
      
5. Ofereceu algum treinamento para os alunos antes da disciplina ser ministrada? 
(  ) sim (  ) não 
   
6. Qual ferramenta disponível no AVA você mais utiliza? 
___________________ 

 
6. Você conhece os princípios da Teoria da Aprendizagem Conectivista? 
(  ) sim (  ) não 
   
7. Conhece o modelo de educação de adultos? (ANDRAGOGIA) 
(  ) sim (  ) não 
   
8. Conhece o modelo de educação autodirigida? (HEUTAGOGIA)? 
(  ) sim (  ) não 
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ANEXO 1 – Autorização para pesquisa 
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ANEXO 2 – Teste das inteligências múltiplas 

 

TESTE DAS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS 

Preparado com base na teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner. 
Responda as perguntas e descubra qual ou quais são os tipos de inteligência que 
predominam em você. 
Se for professor ou instrutor, use este questionário com seus aprendizes e descubra como 
ajudá-los a aprender mais e melhor. 
São 10 (dez) etapas a percorrer. Numere cada frase de acordo com a identificação com as 
habilidades ou preferências descritas. 
Determine o seu nível de afinidade com as questões, classificando-as com notas de 1 a 7, 
sendo: 1 como a última preferência e 7 como a primeira. Não use notas repetidas numa 
mesma etapa. 
Atenção: não há uma resposta correta, porque cada um de nós tem suas próprias escolhas e 
competências.AVALIAÇÃO SOBRE INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS. 
 
Etapa 1 

Ordem Nota Coisas que mais gosto de fazer: 

A  Praticar esportes 

B  Dirigir 

C  Compartilhar atividades 

D  Refletir sobre meus sentimentos 

E  Debater idéias 

F  Ordenar coisas 

G  Cantar 

 

Etapa 2 

Ordem Nota Tenho facilidade em: 

A  Aprender novos esportes 

B  Executar tarefas delicadas 

C  Trabalhar em equipe 

D  Analisar meus sentimentos 

E  Contar histórias e fatos 

F  Construir e organizar planilhas 

G  Tocar instrumentos 

 

Etapa 3 

Ordem Nota Quando estou no trabalho ou na escola 
prefiro: 

A  Levantar e andar periodicamente 

B  Fazer algo funcionar 
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C  Trabalhar com pessoas 

D  Trabalhar sozinho 

E  Conversar sobre idéias 

F  Analisar dados 

G  Identificar padrões sonoros em 
equipamentos 

 

Etapa 4 

Ordem Nota O tipo de pergunta que mais faço é: 

A  Onde? 

B  Como? 

C  Quem? 

D  Para quê? 

E  Por quê 

F  O quê? 

G  Quando? 

 

Etapa 5 

Ordem Nota No tempo livre gosto mais de: 

A  Dançar 

B  Fazer um trabalho manual 

C  Sair com os amigos 

D  Meditar e refletir 

E  Ler um livro 

F  Passar o tempo com jogos de estratégia 

G  Ouvir música 

 

Etapa 6 

Ordem Nota Tenho facilidade em: 

A  Adquirir habilidades pela prática 

B  Analisar e descobrir formas e detalhes 

C  Ouvir e compartilhar idéias 

D  Elaborar teorias 

E  Discutir informações 

F  Obter e classificar informações 

G  Ler ouvindo música 
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Etapa 7  

Ordem Nota Em minha casa: 

A  Não fico parado/a 

B  Conserto as coisas 

C  Ajudo outros nas tarefas 

D  Fico em meu canto 

E  Falo sobre meu dia 

F  Organizo cada detalhe 

G  Sempre escuto música 

 

Etapa 8 

Ordem Nota As pessoas podem me definir por esta 
palavra: 

A  Esportista 

B  Competente 

C  Perceptivo 

D  Analítico 

E  Teórico 

F  Lógico 

G  Artista 

 

Etapa 9  

Ordem Nota Gosto mais de aprender através de: 

A  Demonstrações e experiências 

B  Atividades estruturadas passo a passo 

C  Discussão de casos voltados para pessoas 

D  Leitura de livros-textos 

E  Palestras formais 

F  Exercícios de análise de fatos, dados e 
números 

G  Histórias e música 

 
Etapa 10 
 

Ordem Nota Eu me considero: 

A  Ágil 

B  Detalhista 

C  Amigo 

D  Sensível 

E  Comunicativo 
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F  Racional 

G  Musical 

 
 
Agora some os pontos, coloque os totais de cada letra e verifique qual das inteligências é 
a predominante em você. O total será 280, se classificou como no enunciado. 
 

Ordem Totais Inteligências 

A  Cinestésica 

B  Espacial 

C  Interpessoal 

D  Intrapessoal 

E  Linguística 

F  Lógico-matemática 

G  Musical 

TOTAL 280 - 

              
Extraído do livro:  BELLAN, Zezina. Heutagogia – Aprenda a Aprender Mais e 
Melhor. Santa Barba d’Oeste: SOCEP Editora, 2008. 
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ANEXO 3 – Orientações para realização de tarefas 
 
 
 

 
Disciplina:  
Curso  
Professor:  
Unidade I  

 
Orientações para realização de Tarefas 
CARO PROFESSOR, estou tentando otimizar o seu tempo, acho que este guia de ajudará 

bastante, no entanto faz-se necessário colocar os endereços eletrônicos e o nome dos objetos de 

aprendizagem, para postar na plataforma.  

Se tiver textos que já tenha sido baixados, pode enviar como anexo mas informe o nome e a 

unidade, para evitar  erros. 

Por gentileza, é  operacional, e estamos todos juntos buscando a qualidade. 

Aguardo para  o mais breve possível.  

Obrigada 

 

1) Vídeo(s) 
URL -  
NOME DO VÍDEO: 

 
2) Leitura obrigatória:  

 
PDF - endereço eletrônico 
se tiver imagem - URL 

 
3) Realização da tarefa: 

Ex.: Realize uma síntese do texto Domínio da natureza do Brasil ( pag,: 45 a 65 - 
disponível na pasta do Professor) no máximo em uma lauda, sem imagem. 

 

Prazo de entrega:       De:  /2012 até    /2012 
modalidade: [   ] Arquivo único , [   ] arquivo avançado 
Crot (ativado) - ferramenta anti-plágio 

 

4) Leitura Complementar 
 

5) Fórum de discussão (Pergunta e resposta) 
 

Questão:  
OBS. Uma postagem e dois comentários fundamentados nos textos, á dois 
caros colegas. 
Atenção: Não será permitido o envio de arquivo atrasado. 

 

Assentimento:       
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ANEXO 4 – SEMIPRESENCIAL – RELAÇÃO AULA/PLATAFORMA 
 
 
 
 
 

Semipresencial - RELAÇÃO AULA / PLATAFORMA 

 

a. Disciplinas com 1 aula SemiPresencial: 

 

• 2 Textos de Leitura Obrigatória Mensal - Leituras Obrigatórias; 

• 4 Textos de leitura Complementar - Leitura não Obrigatória  

• 2 Atividades Pontuadas – Mensal 

• 1 Fórum, 

•  Vídeo que se encontre no Youtube 

 

b. Disciplinas com 2 aulas SemiPresencial: 
 

• 4 Textos de leitura Obrigatória – Mensal - Leituras Obrigatórias 

• 8 Textos de Leitura Complementar - Leitura não Obrigatória 

• 4 Atividades Pontuadas – mensal 

• 2 Fórum 

• 2 Vídeos que se encontre no Youtube 

 

c. Disciplinas com 3 aulas SemiPresencial: 
 

• 6 Textos de Leitura Obrigatória – Mensal - Leituras Obrigatórias 

• 12 Textos de Leitura Complementar- Leitura não Obrigatória 

• 6 Atividades Pontuadas – Mensal 

• 3 Fórum 

• 3 Vídeos que se encontre no Youtube 
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