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RESUMO
O objetivo desse estudo é avaliar a fluência tecnológica de alunos na modalidade a
distância, dos cursos de graduação em Pedagogia e Turismo em relação ao uso das
interfaces presentes no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Este estudo se
justifica devido ao fato destes alunos demonstrarem falta de domínio em relação às
interfaces disponíveis no ambiente virtual, o que pode afetar o processo de aquisição
do conhecimento. Foram utilizadas informações referentes à fluência tecnológica,
projetos desenvolvidos nesta área, construção do conhecimento no AVA na visão de
diversos autores, o perfil do aluno da Educação a Distância (EAD) e as características
da EAD no ensino superior. Os procedimentos metodológicos adotados incluíram a
abordagem avaliativa centrada em objetivos e a construção do Quadro de categorias,
indicadores e padrões, que serviu de subsídio para elaboração do questionário. Este
instrumento foi validado por quatro especialistas e aplicado a 51 alunos dos cursos de
graduação a distância das áreas de Pedagogia e Turismo. Os resultados foram
analisados com base em três categorias: habilidades tecnológicas, interação e
autonomia que formaram um conjunto significativo de informações que responderam
às questões avaliativas deste estudo: a primeira está relacionada à fluência
tecnológica do aluno para utilizar o AVA e a segunda ao desconhecimento das
tecnologias e a repercussão no aprendizado do aluno. Os resultados revelaram, de
maneira geral, que o acesso ao ambiente virtual ainda é uma dificuldade dos alunos
de Pedagogia e Turismo e, sendo a utilização das interfaces presentes, condição
imprescindível para a realização destes cursos, percebe-se a necessidade de maior
fluência tecnológica. As recomendações foram feitas neste sentido visando melhorar
o aprendizado dos alunos de cursos superiores a distância e para evitar o grande de
número de evasões nas instituições.
Palavras-chave: Avaliação. Fluência Tecnológica. Alunos. Ambiente Virtual de
Aprendizagem. Ensino a Distância. Ensino Superior.

ABSTRACT
The objective of this study is to evaluate the technological fluency of students in the
distance modality of undergraduate courses in Pedagogy and Tourism in relation to
the use of interfaces present in the Learning Managements System (LMS). This study
is justified due to the fact that these students demonstrate a lack of control over the
interfaces available in the virtual environment, which can affect the process of
knowledge acquisition. Information on technological fluency, projects developed in this
area, knowledge construction in the LMS in the view of several authors, the profile of
the distance education student (DE) and the characteristics of DE in higher education
were used. The methodological procedures adopted included the objective-based
evaluation approach and the construction of the Table of categories, indicators and
standards, which served as a subsidy for the elaboration of the questionnaire. This
instrument was validated by four experts and applied to 51 undergraduate distance
learning courses from Pedagogy and Tourism. The results were analyzed based on
three categories: technological skills, interaction and autonomy that formed a
significant set of information that answered the evaluative questions of this study: the
first one is related to the student's technological fluency to use LMS and the second to
the lack of knowledge of the Technologies and the repercussion on student learning.
The results revealed, in a general way, that the access to the virtual environment is
still a difficulty of Pedagogy and Tourism students and, since the use of the interfaces
present, an essential condition for the accomplishment of these courses, one perceives
the necessity of greater technological fluency. The recommendations were made in
this direction to improve the learning of students of distance learning courses and to
avoid the great number of evasions in institutions.
Keywords: Evaluation. Technological Fluency. Students. Learning Managements
System. Distance learning. Higher education.
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1 O CENÁRIO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL
Embora seja uma modalidade de educação antiga, sem registros precisos
sobre sua criação, a presença das práticas educativas a distância continua marcante.
Alves (2007) apresenta como surgimento da educação a distância (EAD) no país, a
edição de 1891 do Jornal do Brasil na seção dos classificados, a qual oferecia uma
profissionalização em datilografia por correspondência. Também aponta como marco
histórico, a implantação das "Escolas Internacionais" em 1904, filial de uma
organização americana que oferecia cursos por correspondência.
Moran (2002) descreve a história da EAD em três momentos: o primeiro
caracterizado pelo ensino por correspondência, com remessa de materiais didáticos
pelos correios, o segundo, iniciado na década de 80, com o uso da televisão e do
vídeo cassete para os telecursos profissionalizantes e formadores de estudantes do
ensino médio e fundamental, e o terceiro como o ápice da revolução no ensino, a
presença da tecnologia digital, que se iniciou no final da década de 90.
Em 1993 foi desenvolvida uma iniciativa no âmbito das universidades públicas,
o Consórcio Interuniversitário de Educação Continuada e a Distância (Brasilead), o
que Guimarães (1997) considera um prenúncio de outras iniciativas, como a
Universidade Virtual Pública do Brasil e a Universidade Aberta do Brasil (UAB).
A partir de 1998, observa-se um crescente envolvimento de
Instituições de Ensino Superior com cursos de educação a distância.
As solicitações de autorização ao Ministério de Educação foram, em
sua grande maioria, 80%, para cursos de graduação de formação de
professores, principalmente de Pedagogia e Normal Superior. Os
atuais professores do ensino fundamental são o público alvo principal
destes cursos, na medida em que sejam afetados pelo artigo 87, § 4º,
da LDB, o qual estabelece que, até o final da Década da Educação,
ou seja, 2006, somente serão admitidos "professores habilitados em
nível superior ou formados por treinamento em serviço". Estima-se que
essa exigência legal tenha motivado uma demanda pontual da ordem
de 700 mil novas vagas. (MORAN, 2002).

É nesse panorama que a EAD descerra novos horizontes para esta modalidade
de educação, capaz de atender as necessidades do mercado de trabalho e de se
adaptar à necessidade de encurtamento do espaço, favorecendo ao aluno que precisa
ingressar em um curso superior, mas tem dificuldades com o tempo, o deslocamento
ou o acesso às instituições de ensino.
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A formação continuada é contemplada de forma significativa na
modalidade à distância e proporciona a sistematização de
informações, eleva a motivação e a predisposição para a
aprendizagem, além de aperfeiçoar e favorecer a apreensão de
habilidades profissionais e educativas. Indubitavelmente, a educação
a distância concretiza sua função social, pois a disparidade econômica
minimiza-se, devolve-se a dignidade e a cidadania a muitos
brasileiros, eleva-se o igualitarismo e a compreensão política e
cultural, além de alavancar o desenvolvimento do país.
(TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, 2012, p. 5).

No Brasil, a EAD tem um papel fundamental na inclusão dos menos favorecidos
econômica e socialmente à medida que proporciona acesso ao ensino universitário e
ao aperfeiçoamento e capacitação. (ITO; BORGER, 2012).
Segundo o Ministério da Educação e Cultura (MEC), o reconhecimento da EAD
tem como base o Decreto nº 5.622, de 19/12/2005, que a regulamenta através do Art.
80 da Lei nº 9.394, de 20/12/1996 e estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, com a seguinte definição:

Art. 1o. Caracteriza-se a educação a distância como modalidade
educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos
de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e
tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e
professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou
tempos diversos. (BRASIL, 2007).

O artigo 80 reconhece a EAD como uma modalidade educacional que está
fundamentada pela mediação tutor-tecnologia-aluno nos processos de ensino e
aprendizagem, em ambiente virtual incrementado por Tecnologias Digitais da
Informação e Comunicação (TDIC), no qual são desenvolvidas atividades educativas
em qualquer tempo ou lugar (BRASIL, 2007).
Segundo Silva (2009), por ambiente virtual de aprendizagem (AVA) entende-se
que são espaços virtuais onde é possível serem estabelecidas interações de vários
níveis. Espaços onde estão presentes as TDIC usadas na EAD para estabelecer
comunicação síncrona e assíncrona. Para Porto e Santos (2014), na abordagem
síncrona a vantagem é a interação em tempo real entre tutor e aluno, enquanto que
na abordagem assíncrona a interação não acontece simultaneamente, ou seja, a
mensagem enviada é recebida e respondida em outro tempo. Estes dois modos de
comunicação podem viabilizar muitas possibilidades de interação no AVA, como a
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construção e o compartilhamento do conhecimento, o acesso a diversos conteúdos, o
esclarecimento de dúvidas, a abertura de links e outras funcionalidades que
promovem a interação entre os atores do ambiente

Em qualquer situação de aprendizagem, a interação entre os
participantes é de extrema importância. É por meio das interações que
se torna possível a troca de experiências, o estabelecimento de
parcerias e a cooperação (RIBEIRO; MENDONÇA; MEDONÇA, 2007,
p. 203).

Estas interações consistem na estrutura básica para o processo dialógico, já
que todos os envolvidos expressam suas ideias, saberes, experiências, numa
atmosfera propícia ao aprendizado. Por outro lado, o estudar e o aprender a distância,
demandam do aluno autonomia, disciplina e dedicação, fatores cruciais para o
desenvolvimento de estratégias metacognitivas, ou seja, a utilização de atividades de
planejamento e estratégias flexíveis de automonitoramento (MARINI e JOLY, 2006).
Para Silva (2009), estas dimensões pedagógicas são importantes na realidade da
EAD, uma vez que os alunos devem ser responsáveis pelo seu próprio estudo,
decidindo em que momento realizar as tarefas solicitadas e de quanto tempo precisam
dispor. Lopes e Lopes (2013) afirma que a autoinstrução é condição indispensável
para o desenvolvimento das capacidades de pesquisar, organizar e pensar de forma
crítica e independente.

Essa autonomia requer dos aprendizes, conhecimentos,

habilidades, atitudes para o domínio das TDIC. Assim, o domínio digital deve fazer
parte integrante da EAD, já que o aluno deve ser capaz de entender, criar e
compartilhar informações mediadas por elas (BEHAR, 2013).
A EAD tem se expandido ao longo dos anos em diferentes níveis de ensino,
principalmente no ensino superior, onde as tecnologias estão cada vez mais
incorporadas aos métodos de ensino.

Para Torres e Siqueira (2012) o aspecto

relacionado ao desenvolvimento tecnológico se entrelaça às inovações pedagógicas
e intervém nos modelos educacionais e processos didáticos, suscitando uma
hibridização dos espaços educacionais, ressaltam as autoras. Nesta perspectiva, a
educação virtual favorece o aperfeiçoamento constante para um número cada vez
maior de pessoas que procura atender as exigências do mundo do trabalho.
É neste cenário que se justifica a realização deste estudo, uma vez que os
alunos de cursos superiores a distância se deparam, muitas vezes, com a falta de
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fluência tecnológica e o despreparo para um ambiente de aprendizagem novo. A
Comissão de Alfabetização de Tecnologia da Informação e o Conselho Nacional de
Pesquisa de Washington1. (BEING FLUENT WITH INFORMATION TECHNOLOGY,
1999), definem fluência tecnológica como a capacidade de reformular o
conhecimento, de expressar-se criativamente e de forma adequada, de produzir e
gerar informações por meio da compreensão e utilização das tecnologias. Deste
modo, a fluência tecnológica é competência essencial para o aluno de EAD, por
possibilitar a exploração das interfaces disponíveis, bem como a identificação das
dificuldades individuais ou coletivas para busca de soluções e o desenvolvimento das
atividades propostas.
Em meio a esta realidade, encontram-se os “imigrantes digitais” que são
definidos por Palfrey e Gasser (2016) como os indivíduos menos familiarizados com
o ambiente digital, os quais aprenderam ao longo da vida a utilizar as tecnologias
como e-mails e redes sociais. Os “imigrantes digitais” vêm de uma cultura pré-internet
e por isso têm dificuldades em dominar as tecnologias digitais, afirmam estes autores.
Assim, observa-se que o uso eficaz da tecnologia é um grande desafio para os
“imigrantes digitais”, uma vez que possibilita a aplicação de recursos e ferramentas
disponíveis no ambiente virtual para o gerenciamento dos conteúdos disponibilizados
e os processos de ensino-aprendizagem (TORI, 2010).
Takahashi (2000) no Livro Verde da Sociedade da Informação2, destaca que o
nível de fluência tecnológica da população brasileira é muito baixo e que esta precisa
ser promovida em todos os níveis de ensino, do fundamental ao superior, por meio da
renovação curricular para todas áreas de especialização, de cursos complementares
e de extensão e na educação de jovens e adultos, na forma e concepção emanadas
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996.
Alfabetização digital ou fluência tecnológica, é hoje, no contexto da chamada
sociedade da informação, um dos pontos mais críticos no processo de inclusão digital
e está relacionada à aquisição de habilidades básicas para o uso de computadores e
da Internet, afirma Behar (2013).
1

Neste sentido, ressalta-se a relevância do

Being Fluent with Information Technology. Estudo realizado pela Comissão de Alfabetização de
Tecnologia da Informação e o Conselho Nacional de Pesquisa em agosto de 1997 sobre alfabetização
das Tecnologias da Informação (fluência tecnológica).
2 O Livro Verde de Tadao Takahashi contempla um conjunto de ações para o impulso da Sociedade da
Informação no Brasil nos seguintes aspectos: ampliação do acesso, meios de conectividade,
formação de recursos humanos, incentivo à pesquisa e desenvolvimento, comércio eletrônico,
desenvolvimento de novas aplicações.
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conhecimento das tecnologias digitais para o acesso às informações e participação
nas redes sociais. Em um estudo conduzido nos Estados Unidos da América, foi
proposta a noção de fluência em tecnologias de informação e comunicação por meio
do programa Fluência em Tecnologia da Informação (FITness: Fluency with
Information Technology) criado pelo Comitê de Alfabetização em Tecnologias de
Informatização (Committee of Information Technology Literacy).
O estudo preconiza a “fluência” como um conceito com sentido de maior nível
de competência no uso das tecnologias. Pessoas fluentes em tecnologias digitais são
capazes de se expressar criativamente, de reformular o conhecimento e ainda de
sintetizar novas informações. Implica num processo de aprendizagem ao longo da
vida em que as pessoas podem continuamente aplicar o que sabem, adaptar-se às
mudanças e adquirir mais conhecimento para ser mais eficaz na aplicação de
tecnologia da informação tanto no trabalho como na vida pessoal.
As novas tecnologias permitem, entre outras possibilidades, a construção
interdisciplinar

de

informações

produzidas

individual

ou

coletivamente,

o

desenvolvimento colaborativo de projetos por parte de alunos geograficamente
dispersos, bem como a troca de projetos didáticos entre educadores das mais
diferentes regiões do país, num cenário virtual de aprendizagem. Com a expansão
das redes de transmissão, as ofertas de oportunidades de estudo aumentaram e o
ressurgimento dos cursos a distância despertou o interesse pelo aprendizado, por ser
uma modalidade educacional que proporciona a aprendizagem sem os limites do
“espaço ou do tempo” (KENSKI, 2003).
Esse cenário favoreceu a expansão dos cursos de EAD no ensino superior e
gerou a necessidade de uma nova conduta no perfil dos alunos. Muitos não detêm
fluência tecnológica, o que pode impactar na qualidade do ensino e no
desenvolvimento profissional. Para Kensky (2001),

A qualidade da formação universitária é muito questionada pelos seus
próprios alunos e pelas agências que recebem esses profissionais em
suas bases. Os avanços tecnológicos redefiniram novos perfis de
atuação profissional nos quais, no mínimo, a fluência tecnológica se
faz necessária. Os próprios currículos dos cursos em todas as áreas
de conhecimento já não correspondem às expectativas da sociedade
para a ação, reflexão e formação. Jovens recém-formados, egressos
de IES renomadas, precisam passar por cursos de capacitação para
iniciar atividades em diferenciados espaços de atuação.
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Dentre as dificuldades observadas nos cursos de graduação à distância, estão
a falta de fluência tecnológica, que envolve não somente o saber usar as ferramentas
disponíveis no AVA, interface primordial no processo de aprendizagem à distância,
mas também a apropriação dos instrumentos educacionais presentes. Nesse sentido,
a cultura digital requer dos alunos o devir tecnológico, ou seja, uma transformação
efetiva em relação ao uso das interfaces disponíveis.
É fundamental o conhecimento do aluno de toda a infraestrutura de um curso a
distância e conhecimentos básicos de informática, caso contrário, ao perceber que
não sabe utilizar o AVA, não conseguirá desenvolver as atividades propostas e isto
pode gerar um bloqueio para a permanência deste aluno no curso que escolheu
(BITTENCOURT; MERCADO, 2012). Algumas instituições públicas realizam o teste
de proficiência aos alunos ingressantes, logo na primeira semana de aula, além de
oferecerem a disciplina de Introdução à Informática em suas grades curriculares
(Anexo A), apesar de não ser pré-requisito. Já as particulares nem sempre oferecem
disciplinas que possam auxiliar o aluno nas ferramentas básicas de informática (Anexo
B) e por não ter proficiência, o aluno pode desistir do curso. Neste sentido, é
importante e necessário aumentar a competência tecnológica deste aluno para que
possa interagir com o AVA e permanecer no curso até a sua conclusão.

1.1 OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Dada a necessidade de que os alunos de EAD possuam fluência tecnológica,
o objetivo desse estudo é avaliar os alunos na modalidade a distância de duas
Universidades dos cursos de graduação em Pedagogia e Turismo em relação ao uso
das interfaces presentes no AVA.
O interesse por este estudo deriva também da experiência da autora como
tutora em cursos a distância, destacando sua atuação com alunos do curso de
Pedagogia, que foram orientados desde o início da graduação. A sua prática levou a
inúmeras reflexões e questionamentos quanto às dificuldades que os alunos
apresentavam em relação ao uso do AVA. Esta experiência auxiliou a perceber alguns
bloqueios nos alunos em relação ao uso do computador, principalmente a falta de
domínio em relação às interfaces disponíveis no ambiente virtual, o que pode afetar o
processo de aquisição do conhecimento. O uso das tecnologias digitais torna-se
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atualmente, imprescindível ao aluno de EAD que precisa possuir competências
relacionadas ao domínio tecnológico, pois de acordo com Behar,
as tecnologias digitais têm potencialidades para além da exposição de
conteúdos. Estas conferem um papel mais ativo, em que por meio da
interação e da interatividade, a colaboração e cooperação são
favorecidas (BEHAR, 2013, p. 57).

Assim, o domínio tecnológico compreende a fluência digital; a cooperação e
interação social proporcionada pelo AVA; a presença social no ambiente; a autonomia
na tomada de decisões; a organização de tempo e espaço; a comunicação e a forma
de se expressar dentro da plataforma de aprendizagem.
Diante desta realidade, o objetivo deste estudo é avaliar a fluência tecnológica
dos alunos do curso a distância de graduação em Pedagogia e Turismo em relação
ao uso da tecnologia no AVA. A escolha do curso de Pedagogia está relacionada à
experiência da autora em uma instituição privada, onde foi realizado o estudo e por
não oferecer o teste de proficiência do uso da tecnologia aos alunos ingressantes; já
o curso de Turismo se deu por conveniência, devido ao contato da autora com a
coordenadora do curso e por ser uma conceituada instituição pública que oferece o
Curso de Informática Básica aos ingressantes dos cursos.
A relevância deste estudo reside também nos benefícios que podem trazer às
instituições de EAD, em razão dos resultados que podem gerar a implementação de
programas de capacitação on-line aos ingressantes nos cursos da EAD.

Estes

programas podem minimizar as dificuldades dos alunos, principalmente nas
instituições particulares, proporcionando conhecimento e o uso eficiente e eficaz das
ferramentas de interação e comunicação presentes no ambiente virtual de
aprendizagem.
Pesquisadores como Moore e Kearsley (2007, p. 187-190), ressaltam que a
aptidão para o uso da tecnologia evita a relutância em utilizá-la de modo criativo e
arriscado, e quanto mais familiarizado o aluno estiver com as interfaces, mais essa
resistência diminuirá e maior será a colaboração on-line. Deste modo, poderá oferecer
aos planejadores e professores do curso uma discussão das principais competências
e limitações dos alunos para o uso do AVA.
Uma das dificuldades identificadas é a desistência dos alunos de EAD até o
final da graduação por motivos diversos. A questão da evasão é apresentada pelo
Censo EAD Brasil (2016) como um assunto que preocupa a todos os envolvidos na
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EAD. A taxa de evasão é calculada com base nos alunos desistentes em relação ao
total de alunos matriculados. Os cursos totalmente a distância apresentaram uma taxa
de 26% a 50%, enquanto que os cursos semipresenciais apresentaram uma taxa de
evasão entre 11% a 25%. Esses números denotam que os motivos de desistência
nas duas modalidades são: falta de tempo, questões financeiras e falta de adaptação
à modalidade ou a metodologia do curso.

A falta de tempo está relacionada à

conciliação de estudo e trabalho; as questões financeiras em termos de não
pagamento das mensalidades, o que não é o caso das instituições públicas; a falta de
adaptação à modalidade ou a metodologia do curso correspondem aos alunos que
não conseguem se habituar a estrutura do AVA por desconhecerem as tecnologias
disponíveis no ambiente virtual ou não possuírem habilidades tecnológicas para
usufruírem deste universo (CENSO EAD BRASIL, 2015).
Por isso, algumas ações são fundamentais para a retenção do estudante nos
cursos de EAD. Dentre elas o aprofundamento e o conhecimento sobre o AVA, suas
interfaces, metodologia, estrutura pedagógica, a fim de reduzir as dificuldades dos
alunos e aumentar o nível de interesse pela EAD.
Nesse contexto, este estudo busca responder as seguintes questões:
Até que ponto os alunos de cursos a distância possuem fluência tecnológica
para interagir com o AVA?
Até que ponto o desconhecimento das tecnologias digitais afeta o aprendizado
do aluno?
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2 ASPECTOS RELEVANTES DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
2.1 ESTUDOS SOBRE FLUÊNCIA TECNOLÓGICA
Muitos são os projetos que abrangem o estudo da fluência tecnológica.
Seymour Papert3,

dedicado

ao

desenvolvimento

de

projetos

educacionais

relacionados a programas de computador como instrumentos de aprendizagem e
criatividade para crianças, implementou programas educativos para auxiliar o
processo de construção do conhecimento por meio da fluência tecnológica. Seus
métodos são baseados no construtivismo de Piaget, e os projetos destinados aos
jovens, se multiplicaram por meio da capacitação, experimentação e desenvolvimento
de programas educacionais que fazem parte das iniciativas de Papert desde 1990.
Um de seus projetos, o MaMaMedia (WORD WILDE WORKSHOP, 1995),
baseado em 15 anos de investigação no Massachusetts Institute of Technology (MIT)
e Havard com a participação de educadores, empresários, cientistas da computação
e designers de mídia, foi idealizado para criar um ambiente on-line de aprendizagem
e diversão para todas as crianças, para que desde cedo possam utilizar a internet não
apenas para à procura de informações, mas para a construção do conhecimento. No
ambiente MaMaMedia as crianças podem criar, inventar seus próprios desenhos,
escrever e publicar suas próprias histórias. A tecnologia de mídia foi criada para
desenvolver uma comunidade para os jovens de qualquer parte do planeta de modo
a se tornarem exploradores, designers, construtores, artistas e escritores por meio da
fluência digital.
O site possui quatro canais principais de atividades: canal surpresa, oferece
ferramentas interativas que desafiam a criatividade; canal ROMP oferece sete
ambientes gráficos para explorar tópicos como física, jogos como Magic, histórias,
esportes, animais entre outros; canal BUZZ, espaço seguro para que os jovens
possam enviar suas mensagens, ideias, temas de filmes, jogos, amizade, entre outros;
canal ZAP oferece seis ferramentas de design para construir formas de expressão e
serem disponibilizadas para as crianças criarem seus próprios personagens, papéis
de parede, animações, e-card, etc. O projeto MamaMedia incentiva a leitura, a escrita,
a literatura de mídia, a autoexpressão com a mídia digital, habilidades de comunicação

3

Seymour Papert é matemático, educador, co-fundador do Laboratório de Inteligência Artificial do
MIT, membro do corpo docente, fundador do MIT Media Lab. Papert foi colaborador por muitos
anos com Jean Piaget na Universidade de Genebra, Suíça.
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nos

principais

canais

disponíveis,

possibilita

um

ambiente

favorável

ao

desenvolvimento da fluência tecnológica.
Em 2000, Papert liderou um projeto relacionado à fluência tecnológica
encomendada pelo governador do Estado do Maine para que fosse o primeiro estado
a investir na formação tecnológica de suas crianças. Foram doados computadores
para cada criança frequentadora das escolas do local, com o propósito de
proporcionar o acesso à tecnologia, não só dentro da escola, mas também fora dela.
Esta revolução digital gerou muitas polêmicas e em resposta às críticas Papert
respondeu:

As pessoas que pensavam sobre a questão da tecnologia na
educação, se deveria haver um computador em cada sala de aula,
tiveram seus olhos abertos para a ideia de que algo muito maior está
em jogo (PAPERT, 2000).

Para Papert (2000), os espaços do computador são meios ativos de
aprendizagem, que permitem ao aprendiz visualizar suas próprias construções
mentais e relacionar o concreto ao abstrato. É muito mais do que ter um computador
em cada sala, é fazer com que o indivíduo em seu cotidiano possa ter mudanças
significativas no seu desenvolvimento intelectual.
Para Silva (2004) a escola não evoluiu, tornou-se estática e produz a exclusão
social e da cibercultura, quando exclui o acesso às tecnologias da educação das
novas gerações. E para isso é necessário investir na fluência tecnológica dos alunos,
para maiores oportunidades futuras.
A fluência tecnológica pode ser comparada, segundo Mitchel Resnick4, um dos
fundadores do Laboratório de Mídia do Massachusetts Institute of Technology (MIT),
à fluência em um idioma, que tem grande utilidade na vida de uma pessoa que precisa
utilizar a língua em seu cotidiano. Ser verdadeiramente fluente, é ser capaz de
articular uma ideia complexa e saber “fazer as coisas” com um idioma estrangeiro,
como contar uma história envolvente, por exemplo.
Quando você aprende a ler e a escrever, você está em melhores
condições de aprender muitas outras coisas. E isso também se dá com
a fluência digital. Nos próximos anos, a fluência digital vai se tornar um
4

Resnick é doutor em ciência da computação do MIT (1988, 1992). Trabalhou como jornalista na área
de ciência-tecnologia 1978-1983. É consultor na área de usos criativos de computadores na
educação.
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pré-requisito para obtenção de emprego, participação significativa na
sociedade e aprendizagem por toda a vida. (RESNICK, 2006).

Resnick desenvolveu uma variedade de ferramentas educacionais que
envolvem as pessoas em novos tipos de atividades de design e experiências de
aprendizagem, incluindo os "tijolos programáveis" que foram a base para a LEGO
Mindstorms, linha de brinquedos criada em 1998, e StarLogo software premiado,
projetado para a educação.

É co-fundador da Computer Clubhouse, uma rede

premiada de centros de aprendizagem para jovens de comunidades carentes.
O Laboratório de Mídia do MIT em parceria com o Boston Museum of Science,
criou o programa Computer Clubhouses em 1993 realizado em vários países, inclusive
o Brasil, projetado para habilitar jovens de todas as origens a se tornarem pessoas
mais capazes no uso das tecnologias, criativas e confiantes. O objetivo dessa rede
de aprendizagem é capacitar os jovens por meio do uso da tecnologia de
aprendizagem para que se tornem digitalmente fluentes como designers e criadores
de novas tecnologias digitais.

Este projeto tem como preceitos básicos: a

aprendizagem ativa e envolvente; a disposição para aceitar desafios; a colaboração
entre pessoas com idades, culturas, gêneros e origens diferentes; e a prática do
respeito e da confiança mútua.
Os membros do Computer Clubhouse usam software moderno para criar seus
próprios trabalhos artísticos, animações, simulações, apresentações multimídia,
composições musicais, websites, e construções robóticas (RESNICK, 2006). O
modelo de aprendizagem utilizado é projetado para capacitar jovens de todas as
origens para se tornarem pessoas mais capazes, criativas e confiantes.

Este modelo baseia-se em pesquisas nas áreas da educação,
psicologia do desenvolvimento e social, ciência cognitiva e
desenvolvimento da juventude. Baseia-se na pesquisa sobre o papel
do afeto e motivação no processo de aprendizagem , a importância do
contexto social e da interação entre o desenvolvimento individual e
comunitário. Aproveitam as novas tecnologias para dar suporte a
novos tipos de experiências de aprendizagem e envolver os jovens
que foram alienados por abordagens tradicionais de ensino
(NATIONAL CENTER FOR TECHNOLOGICAL LITERACY, 2016)5.

5

Centro Nacional de Alfabetização Tecnológica do Museu da Ciência de Boston.
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O projeto envolve habilidades como: o uso proficiente do computador para as
funções básicas do sistema, nos processadores, na busca de informações; a
habilidade de aprender novos meios de usar o computador; a criação de artefatos para
os próprios projetos com múltiplos usos; a habilidade de desenvolver os próprios
projetos; a habilidade de usar a tecnologia em benefício da comunidade, por meio do
compartilhamento de ideias e o entendimento dos conceitos relacionados às
atividades tecnológicas. Os Clubhouses apresentam mais do que a possibilidade de
utilizar as TDIC, propiciam aos jovens a ambição e o desejo de aprender novas
aptidões, e as oportunidades de autodesenvolvimento e progressão são infinitas, uma
vez que oferecem bolsas de estudos e oportunidades únicas aos participantes mais
ambiciosos e dedicados ao projeto (NATIONAL CENTER FOR TECHNOLOGICAL
LITERACY, 2016).
A definição de fluência tecnológica vai além dos conceitos da “alfabetização
digital”, do saber lidar com a tecnologia. Para o Committee on Information Technology
Literacy do projeto “Being fluent with information technology” (BEING FLUENT WITH
INFORMATION TECHNOLOGY, 1999), a fluência tecnológica empodera as pessoas
a explorarem eficazmente as informações disponíveis no ambiente virtual, a
compreenderem e dominarem as TDIC para o processamento da informação e
comunicação de ideias, conceitos e mensagens. Esses elementos são capazes de
aumentar a competência tecnológica à medida que múltiplas ações são desenvolvidas
em meio às possibilidades digitais.
As justificativas para a implementação deste projeto surgiram da limitação dos
cidadãos americanos quanto ao uso das ferramentas digitais, o que os obrigou a
desenvolverem

habilidades

intelectuais

com

a

finalidade

de

incorporarem

conhecimentos e se apropriarem da tecnologia. O termo “fluência” sugere um nível
maior de competência, onde as pessoas ao desenvolverem habilidades para o uso de
tecnologias são mais suscetíveis à criatividade, à construção e reconstrução do
conhecimento com o propósito de sintetizar novas informações, destaca a Comissão
de Alfabetização de Tecnologia da Informação (1997).
Para o desenvolvimento da fluência tecnológica foram ressaltados três pontos
cruciais: a aquisição de informações, o desenvolvimento de habilidades tecnológicas
e o desenvolvimento de capacidades intelectuais.

As capacidades intelectuais

envolvem coletar, organizar, avaliar as informações, colaborar, comunicar-se com
outros públicos para troca de informações e a antecipação às mudanças tecnológicas.
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A capacidade de intercomunicação é um ponto de destaque nessa interação digital na
qual as pessoas se comunicam, trocam ideias, desenvolvem projetos em conjunto e
vão além da informação. O aprendiz em colaboração com o grupo forma uma equipe
para um objetivo comum, participa, colabora, se compromete com base nessas novas
competências tecnológicas, ressalta Kensky (2015).
Outro exemplo relacionado à fluência tecnológica, o Programa Anual de
Capacitação Continuada (PACC) da Capes (OLIVEIRA, 2011), focada na temática
fluência tecnológica no Modular Object-Oriented Dynamic Learning Enviroment
(Moodle), voltada para professores-pesquisadores, tutores, equipe multidisciplinar,
coordenadores de curso, de tutoria e de polos de apoio presencial atuantes nos cursos
de graduação e pós-graduação da Universidade Federal de Santa Maria no Sul
(UFSM). O objetivo deste projeto foi capacitar os Servidores Técnicos/tecnólogos em
Assuntos Educacionais (TAE) e professores atuantes na elaboração de projetos
pedagógicos de cursos, programas de capacitação nos cursos de graduação e pósgraduação presenciais ou a distância.
O PACC sustenta três princípios básicos para o desenvolvimento da fluência
tecnológica: a fluência técnica ou competência técnica do tutor para interagir e
solucionar problemas; a fluência prática em que o tutor monitora constantemente o
acesso dos alunos ao ambiente e a fluência emancipatória que propicia a mediação
pedagógica, em que o tutor colabora com o processo ensino-aprendizagem. Para
Malmann e Schneider (2011), estes três princípios são fundamentais para os tutores
interagirem no AVA.
A fluência nas tecnologias educacionais em rede que mediam os
processos formativos é imprescindível para todos os sujeitos que
fazem parte da educação a distância, desde os professorespesquisadores que conduzem os cursos, passando pelos tutores,
presencial e a distância, até os estudantes que estão iniciando e dando
continuidade à sua formação. Portanto, como parte integrante deste
sistema, também precisam estar capacitados pedagógica e
tecnologicamente para atuar com qualidade na coordenação,
condução didática, monitoramento, pesquisa, estudo e avaliação.
(OLIVEIRA, [2011], p. 61).

Assim, a fluência tecnológica pode assegurar a codificação do ambiente virtual
e a interação entre os atores em rede. A capacitação pedagógica e tecnológica são
componentes essenciais para atuar na modalidade educacional a distância, uma vez
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que pode habilitá-los no uso e acompanhamento das inovações tecnológicoeducacionais como forma de atender a expansão, interiorização e melhoria na
qualidade do ensino superior (OLIVEIRA, 2011).
Com base nas ideias principais dos diversos estudos apresentados,
relacionados à fluência tecnológica foi construído o Quadro 1.
Quadro 1 - Aspectos relevantes relacionados à Fluência Tecnológica
Projetos

Computer
Clubhouses
(1993 até
hoje)

Públicoalvo
Jovens e
crianças.

Justificativa
A ideia dos
Clubhouses é
aumentar as
chances de
inserção dos
jovens na
sociedade por
meio do uso da
tecnologia
digital, com o
objetivo de
inspirá-los a
prosseguir o
ensino superior
e explorar suas
carreiras por
meio de
domínios
científicos e
tecnológicos.

Objetivos
a) Conceder aos
jovens,
oportunidades
iguais de
acesso ao
uso da
tecnologia.
b) Fomentar
relações
saudáveis,
respeitosas e
consistentes.
c) Incentivar um
ambiente
inclusivo que
abraça a rica
diversidade
das
comunidades
de diversos
países.
d) Engajar os
jovens a
inventar, a
autodescobrir,
a colaborar e
a explorar as
mídias
digitais.

Habilidades
Desenvolvidas
a) Utilizar
software
profissional e
ferramentas
de hardware
para criação
de designs.
b) Adquirir
competências
tecnológicas
avançadas.
c) Ter atitudes
positivas em
relação à
aprendizagem
e um
aumento do
interesse em
atividades
escolares.
d) Alcançar o
interesse
genuíno em
carreiras
relacionadas
com a
tecnologia.

(Continua)
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(Continuação)
Projetos

Públicoalvo
Crianças de até
12 anos

Programa
MaMaMedia
(1995 até
hoje)

Committee
on
Information
Technology
Literacy
(1999
até hoje)

Inicialmente a
implementação
do projeto incidiu
sobre o grupo de
alunos da
graduação ou
pós-graduação.

Justificativa
Desenvolver a
fluência
tecnológica em
crianças com a
finalidade de
serem adultos
preparados,
criativos,
inovadores para
o
aperfeiçoamento
de suas
carreiras.
Capacitar jovens
a serem os
inventores e
líderes na
economia do
conhecimento
global.

A crescente
necessidade da
tecnologia da
informação na
vida cotidiana
das pessoas, fez
com que o
governo
financiasse esse
projeto,
principalmente
nas
universidades.

Habilidades
Objetivos
Desenvolvidas
Promover as
a) Saber utilizar
competências de
as
aprendizagem do
tecnologias
século 21 para
disponíveis
incentivar as
com fluência
crianças a:
e criatividade.
b) Saber lidar
a) Projetar e
com
produzir seus
situaçõespróprios
problemas e
trabalhos de
buscar
arte,
soluções.
animações,
e marcadores. c) Relacionar-se
com diversos
b) Explorar
tipos de
centenas de
pessoas.
temas e
d)
Desenvolver
ideias na
a habilidade
Internet - em
de leitura,
um ambiente
escrita e
seguro.
design.
c) Comunicar e
e)
Criar gráficos,
interagir com
jogos, ideias
os outros de
para uso
maneira
pessoal ou
significativa e
compartilhado
construtiva.
f)
Programar
d) Usar sua
jogos.
criatividade e
habilidades
de
pensamento
crítico para
gerar e
compartilhar
ideias.
Capacitar alunos a) Desenvolver
de cursos de
capacidades
graduação e
intelectuais
pós-graduação
como:
que precisam da
Colaboração
fluência
com o outro,
tecnológica para
antecipar-se
o aprendizado
às mudanças
digital e para o
tecnológicas.
mercado de
b) Conhecer
trabalho.
conceitos
sobre as
TDIC.
c) Saber usar as
TDIC.

(Continua)
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(Conclusão)
Públicoalvo
Professorespesquisadores,
tutores,
profissionais
multidisciplinares
e técnicos,
Programa
coordenadores
Anual de
de Cursos e de
CapaciTutoria e
tação
coordenadores
Continuada
de Polos de
(PACC) da
Apoio Presencial
Capes
da UAB.
(2011)
Projetos

Justificativa
Necessidade de
capacitar a
equipe
pedagógica dos
cursos de
graduação, pósgraduação e
extensão a
distância, nas
especificidades
pedagógicas,
tecnológicas e
de gestão do
Sistema UAB.

Objetivos
Desenvolver a
fluência
tecnológica no
moodle para
potencializar a
prática dialógicaproblematizadora
dos tutores na
UAB/UFSM
(OLIVEIRA,
2011).

Habilidades
Desenvolvidas
a) Introduzir os
profissionais
ao (AVA).
b) Saber utilizar
as TDIC.
c) Realizar a
tutoria em
EAD.
d) Elaborar
material
didático para
EAD.
e) Planejar
aulas e
atividades em
cursos a
distância.
f) Gerir os
polos.

Fonte: A autora (2016).

O Quadro 1 permite analisar de forma mais objetiva diferentes aspectos da
fluência tecnológica apontados por autores diversos que apresentam propostas
diferentes e constatam a necessidade da fluência tecnológica para a progressão ou
aperfeiçoamento na carreira, inserção no mercado de trabalho e no mundo digital.
Dentre os fatores evidenciados pelos projetos Clubhouse e Committee on Information
Technology Literacy estão a necessidade da capacitação tecnológica e o
aperfeiçoamento constante das TDIC; os aspectos comportamentais associados às
capacidades intelectuais como colaborar, compartilhar e interagir. As especificidades
desses projetos requerem um ambiente favorável de pertencimento ao grupo e o
esforço em colaborar, dialogar, todos no mesmo processo de ensino-aprendizagem
(KENSKY, 2015).
O projeto MaMaMedia resultou em um site que oferece oportunidades de
aprendizagem direcionadas às crianças e jovens, incrementado por jogos,
brincadeiras, criações, entretenimentos.

Apresenta uma variedade de temas,

desenvolve aplicações para aprender com a tecnologia, combina mecânica com o jogo
e redes sociais. Transforma jovens de comunidades em inventores e líderes da
economia global.
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Santos (2009) em seu artigo sobre interatividade na cibercultura apresenta o
processo de comunicação que se apresenta hoje sob um novo esquema.
O emissor não emite mais, no sentido que se entende habitualmente,
uma mensagem fechada, oferece um leque de elementos e
possibilidades à manipulação do receptor; b) a mensagem não é mais
"emitida", não é mais um mundo fechado, paralisado, imutável,
intocável, sagrado, é um mundo aberto, modificável na medida em que
responde às solicitações daquele que a consulta; c) o receptor não
está mais em posição de recepção clássica, é convidado à livre
criação, e a mensagem ganha sentido sob sua intervenção.

O MaMaMedia apresenta um ambiente diversificado, com uma variedade de
opções, possibilidades de criação, cocriação, espaço para as redes sociais,
entretenimento, o que favorece a criatividade, a capacidade de resolução de
problemas, o desenvolvimento de projetos pessoais.

Estas são habilidades

importantes para o desenvolvimento pessoal e profissional.
O projeto PACC acentua a necessidade de capacitação profissional para os
tutores dos cursos a distância e considera a fluência tecnológica como um incremento
para a prática dialógica-problematizadora dos profissionais da EAD. O tutor é um
formulador de problemas, provoca interrogações, possibilita o diálogo e a
colaboração. Precisa ser orientador na construção do conhecimento do aluno,
viabilizar a autoformação e independência no processo de aprendizagem com
dinamismo e criatividade (DIAS; LEITE, 2014).
Para Freire (1996, p. 88) a relação entre tutor/aluno deve ser dialógica, aberta,
curiosa, indagadora.

O “exercício da curiosidade” instigada pelos computadores

estimula “a imaginação, a intuição, as emoções, a capacidade de conjecturar, de
comparar, na busca da perfilização do objeto ou do achado de sua razão de ser.” A
tecnologia disponibiliza um manancial de estímulos e desafios à curiosidade, capaz
de ampliar a visão de mundo. Assim, faz-se necessário a fluência tecnológica para
que o aprendiz possa explorar em si todas as potencialidades e possibilidades na
construção do conhecimento.
Embora os programas sobre fluência tecnológica destacados no Quadro 1
apresentarem aspectos similares quanto ao estímulo à pesquisa, à construção de
projetos, o desenvolvimento de habilidades, à capacidade de solucionar problemas,
etc, também revelam aspectos distintos. O Quadro 2 mostra as similaridades e
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diferenças dos projetos sob à ótica de quatro aspectos: público-alvo, justificativa,
objetivo e habilidades desenvolvidas.
Quadro 2 - Similaridades e diferenças relacionadas aos projetos
Aspectos

Quanto ao
público-alvo

Quanto à
justificativa

Quanto aos
objetivos

Quanto às
habilidades
desenvolvidas

Similaridades
Computer Clubhouses e
MaMaMedia destinados a crianças
e jovens.

Todos os projetos pretendem
desenvolver a fluência tecnológica
para o uso efetivo das TDIC na
área pessoal, profissional e
educacional.
Computer Clubhouses e
MaMaMedia objetivam a
preparação do jovem para o
mercado de trabalho e fomentam a
formação em designers.

Todos os projetos têm em comum
o desenvolvimento das habilidades
nas TDIC para o desenvolvimento
pessoal e profissional.
Os projetos Computer Clubhouses
e MaMaMedia têm como foco o
desenvolvimento das habilidades
de criação e programação de jogos

Diferenças
Commitee on Information
Technology Literacy - destinado
a alunos de graduação e pósgraduação.
PACC – destinado a professores,
tutores e coordenadores.
Não há

Commitee on Information
Technology Literacy objetiva a
capacitação nas TDIC aos alunos
de graduação e pós-graduação.
PACC – objetiva desenvolver a
fluência tecnológica no ambiente
moodle.
O projeto PACC pretende
desenvolver habilidades como:
planejar aulas e atividades em
cursos à distância, realizar a
tutoria em EAD, gerir os polos.

Fonte: A autora (2016).

As peculiaridades de cada projeto evidenciam que o computador e as novas
tecnologias estão cada vez mais abrangentes no sentido de apontar diversas formas
de se aprender.
O computador torna-se, então, uma ferramenta viabilizadora de
ambientes de aprendizagem, no qual as ideias construcionistas podem
ser amplamente exploradas. (MALTEMPI, 2005 p. 5).

Essas ideias são expressas e concretizadas pelo aprendiz ao construir
artefatos, chamados de concretos ou abstratos, como uma escultura, tese, ou
programa de computador (MALTEMPI, 2005). Neste contexto, a relação aprendizartefato é sustentada pelo agente criador do artefato, favorecendo o diálogo, a troca
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de informações, intervenções, agregações, associações e significações como autoria
e coautoria. Essas habilidades tecnológicas são potencializadas pelas possibilidades
de construção e reconstrução do conhecimento (SANTOS, 2009).
Levando em consideração esses aspectos, a fluência tecnológica torna-se
imprescindível para que o aluno estabeleça estratégias de aprendizado, como
organização, planejamento, gerenciamento do tempo para os estudos, além da
possibilidade de interação com outros alunos e professores.

2.2 A CONSTRUÇAO DO CONHECIMENTO NO AVA
Os ambientes virtuais de aprendizagem contribuem para o melhor
aproveitamento da educação e aprendizagem na EAD, pois oferecem o
compartilhamento de informações, múltiplas possibilidades de comunicação e
interação imediatas (KENSKY, 2003). A interação on-line entre os aprendizes e o
instrutor também é muito importante neste processo, não só pela instrução, mas
também pelo contato social estabelecido entre eles (MOORE; KEARSLEY, 2007), pois
a interatividade permite a colaboração nas atividades e grupos virtuais, favorecendo
a cooperação e o aprendizado.
Primo (2008) destaca e valoriza o conceito de interatividade no contexto
interpessoal de modo que a comunicação mediada pelo computador deve ser
plenamente dialógica. Na sua proposta de estudo, sugere dois tipos de interação
nesta relação com o computador, a mútua e a reativa. A interação mútua é definida
por um sistema ativo, criativo, na qual o comportamento de um influencia o
comportamento do outro, as partes estão em constante evolução e desenvolvimento,
enquanto que a reativa é o oposto, é automática, se fecha na ação e reação.

Para que uma interface seja plenamente interativa, ela necessita
trabalhar na virtualidade, possibilitando a ocorrência da problemática
e viabilizando atualizações. Por outro lado, uma interface reativa
resume-se ao possível, que espera o clique do usuário para realizarse (PRIMO, 2008, p. 10).

Na interação mútua os aprendizes vão além das ações e reações, pois levam
consigo comportamentos globais como contextos sociais, físicos, culturais e
temporais, já na reativa, os aprendizes atuam automaticamente e têm poucas chances
de trabalhar ativa e reciprocamente.
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A interação com as informações, na opinião de Kenski (2008), requer
envolvimento do aluno e são fundamentais para o seu aprendizado. Para isso é
imprescindível a transformação dessas informações em construção do conhecimento
por meio de trocas comunicativas, discussões, críticas, compartilhamento de ideias
para que sejam re-construídas e re-elaboradas. Desta forma, o conhecimento passa
a ser socializado e vai além das fronteiras acadêmicas. A qualquer hora, a qualquer
momento em decorrência das novas tecnologias, as informações chegam mais rápido,
se renovam, se modificam e é neste âmbito que as relações de aprendizagem
acontecem.
Os aportes de Moore e Kearsly (2008) sobre a eficácia do ensino na EAD
referem-se às interações entre os atores do ambiente virtual, pelas quais são
identificadas por três tipos distintos: interação aluno-conteúdo, interação alunoinstrutor, interação aluno-aluno, que são representadas no Quadro 3.

Quadro 3 - Interação e comunicação na EAD

Aluno-Conteúdo

1. Processo de aprendizado
planejado e auxiliado por um
professor.
2. O aluno elabora o próprio
conhecimento e insere
informações em estruturas
cognitivas prè-existentes

Aluno-Instrutor

1. Os instrutores auxiliam os
alunos a interagir com o
conteúdo.
2. Ajudam os alunos a
aplicarem o que estão
aprendendo conforme
aptidões.
3. Dão conselhos, apóiam e
incentivam cada aluno

Aluno-Aluno

1. Interação internamente nos
grupos e entre os grupos.
2. A interação entre os
colegas é estimulante e
inovadora.
3. Podem se organizar em
equipes de projetos.

INTEGRAÇÃO

Fonte: Moore e Kearsly (2008) adaptado pela autora (2016).

O Quadro 3 mostra a relação aluno-conteúdo caracterizada pela autonomia do
aluno e o apoio do professor que facilitam o processo de aprendizagem, quando o
aluno interage com o conteúdo e o transforma em conhecimento pessoal. Na relação
aluno-instrutor, o instrutor é responsável pelo acompanhamento do aluno, aplica
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testes formais e informais, momento em que o feedback constante é imprescindível
ao aluno, considerando as diferenças individuais e o nível de conhecimento.

A

interação aluno-aluno é rica em informações, pois gera discussões valiosas, que
levam a reflexões sobre o conteúdo apresentado, a aprendizagem é mútua, os que
sabem ajudam os que não sabem, são estimulados a buscarem novas formas de
conhecimento e a lidar com diferentes contextos sociais e culturais (MOORE;
KEARSLEY, 2008). O professor como mediador deste processo de integração,
assume o papel de parceiro do aluno à medida que contribui para o seu aprendizado
(VOIGT; LEITE, 2004).
Para Castells (2000) as novas tecnologias da informação estão integrando o
mundo em redes globais de instrumentalidade, ou seja, a comunicação é mediada
pelo computador que possibilita a consecução e formação de uma gama enorme de
comunidades virtuais. Esse fenômeno possibilita o ser individual estar em contato
com o ser coletivo. As vivências e experiências estão conectadas ao mundo digital,
em que todas as informações são compartilhadas e transformadas em outras
informações, que por sua vez se transformarão em outras e assim sucessivamente.
Todos precisam estar em “estado constante de aprendizagem”, num clima de
colaboração sobre tudo (Kenski 2003).
A colaboração é um dos princípios da aprendizagem colaborativa,
complementa Gozzi (2008), pois o aprendiz é estimulado a comparar, argumentar,
integrar, construir o conhecimento para resolução de problemas. Neste ambiente
colaborativo formam-se as comunidades de aprendizagem e o conhecimento é visto
como construto social. Comunidade de aprendizagem é definida pelo autor como:

Um grupo que interage entre si e estabelece relações sociais, durante
um determinado período de tempo (permanência), com o propósito de
aprender um conceito de interesse comum. Quando o aprendizado é
proporcionado em grupos, normalmente os vínculos estabelecidos,
sejam eles afetivos ou objetivos, podem facilitar a aprendizagem
colaborativa e tornar este processo mais dinâmico e inovador.

(GOZZI, 2008, p. 3).
A aprendizagem colaborativa envolve alguns elementos básicos conforme
mostra a Figura 1.
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Figura 1 - Elementos da aprendizagem colaborativa

Interdependência

Avaliação

Aprendizagem
Colaborativa

Interação

Pensamento
Divergente
Fonte: Kenski (2008) adaptado pela autora (2016).

A interdependência do grupo tem relação com o trabalho em conjunto realizado
com eficácia para alcançar os objetivos com êxito; a interação favorece a
aprendizagem colaborativa por meio da cooperação; o pensamento divergente implica
em colaborar para resolver situações com criatividade e empenho, apesar das
diferenças de ideias e opiniões; e a avaliação é o método utilizado para se autoavaliar
e avaliar o aprendizado em grupo.

O processo da aprendizagem colaborativa

presume um movimento intenso de trocas, em que todos são autores ou coautores
das atividades propostas, pelas quais o conhecimento é construído e desconstruído
numa dinâmica inovadora e participativa.

Os aprendizes ganham autonomia e

liberdade para aprender juntos (KENSKI, 2008).
A construção do conhecimento, fruto da nova sociedade do conhecimento, é
inerente ao processo da aprendizagem colaborativa, à medida que propõe ao aprendiz
a exposição de ideias a partir de algo que se construiu, e com isso é registrado nos
seus pensamentos, que por sua vez, geram novos conhecimentos (MALTEMPI, 2005,
p. 5).
Baseado nos conceitos de Valente (2005), Maltempi explica o processo da
construção do conhecimento do aprendiz ao programar um computador.

Ele é

representado pelas ações de descrição, execução, reflexão, depuração, na forma de
um espiral.
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Figura 2 - Espiral da aprendizagem

Fonte: Valente (2005) adaptado pela autora 2016.

Nas fases de reflexão e depuração, o aprendiz tem a possibilidade de
sistematizar e construir novos conhecimentos, os quais ampliam o aprendizado em
forma de um espiral, na depuração o aprendiz percebe uma nova forma de realizar a
atividade e constrói novos aprendizados. Maltempi (2005) ressalta que a ideia de
espiral da aprendizagem pode ser adotada fora da área de programação, em todos os
contextos. Na EAD, por exemplo, a espiral da aprendizagem ocorre no processo de
aprendizagem no AVA, na relação entre os atores, sustentada pelo diálogo,
cooperação e colaboração. À medida que o aprendiz se desenvolve, a evolução das
informações torna-se mais complexa, o que possibilita a construção contínua do que
ele aprendeu. Neste processo de descoberta, a aprendizagem torna-se relevante e
significativa, apresenta alternativas e relações para resolução de problemas
(OSTERMANN; CAVALCANTE, 2011).
Segundo Ausubel (2000), a aquisição de novos significados exige um
mecanismo de aprendizagem significativa única para o aprendiz, uma vez que há
interação entre novas ideias e ideias relevantes já apreendidas por ele. Para estes
autores, a aprendizagem significativa é retida por mais tempo, além de aumentar a
capacidade de aprender novos conteúdos mais facilmente. Requer a interação entre
a estrutura cognitiva prévia do aluno e a aquisição de novos conhecimentos. O aluno
é produtor do seu próprio conhecimento, é ativo e receptivo. Neste contexto, os
autores sugerem alguns fatores que são favoráveis à aprendizagem significativa no
AVA, conforme exposto no Quadro 4.
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Quadro 4 - Fatores facilitadores da aprendizagem significativa no AVA
1 - Interação Social e Questionamento
• Aprendizagem por meio de perguntas.
• Postura dialógica.

2 - Diversidade de Material Instrucional
• Além dos livros textos, utilizar artigos, jornais e outros materiais.
• Utilizar e selecionar materiais diversos com cautela.

3 - Aprendizagem Receptiva
• Processo dinâmico de interação com novos conhecimentos.
• Percepção do aluno em relação à aprendizagem recebida.

4 - Aprendizagem da nova linguagem
• Aprender não só as palavras, mas os signos e instrumentos utilizados.

5 - Consciência Semântica
• O significado está nas pessoas e não nas palavras.

6 - Aprendizagem pelo erro
• A aprendizagem ocorre na correção dos próprios erros.

7 - Desaprendizagem
• O novo conhecimento interage com o conhecimento pré-existente.

8 - Incerteza do conhecimento
• Sintetiza os fatores até então mencionados, principalmente os que estão relacionados à
linguagem.

9 - Definições, perguntas e metáforas
• Elementos que constróem e ampliam o processo de aprendizagem no aluno.
Fonte: Ausubel et al. (2000 apud MESSA, 2010) adaptado pela autora (2016).

A interação social e o questionamento asseguram a aprendizagem significativa
à medida que o professor deixa de ser um mero transmissor de conteúdos e passa a
ser um formulador de situações que provoquem questionamentos no aluno. Silva
(2003) destaca como princípios da interatividade social a participação/intervenção em
que o aluno participa e modifica a mensagem; a bidirecionalidade ou hibridação
relacionada à comunicação onde o aprendiz codifica e decodifica a mensagem; e a
permutabilidade/potencialidade onde as trocas, associações e significações ocorrem
em redes múltiplas de conexão.
Outro fator facilitador da aprendizagem significativa é a utilização de diversas
fontes de pesquisa, além dos materiais apresentados no AVA, com o propósito de
agregar conhecimentos de interesse tanto do aluno quanto do professor.
A aprendizagem receptiva é naturalmente ativa e facilita a aprendizagem significativa,
à proporção que incorpora novos conhecimentos aos já existentes. A consciência
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semântica implica em tomar consciência do significado das pessoas, das palavras, e
de que estas mudam. A aquisição de novos signos e instrumentos possibilita a
aprendizagem de uma nova linguagem, a linguagem humana, assim como a
aprendizagem por ensaio e erro são demonstrados pela condição humana.

A

desaprendizagem apresenta-se como um fator relevante em relação ao aprender a
desaprender, uma vez que o AVA é um ambiente em permanente transformação. A
incerteza

do

conhecimento

perpassa

por

todos

os fatores

mencionados,

principalmente os relacionados à linguagem. E, por último, os três elementos da
linguagem humana, as definições, perguntas e metáforas, frutos da criação humana,
importantes meios de pensar, questionar e perceber as situações.
Todos esses recursos, de acordo com Ausubel et al. (2000 apud MESSA 2010),
são fundamentais para a promoção de uma aprendizagem significativa, onde o
aprendiz tem a possibilidade de autocriação, de construção e desconstrução do
conhecimento, do aprender e desaprender, acertar e errar, de questionar, interagir e
transformar. Segundo Messa (2010) a aprendizagem significativa ocorre quando o
aluno (re) constrói o conhecimento e os transforma em conceitos reais sobre o mundo
que o rodeia, proporcionando ação e reação diante da realidade. Na medida em que
novos conhecimentos são inseridos na estrutura cognitiva do aprendiz, maior será a
interação entre o novo conhecimento e o já existente, complementa a autora.
Diante do exposto, a fluência tecnológica parece ser condição sine qua non
para o uso das tecnologias disponíveis no AVA, uma vez que facilita o processo da
aprendizagem significativa. Santos (2009) apresenta as interfaces do AVA como um
ambiente interativo, de aprendizagem colaborativa, em meio ao material didático e na
dialógica com outros atores envolvidos. Os ambientes virtuais podem potencializar um
processo de ensino-aprendizagem mais interativo, se os aprendizes souberem
explorar efetivamente o AVA por intermédio do “exercício da curiosidade”, de forma
crítica e reflexiva.

Aprender significa enriquecer as estruturas mentais por meio da
adição de novos conhecimentos (acomodação, assimilação
piagetiana) ou da reorganização das estruturas (por meio do pensar,
do refletir) (VALENTE, 2005).

Sendo assim, a construção do conhecimento ocorre pela interação do aprendiz
com o ambiente virtual, que ao interagir com as TDIC e transformar as informações
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em conhecimento, acomodará novos estímulos, e estará pronto para receber e trocar
novas informações.
Não há interatividade no ambiente virtual se os sujeitos da
comunicação não se autorizarem. Portanto, para que haja
interatividade, não basta apenas disponibilizar as interfaces. Mais do
que isso, é preciso que os sujeitos se comuniquem de fato (SANTOS,
2009).

Deste modo, uma boa estruturação do AVA deve permitir ao aluno o acesso a
materiais adequados de aprendizagem on-line como também a interação em tempo
real entre alunos e instrutores. Esses benefícios para o aluno e o instrutor são
evidenciados por Ally (2004) da seguinte forma: enquanto o aluno facilita a sua
aprendizagem por meio do acesso a materiais relevantes e se comunica com
especialistas da área de interesse, o professor pode utilizar os sistemas de
aprendizagem on-line para selecionar material conforme as necessidades dos alunos
e alcançar os resultados da aprendizagem desejados.
Quanto aos materiais didáticos, estes devem ser desenvolvidos através dos
princípios de aprendizagem e como os alunos aprendem, destaca Ally (2004). As
estratégias utilizadas devem focar no aluno para ”atender as diferenças individuais,
promover a aprendizagem significativa, incentivar a interação, fornecer feedback,
facilitar a aprendizagem contextual e prestar apoio durante o processo de
aprendizagem”. Ressalta ainda que as:

Estratégias comportamentais podem ser usadas para ensinar os fatos
(o quê); estratégias cognitivistas para ensinar os princípios e
processos (como); e as estratégias construtivistas para ensinar a vida
real, aplicações pessoais e aprendizagem contextual (ALLY, 2004).

A utilização das teorias de aprendizagem para o desenvolvimento de materiais
on-line e estratégias de ensino deve ser voltada para as diferentes culturas de
aprendizagem.
Deve haver interação entre o aluno e outros alunos, entre o aluno e o
instrutor, e entre o aluno e especialistas para colaborar, participar da
cognição compartilhada, formar redes sociais e estabelecer a
presença social. Os alunos devem ser capazes de interagir dentro de
seu contexto para personalizar as informações e construir o seu
próprio significado (ALLY, 2004).
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Assim sendo, a fluência tecnológica torna-se fundamental neste sistema de
intercomunicação à medida que favorece a construção do conhecimento através dos
AVA que podem ser acessados em qualquer momento ou lugar, em ambiente diverso,
rico em ideias e informações. Os alunos necessitam interagir com as interfaces para
acessar os materiais online, adquirir informações e estabelecer relações sociais. A
fluência tecnológica torna-se, assim, parte integrante neste processo. Por outro lado,
é imprescindível a criação de situações de aprendizagem nos AVA que possam ser
analisadas, refletidas, exploradas, construídas e transformadas em conhecimento
significativo pelo aprendiz.

2.3 PERFIL DO ALUNO DA EAD
Mesmo sendo muitas as características que definem o perfil do aluno da EAD,
aprender é um processo ativo e construtivo, no qual o aprendiz virtual precisa
desenvolver, além de outras características a autonomia, o automonitoramento e o
cooperativismo. Saldanha (2008) define autonomia na EAD como um processo de
formação do sujeito que visa a sua emancipação, a sua autoaprendizagem.
Para Vasconcelos et al. (2013) o perfil do aluno da EAD requer autonomia e
maturidade para atender as demandas de ensino que resultará no desenvolvimento
pleno do indivíduo. Moore e Kearsley (2007) ressaltam que quanto maior a interação
à distância, maior a responsabilidade do aluno em desenvolver a autonomia. Os
autores consideram como dimensão importante, a capacidade do aluno exercitar a
autonomia, desenvolver seu próprio aprendizado por meio de recursos disponíveis no
ambiente, de decidir sozinho quando o progresso for satisfatório.

Consideram

relevante a proficiência, conceituada como a capacidade do aluno em construir
significado e a disposição/motivação para permanecer no processo de aprendizagem,
e a partir do conteúdo assimilado, introduzir novas ideias e conceitos na estrutura
cognitiva existente.
Moore e Kearsley (2007) abordam a autonomia numa perspectiva
construtivista, onde o aluno colabora com o ensino, e ao mesmo tempo, é responsável
por construir o significado e participar da comunicação recíproca, gerando assim o
conhecimento. Neste âmbito, a fluência tecnológica é crucial no sentido de permitir ao
aluno o exercício da autoaprendizagem e o aproveitamento das interfaces disponíveis
a favor da intercomunicação na construção do conhecimento.
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A autonomia remete à metacognição, habilidade importante no aprendizado,
que exige do aluno a tomada de decisões sobre as metas e estratégias necessárias
para aprender e utilizar o ambiente de aprendizagem (ALLY, 2004). O autor cita
Weinert, Rogers e Simons, que apresentam pontos de vista diferentes sobre o
conceito de autonomia conforme mostra o Quadro 5.
Quadro 5 – Conceitos sobre autonomia na visão de Weinert, Rogers e Simons
Ano
1982

Autor
Weinert

1983

Rogers

1992

Simons

Conceito de Autonomia
Sistema que consiste em tomar decisões importantes sobre se, o
quê, quando, como e onde aprender.
Aponta a dimensão da autoeducação no processo do
autoaprendizado.
Apresenta o aprendizado metacognitivo como uma habilidade de
ensinar a si mesmo.

Fonte: Ally (2004) adaptado pela autora (2016).

Não há um consenso sobre o conceito de autonomia na visão de Weinert,
Rogers e Simons.

Os autores destacam como características básicas da

metacognição, a capacidade da tomada de decisão, o processo do autoaprendizado
e a habilidade de ensinar a si mesmo. Além de evidenciarem a autonomia como
sendo um pré-requisito para a sociedade do conhecimento. Peixoto (2007) destaca
que a metacognição faz relação com:
Estratégias utilizadas pelos indivíduos para monitorar, testar, ordenar e
controlar suas habilidades cognitivas nos esforços individuais para
aprender. E isto implica poder atribuir-lhe funções técnicas – utilização
de regras dirigidas a objetivos práticos. Neste caso, o aprendizado
individual (PEIXOTO, 2007, p. 70)

Semelhante à espiral de aprendizagem representada por Valente no
Quadro 3, Simons destaca que a autonomia demanda habilidades metacognitivas e é
influenciado por fatores motivacionais como mostra o Quadro 6. Como habilidades
metacognitivas são conceituadas por Jou e Sperb (2006, p. 180) como “a capacidade
de se monitorar e autorregular, potencializando o próprio sistema”. Para Ribeiro (2003)
a prática da metacognição potencializa o processo de aprender, o aluno percebe o
quanto sabe e o que desconhece sobre seu conhecimento, escolhe e utiliza
estratégias para melhorar o próprio desempenho. O aluno toma consciência dos
processos e competências necessárias para o seu desenvolvimento, controla e avalia
a execução das tarefas, fazendo os ajustes necessários.
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Quadro 6 - Fatores motivacionais para o autoaprendizado
Fatores Motivacionais

Preparação para o
autoaprendizado

Realização do aprendizado

Regulação do aprendizado

Avaliação do aprendizado

Manutenção da motivação e da
concentração

Atitudes do Aprendiz
 Formular metas e dividir em submetas.
 Planejar o tempo de aprendizado de forma
realista, considerando pausas e variações nos
métodos de trabalho.
 Estabelecer as próprias prioridades.
 Relembrar o aprendizado e os processos prévios.
 Elaborar a partir da informação por meio de
imagens ou exemplos concretos.
 Reduzir o conhecimento adquirido para aspectos
essenciais a fim de estruturá-lo.
 Monitorar o seu próprio processo de
aprendizagem.
 Identificar e corrigir os erros.
 Diagnosticar dificuldades e fazer as adaptações
necessárias.
 Comparar a performance com as metas de
aprendizagem pré-definidas.
 Dar a si mesmo o feedback.
 Descobrir as lacunas no conhecimento adquirido
para criação de estratégias.
 Reproduzir o material aprendido.
 Controlar suas emoções.
 Atribuir erros e acertos apropriadamente.
 Adiar desejos e necessidades que não envolvam
o processo de aprendizado.
 Criar novas estratégias para manter a
automotivação.

Fonte: Simons (1992 apud ALLY, 2004) adaptado pela autora (2016).

O aluno de EAD é capaz de maximizar o uso de suas capacidades cognitivas
por meio das capacidades metacognitivas, à medida que adquire maior conhecimento
e maturidade, ele é capaz de criar e controlar as estratégias para o autoestudo,
estruturando o próprio tempo, os tópicos de maior relevância e os de menor relevância
(JOU; SPERB, 2006, p. 180).
Outra característica importante para ao aluno de EAD é a cooperação. Devido
à grande quantidade de informações que circula no ambiente de aprendizagem, o
trabalho em equipe torna-se fundamental, à medida que as tarefas se tornam mais
complexas, a resolução de problemas requisita a cooperação de especialistas de
diferentes áreas de interesse (ALLY, 2004). Importante distinguir cooperação de
colaboração, enquanto a cooperação envolve ações conjuntas com objetivos em
comum, com um sentido de fazer junto de trabalhar em equipe, a colaboração designa
a participação na construção de um processo (KNIHS; ARAÚJO JUNIOR, 2010).
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Ally (2004) apresenta algumas estratégias destacadas na Figura 3, que podem
ser utilizadas na cooperação entre os aprendizes em comunidades de aprendizagem.

Figura 3 - Estratégias para cooperação entre os aprendizes

Fonte: (ALLY, 2004) adaptado pela autora 2016.

As estratégias de cooperação representadas na Figura 3 mostram que a
aprendizagem colaborativa está em consonância com a construção do conhecimento
pelo aprendiz por meio da participação ativa no processo de edificação do saber
individual e coletivo (ARAÚJO, 2004).

O aprendizado em colaboração com base no grupo capacita o
desenvolvimento de comunidades de aprendizado em curto prazo e
comunidades potenciais de prática em longo prazo (MOORE;
KEARSLY, 2008).

Gunawardena e Zittle (1997) desenvolveram um estudo sobre interação social
do conhecimento mediada pelo computador e concluíram que o grupo virtual motivava
outros participantes à discussão e conciliação sobre um determinado conhecimento,
gerando um conhecimento comumente aceitável.

Outros fatores importantes

realçados pelos autores é a solidariedade do grupo, o senso de inclusão, a facilidade
de expressão, a síntese de vários pontos de vista, sem que um único aluno se
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destaque no grupo. Deste modo, os alunos que trabalham em cooperação, permitem
experiências mútuas de aprendizado e geralmente são bem-sucedidos na construção
social do conhecimento.

2.4 A EAD NO ENSINO SUPERIOR
Nos últimos 13 anos, houve um aumento no número de matrículas de nível
superior a distância. De 2003 a 2014 teve um acréscimo nas matrículas de 98,8%.
Entre 2013 e 2014 o crescimento ficou em 41,2%. Esta evolução no número de
matrículas se deu devido à importância dada a esta modalidade nos dias de hoje
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2016). Conforme o
Mapa de Ensino Superior no Brasil (MAPA DO ENSINO SUPERIOR, 2016), este
cenário revela que os cursos de graduação a distância têm possibilitado o acesso aos
jovens menos favorecidos ao ensino superior, além de atender a um número cada vez
maior de pessoas que optam por esta modalidade de ensino devido à facilidade de
acesso à informação. Arieira (2009, p. 323) complementa que a EAD é:
Uma oportunidade de aprendizado que pode facilitar a vida de muitas
pessoas alijadas do conhecimento e permitir o acesso destas a um
mundo de informações e até então distante.

Nesta perspectiva, a EAD no ensino superior concede aos alunos
oportunidades de aprendizagem em qualquer espaço, tempo ou lugar, superando os
problemas de deslocamento, principalmente quando residem em locais distantes.
Também atende a outras demandas da sociedade, como aos alunos com dificuldades
de acesso aos cursos superiores, incluindo populações rurais, pessoas com
deficiência física, pais com filhos em casa e os idosos (MOORE; KEARSLEY, 2008,
p. 198). Dessa forma, a comodidade do aluno em flexibilizar o seu tempo, de não
precisar ir periodicamente à sala de aula, dos cursos serem mediados pelo
computador, de adquirirem maior disciplina para o planejamento de estudo, facilita a
vida de quem já está inserido no mercado de trabalho, mas precisa ter uma graduação
para almejar uma posição melhor (LOPES, 2010). O aluno torna-se mais proativo,
agente de sua própria formação intelectual, desenvolvendo assim o seu próprio perfil
de aprendizado.
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Moore e Kearsley (2007) também destacam as dificuldades e experiências
positivas na relação aluno-EAD. Alguns entraves relacionados ao curso escolhido
podem afetar o sucesso dos alunos, como desinteresse pelo conteúdo, dificuldade no
aprendizado, falta de apoio, falta de fluência tecnológica e interação, etapas muito
longas e a quantidade e qualidade do feedback recebido. O aluno pode desistir do
curso quando percebe a irrelevância do conteúdo ou a dificuldade que o curso oferece,
ao receber pouco feedback sobre o próprio progresso, se não tiver interação com o
instrutor e outros alunos, ou se sentir muito isolado.
Em contrapartida, podem ter uma experiência positiva, quando possuem
fluência tecnológica e conseguem usufruir das interfaces presentes no AVA,
permitindo o acesso a atividades, informações, possibilidades de interação com outros
alunos, instrutores, etc. No caso do aluno adulto, ao superar a ansiedade inicial,
considera a EAD bem elaborada, interativa, já consegue realizar as tarefas com
independência e discernimento, o aprendizado acontece em uma atmosfera de
satisfação emocional, onde o convívio social é parte integrante deste processo de
aprendizagem. A fim de facilitar o acesso ao aprendizado a distância, Moore e
Kearsley (2007) ressaltam a necessidade das universidades oferecerem orientação e
aconselhamento em qualquer estágio de aprendizado do aluno, principalmente no
estágio inicial como a análise do conhecimento tecnológico, suas aptidões de estudo
e como será o gerenciamento do tempo, para que possa utilizar toda a gama de
tecnologias disponível.
A tecnologia deve ser um meio com valor agregador ao aluno, incrementando
o seu acesso à informação, e o AVA como um modelo de atuação pedagógica, deve
apresentar: flexibilidade e interatividade.

Por meio dele o aluno pode tirar suas

dúvidas, solicitar orientações, apresentar propostas, participar dos fóruns, das
atividades propostas, acessar o material de estudo, além de permitir o aprendizado a
qualquer hora ou lugar. Quando o AVA é estruturado desta maneira, obtém-se a
proposta centrada no estudante, que permite o controle pelo aluno do próprio
processo de formação.

E, para que se crie oportunidade para este tipo de

aprendizagem, Sangrà e Duart (2000) enfatizam que:

É necessário ter presente dois pontos cruciais na formação por meio
da web: a qualidade pedagógica e a ênfase no apoio personalizado.
Sem qualidade pedagógica e sem um apoio personalizado, o
estudante dificilmente poderá realizar sua própria aprendizagem.
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De acordo com esta perspectiva, são disponibilizados ao estudante
instrumentos para a construção do seu próprio aprendizado, ele é receptor,
colaborador, protagonista da aquisição de conhecimentos e o professor é facilitador,
parte integrante do processo de aprendizagem.

Os autores destacam ainda, a

importância do aluno no processo de EAD, uma vez que o seu êxito depende também
do grau de motivação e interesse, já que é protagonista de seu processo de
aprendizagem e deve se responsabilizar pelo seu ritmo de estudo. Também é
necessário que o sistema de ensino gere situações de aprendizagem que sirvam de
apoio ao estudante.
Desta forma, estes autores apontam alguns objetivos que vão ao encontro das
necessidades do aluno, como traçar objetivos precisos de acordo com o conteúdo
apresentado, planejar uma sequência adequada com o respectivo tempo
recomendado para alcançá-los, considerar o professor como supervisor e facilitador,
avaliar o processo de aprendizagem do aluno, assim como os objetivos traçados, se
foram alcançados ou não, e se o tempo estipulado foi adequado. Deste modo, o
processo deve ser revisto para melhoria dos recursos utilizados e dos aspectos que
podem ser aperfeiçoados.

Neste caso o foco ainda está no aluno conforme a

Figura 4.
Figura 4 - Proposta de EAD com foco no aluno

Fonte: (SANGRÀ; DUART, 2000) adaptado pela autora 2016.

A Figura 4 apresenta três pilares básicos que envolvem os meios de
aprendizagem do aluno: os materiais didáticos, a ação docente e a avaliação contínua,
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na qual o protagonista é o aluno.

Os quatro elementos subsequentes como a

biblioteca virtual, os encontros presenciais, os centros de apoio e as relações sociais
e extra-acadêmicas fazem parte de qualquer universidade que tem como finalidade
situar o aluno no processo de aprendizagem.

Alunos e professores devem ser

integrados a esses elementos, uma vez que há a possibilidade de encontros, suportes
pedagógicos, formação de grupos de estudo, um contato mais próximo entre ambos.
Os autores reforçam que esses elementos são relevantes para o aluno à medida que
forem utilizados em benefício próprio para conseguir ótimos resultados em seu
processo de aprendizagem.
Portanto, é muito importante o trabalho cooperativo, no qual o aprendizado em
equipe estabelece uma proposta educativa essencial à aprendizagem. Neste
contexto, as TDIC têm o papel de possibilitar este aprendizado coletivo, destacam
Sangrà e Duart (2000). Aspectos como as possibilidades de interação, a facilidade
de construção da aprendizagem coletiva e a diminuição da distância física entre os
envolvidos, estimulam o interesse por cursos a distância (PADILHA, 2002 apud
BELLE, 2011).
Com as novas tecnologias utilizadas na EAD, as instituições de ensino superior
têm desenvolvido cursos de EAD com diferentes ênfases, conforme a Figura 5:

Figura 5 - Variáveis metodológicas de EAD no Ensino Superior

MEIOS

DOCENTE

ALUNO

O centro de atenção
é a ferramenta
tecnológica
utilizada.

O centro de atenção
está no ensino ao
invés da
aprendizagem, o
professor utiliza as
novas tecnologias
para transmissão de
conhecimento.

O centro de atenção
está no estudante ,
baseado na
autoaprendizagem
ou na
autoformação.

Fonte: Sangrà e Duart (2000), adaptado pela autora (2016).

As três variáveis metodológicas de EAD no Ensino Superior são caracterizadas
pelos meios, em que a tecnologia está à disposição do aluno, que utiliza os materiais
quando e como quiser; pelo docente, que valoriza mais o ensino que a aprendizagem,
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o professor torna-se o protagonista do processo; e pelo aluno, em que o professor fica
em segundo plano e o aluno passa a ser o protagonista do processo. O ideal é que
haja equilíbrio entre estas três variáveis: meios, professor e aluno, apesar de algumas
instituições apresentarem uma ênfase maior em um ou outro aspecto, ressaltam os
autores.
Segundo Valente, Moran e Arantes (2011) os cursos que dão mais destaque
ao atendimento ao aluno e promovem a construção de vínculos mais duradouros são
os mais bem-sucedidos.
O modelo de EAD que mais cresce no Brasil combina a aula com o
atendimento on-line: teleaulas por satélite ao vivo, tutoria presencial e
apoio da Internet. Aulas ao vivo para dezenas ou centenas de
telessalas, simultaneamente, onde em cada uma há uma turma de até
cinquenta alunos, que assiste a essas aulas sob a supervisão de um
tutor local e realiza algumas atividades complementares na sala. Há
alguma interação entre alunos e professor através de perguntas
mandadas via chat e que podem ser respondidas ao vivo via
teleconferência, depois de passarem por um filtro de professores
auxiliares ou tutores (VALENTE; MORAN; ARANTES, 2011).

De acordo com o autor é um modelo no qual o aluno se sente motivado, apoiado
pelo professor que assume o papel de professor-orientador num ambiente acolhedor,
onde se atende a diferentes estilos de aprendizagem e favorece a colaboração mútua
e favorecida.

Além deste modelo enfatizado por Valente, Moran e Arantes são

apresentados no Quadro 7.
Quadro 7 - Modelos da EAD
Modelos
Educação
on-line
On-line
assíncronos
On-line com
períodos préestabelecidos

Híbridos
on-line

Características
Acesso às interfaces da plataforma virtual onde o aluno busca as informações
por meio dos materiais didáticos, tutoria, pesquisas, etc. O objetivo é o
desenvolvimento de uma aprendizagem ativa e compartilhada.
Baseados em conteúdos prontos e algum grau de tutoria, em que os alunos
se inscrevem a qualquer momento.
Com datas previstas, vão até o final com a mesma turma, como em cursos
presenciais. Apresentam dois modelos básicos: centrado em conteúdos e
baseado em atividades de compreensão individuais, produção de textos
individuais, discussões em grupo, pesquisas e projetos em grupo.
Possuem atividades síncronas e assíncronas:
 Síncronas: adequados para estudantes iniciantes, em fase de formação e à
medida que os tempos síncronos diminuem, os alunos adquirem maior
autonomia.
 Assíncronas: adequados para alunos adultos, com mais experiência
profissional, pois são cursos mais individualizados, o aluno gerencia o seu
tempo de estudo e segue o ritmo mais conveniente.

Fonte: Valente, Moran e Arantes (2011) adaptado pela autora (2016).
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O autor reforça que em todos esses modelos há polos de apoio ao aluno com
diferentes graus de infraestrutura, sendo que algumas universidades têm o suporte
das prefeituras locais. Para o futuro, Valente, Moran e Arantes (2011) destaca dois
modelos de EAD: uma centrada na transmissão de informações seja pela tecnologia
ou pelo professor, e a outra focada na aprendizagem e na colaboração do aluno, onde
o professor será o facilitador do processo. Para o autor as tecnologias assumem
formatos diferentes adequados à realidade do aluno.

Haverá cada vez mais o uso de tecnologias de comunicação em tempo
real. No primeiro modelo pedagógico, mais para ouvir o professor; no
segundo, mais para interagir, orientar e colaborar. (VALENTE;
MORAN; ARANTES, 2011).

A universidade deixa de ser um local físico para ser um local virtual, aberto à
construção, ao compartilhamento e um espaço facilitador da aprendizagem. O novo
modelo organizacional propõe levar a universidade até o aluno, utilizar a tecnologia
como um meio e não uma finalidade e que os atores envolvidos neste modelo
educativo possam potencializar a colaboração por intermédio de artefatos digitais
inovadores, complementam Sangrà e Duart (2000). Assim como estes autores,
Valente, Moran e Arantes (2011) apresenta propostas educacionais para a EAD
focados no aluno e na aprendizagem flexível pessoal e grupal.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA AVALIAÇÃO
A metodologia utilizada para este estudo avaliativo é descrita mediante
apresentação das etapas: abordagem avaliativa centrada em objetivos, construção do
quadro de categorias, indicadores elaborados com base nas questões avaliativas,
instrumento avaliativo, aplicação do instrumento avaliativo e coleta e análise de dados.

3.1 ABORDAGEM AVALIATIVA
A abordagem avaliativa centrada em objetivos foi adotada neste estudo por ser
simples, de fácil compreensão, produzir informações relevantes para a melhoria do
programa, além de determinar o grau em que os objetivos foram alcançados. Alguns
autores contribuíram para a evolução e o refinamento desta abordagem avaliativa,
mas o mérito de conceituar a avaliação centrada em objetivos e divulgá-la na
educação é de Ralph Tyler (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004).
Para Tyler (1930 apud WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004), a
avaliação é um processo de definição da medida em que os objetivos de um programa
são realmente alcançados pelo desenvolvimento de algumas etapas:
1) Estabelecimento, classificação e definição de metas ou objetivos.
2) Busca de situações que possam mostrar o alcance dos objetivos.
3) Criação e seleção de técnicas de mensuração.
4) Coleta de dados relativos ao desempenho.
5) Comparação dos dados coletados com os objetivos propostos.
Comenta ainda que a “avaliação é um processo mediante o qual se determina
o grau em que essas mudanças de comportamento estão realmente ocorrendo”.
Consiste em saber selecionar bem os procedimentos avaliativos para “fornecer dados
sobre cada um dos tipos de comportamento implicados por cada um dos grandes
objetivos educacionais” afirma Tyler (1978 apud SILVA, 2012b). A argumentação de
Tyler para a prática desta abordagem justifica-se pela facilidade de adoção pelos
avaliadores, por apresentar as possíveis divergências entre o desempenho avaliado
e os objetivos propostos. Desta forma, os resultados podem levar à correção das
deficiências e auxiliar na melhoria contínua dos processos.

Para Tyler, portanto, a avaliação é um processo pelo qual o indivíduo
compara as expectativas iniciais, sob a forma de objetivos
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comportamentais, com os resultados. Tal concepção faz certo apelo
ao bom-senso e, especialmente, quando reforçada por modelos
aproveitados da indústria e da análise de sistemas, parece ser um
meio extremamente sensato e prático de avaliar o êxito de um
empreendimento (KLIEBARD, 2011, p. 24).

O objetivo deste estudo norteou a elaboração das questões avaliativas. Estas,
por sua vez fundamentaram o Quadro de categorias, indicadores e padrões para
elaboração de questionários, que auxiliaram a coleta de dados, junto aos
respondentes, alunos de graduação da EAD, com o objetivo de mensurar a fluência
tecnológica deles. Provus (1973 apud WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004,
p. 135) acrescenta que o papel do avaliador na concepção dos objetivos é providenciar
“uma série completa de especificações que atendam aos critérios com solidez teórica
e estrutural”.

3.2 QUADRO DE CATEGORIAS, INDICADORES E PADRÕES
O Quadro 8 composto de categorias, indicadores e padrões, foi dividido em três
categorias: Tecnologia, Interação e Autonomia.
Quadro 8 - Quadro de categorias, indicadores e padrões

Categorias
Tecnologia

Comunicaçã
o
Leitura e
escrita

Específicas

QUANTO Á TECNOLOGIA
Indicadores
Capacidade de:
 Acessar a plataforma.
 Utilizar os artefatos disponíveis para o aprendizado.
 Usar a plataforma para se comunicar com o outro.
 Comunicar-se com outras pessoas.
 Saber ouvir.
 Questionar.
 Interpretar mensagens.
 Dar e receber feedback
 Realizar leituras de textos disponíveis no AVA.
 Registrar no AVA por escrito, ideias e/ou informações.
 Acessar os seguintes artefatos:
 correio eletrônico (e-mail, fóruns de discussão, wikis
(conjunto de páginas interligadas), hiperlinks (link a
partir de um documento que abre outra página,
teleaula, páginas da web, chat.

Padrões

Sim
Às Vezes
Nunca,
Nunca,
por não
saber

(Continua)
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(Conclusão)
Categorias


AlunoTecnologia






Aluno-Aluno

AlunoProfessor










Alunoconteúdo



Categorias

Autoaprendizado











QUANTO Á INTERAÇÃO
Indicadores
Capacidade de:
Usar com frequência o AVA.
Usar com frequência os materiais complementares
sugeridos pelo AVA.
Usar com frequência o material didático variado
disponibilizado no AVA.
Usar com frequência o AVA para resolver problemas
de aprendizagem.
Relacionar-se com respeito às ideias apresentadas pelo
outro.
Relacionar-se com tolerância na aceitação das opiniões
do outro.
Colaborar com o outro na realização das atividades.
Dialogar no compartilhamento de informações.
Utilizar estratégias para resolução de problemas em
conjunto.
Estabelecer contato com o professor.
Aceitar o Feedback do professor.
Solicitar auxílio ao professor.
Buscar acompanhamento do professor no processo de
aprendizagem.
Transformar o conteúdo aprendido no AVA em
conhecimento pessoal.
Buscar utilidade e significado do conteúdo apresentado
no AVA.
QUANTO À AUTONOMIA
Indicadores
Capacidade de:
Estudar sozinho.
Planejar o tempo de estudo.
Formular metas de estudo.
Selecionar estratégias de estudo.
Cumprir metas de estudo.
Monitorar o próprio processo de aprendizagem.
Criar estratégias para manter a motivação.
Identificar os próprios erros.
Corrigir os próprios erros.

Padrões

Sim
Às Vezes
Nunca,
Nunca,
por não
saber

Padrões
Sim
Às Vezes
Nunca,
Nunca,
por não
saber

Fonte: A autora (2016).

Este quadro serviu de base para a elaboração do instrumento de avaliação
utilizado neste estudo. A categoria Tecnologia é composta de quatro indicadores:
Habilidades Tecnológicas, que se referem à utilização e exploração da plataforma
virtual; Habilidades de Comunicação, que diz respeito ao uso da comunicação com o
outro e interpretação de dados; Habilidades de Leitura-escrita, relacionada à
realização de leituras e escrita e Habilidades Específicas que aborda acesso aos
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artefatos presentes no AVA. Por habilidade entende-se como a capacidade para fazer
algo ou a aptidão para cumprir uma tarefa específica com um determinado nível de
destreza (HABILIDADE, [c2000]).
A segunda categoria refere-se à dimensão Interação, formada por quatro
aspectos: Aluno-Tecnologia; Aluno-Aluno; Aluno-Professor e Aluno-Conteúdo. Os
indicadores abordam as interações estabelecidas entre esses elementos, que
favorecem o aprendizado do aluno.
A terceira categoria refere-se à dimensão Autonomia, representada pelo
aspecto Autoaprendizado.

Os indicadores abordam a capacidade do aluno em

estudar sozinho, cumprir prazos, planejar estratégias, monitorar o próprio
aprendizado, identificar e corrigir erros.

3.3 INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO
O conceito de avaliação, proposto por Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004),
explicita que:
A avaliação é a determinação do valor ou mérito de um objeto de
avaliação (seja o que for que estiver sendo avaliado). Uma definição
mais extensa diria que avaliação é identificação, esclarecimento e
aplicação de critérios defensáveis para determinar o valor ou mérito, a
qualidade, a utilidade, a eficácia ou a importância do objeto avaliado
em relação a esses critérios. (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK,
2004, p. 39).

Deste modo, é fundamental a coleta de informações para fazer julgamentos
fundamentados a partir de uma sólida base de evidências (WORTHEN; SANDERS;
FITZPATRICK, 2004). Para a construção da base de evidências deste estudo, decidiu-

se pela aplicação de questionários por poder abranger um maior número de
respondentes, possibilitando responder as questões com mais desenvoltura, uma vez
que o anonimato dos respondentes foi preservado. Os questionários são adequados
por favorecem o avaliador ao apresentar questões que possibilitam:

O conhecimento dos fatos, comportamentos, opiniões, crenças,
sentimentos, atitudes, interesses, expectativas, motivações,
preferências e situações vivenciadas (ELLIOT; HILDEBRAND;
BERENGER, 2012, p. 27).

51

Estes elementos são importantes e enriquecedores para este estudo avaliativo
que buscou informações sobre a aptidão para o uso da tecnologia na perspectiva do
aluno. O ciclo de comunicação pergunta-resposta, que segundo Foddy (2002 apud
ELLIOT; HILDEBRAND; BERENGER, 2012), favorece a codificação e decodificação
entre avaliador e respondente, uma vez que trocam informações entre quem faz as
perguntas e quem as responde. Enquanto o avaliador codifica a pergunta apoiado no
Quadro de categorias, indicadores e padrões, o respondente decodifica a pergunta
pela resposta que fornece.
O questionário (Apêndice C) foi aplicado por meio do aplicativo SurveyMonkey6,
que simplificou a coleta de dados e facilitou o processo quantitativo e qualitativo de
análise dos dados. Sua aplicação foi via e-mails para os respondentes de duas
instituições de graduação a distância, uma pública referente ao curso de Turismo e
outra particular referente ao curso de Pedagogia com a autorização das
coordenadoras dos cursos.

3.4 VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO
O instrumento foi validado por quatro especialistas: uma Mestre em Educação
com atuação na coordenação do curso de Pedagogia a distância; uma Doutoranda
em Educação e tutora de um curso superior a distância e duas Doutoras em
Educação, especialistas em EAD. Foram enviados uma carta convite (Apêndice A),
apresentando as intenções do estudo avaliativo; o Quadro de categorias, indicadores
e padrões, as instruções para validação do instrumento a ser realizada por meio do
preenchimento de um quadro para registros das análises e observações (Apêndice B)
e o questionário (Apêndice C). A partir das análises e dos registros quanto ao objetivo
do estudo, às questões avaliativas, ao Quadro de categorias, indicadores e padrões e
ao questionário, os especialistas apontaram considerações importantes que são
apresentadas no Quadro 9.

6

SurveyMonkey é uma plataforma mundial líder em questionários. Aprovado por mais de 25 milhões
de usuários, reúne os recursos mais eficientes em uma experiência móvel completa e totalmente
otimizada.
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Quadro 9 - Validação do instrumento de avaliação
Aspectos Avaliados
Objetivo do Estudo:
Avaliar os alunos dos cursos de graduação
em Pedagogia e Turismo na modalidade a
distância de uma Universidade pública e
particular em relação à fluência tecnológica
quanto ao uso das interfaces presentes no
AVA.

Questões Avaliativas:
Até que ponto os alunos de cursos a
distância possuem fluência tecnológica para
interagir com o AVA?
Até que ponto o desconhecimento das
tecnologias digitais afeta o aprendizado do
aluno?

Quadro de categorias, indicadores e
padrões

Observações dos Especialistas
O objetivo do estudo foi considerado
adequado.
Uma das coordenadoras
destaca as dificuldades encontradas nos
alunos ao chegarem à universidade na aula
inaugural para realizar o teste de
proficiência, acreditando que serão isentos
da disciplina de informática básica, mas
quando se deparam com a plataforma,
verificam que estão diante de um universo
totalmente desconhecido.
As questões avaliativas foram consideradas
adequadas ao objetivo do estudo.
Acrescentam que a maioria dos alunos que
optam pela modalidade EAD não possui
fluência tecnológica para interagir com o
AVA. Com isso, alguns desistem, outros
buscam ajuda de um profissional da área
para situá-los na nova realidade. Este fato
contribui para que o aprendizado não seja o
esperado. Muitos não abrem mão dos livros
impressos nos primeiros semestres devido à
dificuldade com os artefatos presentes no
AVA.
Foi considerado que o Quadro de
categorias, indicadores e padrões distribuiu
com excelência as categorias, indicadores e
padrões ao estudo avaliativo.

Fonte: A autora (2016).

As análises realizadas pelos especialistas geraram uma alteração no Quadro
de

categorias,

indicadores

e

padrões

no

primeiro

indicador

“Habilidades

Tecnológicas”, alterando a escrita da primeira coluna. Os depoimentos da
coordenadora do curso foram importantes em relação às dificuldades dos alunos e a
falta de fluência tecnológica. O instrumento foi considerado aprovado por não haver
maiores sugestões de reformulações.

3.5 APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO
Depois de validado foram enviados 126 questionários para os e-mails dos
alunos, de todos os períodos dos dois cursos após autorização das coordenações.
Inicialmente para os alunos de Turismo do Polo de São Gonçalo e depois aos alunos
de Pedagogia do Polo de Niterói, para responder o questionário on-line por meio do
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aplicativo Surveymonkey. Os números referentes a aplicação do instrumento são
apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 - Distribuição dos questionários e respostas enviadas
Convites
Alunos
Abstenção
Enviados Respondentes
Turismo
69
25
44
Pedagogia
57
26
31
Total:
126
51
75
Curso

Fonte: a autora (2016).

Nota-se que dos 126 convites, apenas 51 alunos responderam ao questionário,
significando uma abstenção de 75 alunos, sendo 44 do curso de Turismo e 31 do
curso de Pedagogia.

3.6 COLETA DE DADOS
A coleta de dados foi realizada em um período maior do que o esperado.
No curso de Turismo a expectativa de respostas imediatas era grande pela numerosa
quantidade de alunos, porém foi minimizada devido ao número menor de retorno,
alguns alunos tiveram dificuldades em preencher o questionário on-line, outros eram
alunos evadidos. No curso de Pedagogia houve uma longa espera para autorização
da coleta de dados, além do atraso dos respondentes na devolução do questionário;
por isso houve necessidade de aumentar o número de respondentes em outro polo
da mesma instituição.

Estas dificuldades também podem estar relacionadas ao

período de prova em que os alunos estavam.
As análises quantitativas e qualitativas foram feitas com base nos
51 questionários respondidos. A geração de gráficos e as respostas abertas foram
fundamentais para a interpretação e análise de dados.
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4 RESULTADOS
Neste capítulo são apresentados os resultados da aplicação do questionário
composto por 39 perguntas, sendo 38 fechadas e uma aberta. Os 51 respondentes
dos cursos de graduação a distância em Turismo e Pedagogia são alunos que estão
matriculados em períodos diferentes. Os resultados são apresentados em duas
etapas: características dos respondentes, para identificar seus perfis, e análise das
respostas a partir do Quadro de categorias, indicadores e padrões.

4.1 CARACTERÍSTICAS DOS RESPONDENTES
As primeiras questões foram destinadas à identificação do curso, sexo, idade e
o número de disciplinas cursadas. O perfil dos 51 respondentes, das áreas de Turismo
(25) e Pedagogia (26), é apresentado na Tabela 2.
Tabela 2 - Perfil dos respondentes dos Cursos de Turismo e de Pedagogia
Sexo
Curso
Fem. Masc.
Turismo
Pedagogia
Total

14
25
39

11
1
12

Faixa etária
19
29
39
49
Sem
a 28 a 38 a 48 a 58
Resposta
anos anos anos anos
7
4
6
2
6
6
5
5
2
8
13
9
11
4
14

Nº de disciplinas
cursadas
1a
3

4a6

Mais
de 6

22
17
39

1
7
8

2
2
4

Fonte: A autora (2016).

Os cursos apresentam maior número de alunos do sexo feminino (39), apesar
de na área de Turismo haver quase um equilíbrio entre os dois gêneros: sexo feminino
(14) e sexo masculino (11). A média de idade entre 19 a 28 anos (13) é a maior quando
comparada às outras faixas etárias. Houve um número alto de abstenção (14) em
relação à identificação da idade, provavelmente por motivos pessoais. Os dois cursos
apresentam uma média de uma a três matérias cursadas no semestre. Este baixo
número, provavelmente ocorre devido ao fato de a maioria exercer alguma atividade
diária e precisar dividir o seu tempo com o trabalho, a família e os estudos.
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4.2 ANÁLISE DAS RESPOSTAS
Os resultados foram analisados a partir do Quadro de categorias, indicadores
e padrões com o intuito de responder as questões avaliativas deste estudo,
considerando as três categorias: Tecnologia, Interação e Autonomia. Os padrões
aplicados aos indicadores foram: Sim, Às Vezes, Nunca, Nunca, por não saber, para
que os dados fossem mensurados de acordo com estes parâmetros.
São apresentadas tabelas por Categorias, com os Indicadores discriminados e
Padrões quantificados, com o propósito de realizar análises por curso e comparativas,
entre os cursos de Turismo e Pedagogia. Em relação à pergunta aberta, as análises
das falas foram realizadas a partir do registro dos depoimentos dos alunos que
forneceram valiosos subsídios para a coletânea de respostas. Ao final deste capítulo,
é apresentada uma síntese dos dados de todas as categorias e as considerações
finais destas análises.

4.2.1 Categoria tecnologia
Nesta categoria foram analisadas as habilidades necessárias para usar a
tecnologia disponível no AVA.

Tabela 3 - Habilidades tecnológicas
Sim
Indicadores

Acessar o
ambiente
virtual de
aprendizagem.
Utilizar os
artefatos
presentes no
ambiente
virtual.
Usar o AVA
para me
comunicar
com o outro.
Ouvir o outro
quando sou
solicitado.

Ás vezes

Nunca

Nunca, por não
saber
Turis- Pedagomo
gia

Turismo

Pedagogia

Turismo

Pedagogia

Turismo

Pedagogia

25

26

-

-

-

-

-

-

23

17

1

8

-

-

1

-

16

10

6

14

-

2

3

-

17

12

5

11

1

1

2

2

(Continua)
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(Conclusão)
Sim
Indicadores

Questionar o
outro
quando vejo
necessidade.
Interpretar as
mensagens
que estão
disponíveis.
Dar feedback.
Receber
feedback.
Realizar
leituras
disponíveis
no AVA.
Registrar no
AVA por
escrito
ideias e
informações.
Utilizar
e-mails.
Utilizar a wikis
(conjunto de
páginas
interligadas)
Utilizar
hiperlinks
(link para
abrir outra
página)
Participar de
fóruns de
discussão
Participar de
chats
Assistir
teleaulas
Total

Ás vezes

Nunca

Nunca, por não
saber
Turis- Pedagomo
gia

Turismo

Pedagogia

Turismo

Pedagogia

Turismo

Pedagogia

19

13

4

9

1

3

1

1

22

20

3

5

-

1

-

-

16

12

7

11

2

1

-

2

23

17

1

6

-

1

1

2

21

25

3

1

-

-

1

-

20

11

4

13

-

1

1

1

24

25

1

1

-

-

-

-

14

12

6

6

3

2

2

6

22

21

3

5

-

-

-

-

21

12

4

10

-

3

-

1

17

17

6

3

1

4

1

2

19

24

6

1

-

1

-

-

319

274

60

104

8

20

13

17

Fonte: A autora (2016).

Ao comparar os dados dos cursos de Turismo e Pedagogia referentes à
acessibilidade ao AVA verifica-se que todos os respondentes dos dois cursos
declaram acessar o AVA, uma vez que é uma condição mínima e necessária saber
conectar-se ao sistema para ingressar em qualquer curso a distância online.
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A utilização dos artefatos presentes no ambiente virtual é maior em Turismo (23)
comparada à Pedagogia (17), uma vez que são utilizados ocasionalmente. Quanto à
comunicação e o ouvir o outro quando solicitado, os alunos de Turismo utilizam mais
o AVA para esta relação (16), enquanto que em Pedagogia os alunos utilizam a
comunicação com o outro eventualmente (14), embora o ouvir o outro quando
solicitado não seja uma prática para alguns que nunca o fizeram ou não souberam
como fazer (58). A interpretação de mensagens é significativa em ambos os cursos.
Dar e receber feedback é uma experiência constante dos alunos de Turismo (16 e 23,
respectivamente).

Já em Pedagogia dar feedback constante (12) é semelhante

àqueles que ocasionalmente dão feedback (11). Os alunos de Pedagogia aproveitam
mais os textos disponíveis (25) do que os do curso de Turismo (21). O registro de
informações no AVA é realizado mais pelos alunos de Turismo (20) do que pelos de
Pedagogia, que realizam registros eventualmente (13). A utilização de e-mails é feita
pela quase totalidade dos alunos nos dois cursos (24, Turismo e 25, Pedagogia). As
wikis são utilizadas pelos alunos nos dois cursos, mas em Pedagogia apresenta um
número alto de pessoas que nunca as usaram por não saberem (6). Os hiperlinks são
amplamente utilizados em ambos os cursos. Os fóruns de discussão são bem mais
explorados pelos alunos de Turismo (21) do que pelos de Pedagogia (12). Chats e
teleaulas apresentam uma distribuição de números que mostram o uso inconstante
desses elementos interativos, observando-se que (5) alunos de Pedagogia nunca
utilizaram tais recursos.
Ao concluir a análise da categoria Habilidades Tecnológicas, nota-se que o
padrão “Sim” foi marcado 319 vezes pelos respondentes do curso de Turismo e 274
vezes pelos respondentes do curso de Pedagogia, enquanto que o padrão “Às vezes”
foi marcado 60 vezes pelos alunos de Turismo e 104 vezes pelos alunos de
Pedagogia; este último aponta a necessidade de desenvolver habilidades para o uso
eficiente e eficaz da tecnologia para que se possam explorar as múltiplas
possibilidades de comunicação e interação no AVA, uma vez que a tecnologia é um
meio agregador ao aluno que se apresenta com flexibilidade, por meio de variados
artefatos e interatividade. Dessa forma, o aluno pode tirar suas dúvidas, acessar
material de estudo, solicitar orientações e soluções de dúvidas, participar de fóruns,
chats, teleaulas na hora e no momento que forem mais convenientes para ele.
Embora o número de respostas aos padrões “nunca” e “nunca, por não saber”
seja expressivo, merecem atenção. No curso de Turismo 21 respostas pertencem a
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estes dois padrões e no curso de Pedagogia 37, sendo que destas 8 e 17,
respectivamente pertencem ao padrão “nunca, por não saber”. Estes dados merecem
atenção principalmente dos responsáveis pelo curso de Pedagogia no sentido de
oferecer oportunidades de aprendizagem para o desenvolvimento de competências
tecnológicas que facilitem a interação com o AVA. O mesmo acontece com as
competências que receberam o maior número de respostas em relação a estes
padrões. As duas mais expressivas são: utilizar wikis, (cinco para o curso de Turismo
e oito para o de Pedagogia) e participar de chats (dois para o curso de Turismo e seis
para o de Pedagogia), indicando que apesar do resultado diferenciado para os dois
cursos, são competências que envolvem a interação entre os alunos e são
fundamentais para o sucesso da aprendizagem a distância (MOORE; KEARSLEY,
2008).
As únicas competências que não apresentaram nenhuma resposta a estes
últimos padrões foram: acessar o ambiente virtual de aprendizagem, utilizar e-mail e
utilizar hiperlinks. As que receberam apenas uma resposta nestes padrões foram:
utilizar os artefatos presentes no ambiente virtual (curso de Turismo), interpretar as
mensagens que estão disponíveis (curso de Pedagogia), realizar leituras disponíveis
no AVA (curso de Turismo) e assistir as tele aulas (curso de Pedagogia). Mesmo com
um baixo número de respostas cabe ressaltar que as dificuldades apresentadas pelos
alunos são diferentes nos dois cursos.
Neste contexto, diante dos aspectos constatados pelo curso de Pedagogia em
relação ao curso de Turismo, cabe ressaltar alguns entraves que podem afetar o
desenvolvimento do aprendizado, como: desinteresse pelo conteúdo, falta de apoio,
falta de fluência tecnológica e interação, etapas muito longas e a quantidade e
qualidade do feedback recebido. Dessa forma o aluno pode desistir do curso quando
percebe a irrelevância ou as dificuldades que o curso oferece (MOORE; KEARSLEY,
2008). Além disso, destaca-se a importância de uma boa estrutura do AVA, uma vez
que apresenta várias ferramentas síncronas e assíncronas que podem se diferenciar
de uma para outra instituição. A proposta da EAD para o ensino superior deve ser
centrada no estudante envolvido pelos materiais didáticos, ação docente, avaliação
contínua, permeado pelos centros de apoio, encontros presenciais, bibliotecas e
relações sociais (Figura 4). Neste sentido, as três variáveis metodológicas: meio,
professor e aluno presumem que a tecnologia esteja à disposição do aluno para utilizar
quando e como quiser e que o professor as utilize para apoiar o aluno, para que este
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seja o protagonista do processo de aprendizagem (SANGRÀ; DUART, 2010).
Por meio dos resultados apresentados, são percebidas algumas características do
próprio curso que podem afetar o desempenho do aluno:
 Grau de dificuldade em relação à estrutura da plataforma virtual em relação
à sua eficácia e habilidade para lidar com a comunicação mediada eletronicamente.
 A relevância do ambiente virtual, do conteúdo e das pessoas envolvidas,
percebida pelo aluno para o desenvolvimento do próprio aprendizado.
 A dificuldade em administrar o tempo e o esforço necessários aos elementos
chave do aprendizado, como materiais didáticos e interfaces.
 O grau de apoio ao estudante e a participação do professor em relação a
este aspecto.
 A quantidade e a qualidade do feedback realizados entre professores e
alunos.
 A quantidade e a qualidade das interações entre professores, alunos e
tecnologias disponíveis.
Para Moore e Kearsley (2007), tais características podem colaborar para a
desistência do aluno de EAD, considerando que para ele o conteúdo tem pouco valor
para sua carreira, que o tempo dedicado exige muito esforço e dedicação e ao não
receberem o feedback e o apoio esperados, se sente isolado e frustrado pela falta de
interação.

4.2.2 Categoria interação aluno-tecnologia
Nesta categoria foram analisadas as interações estabelecidas entre alunotecnologia quanto à utilização do AVA.
Tabela 4 - Interação aluno-tecnologia
Sim
Indicadores

Uso o
AVA com
frequência

Ás vezes

Nunca

Turismo

Pedagogia

Turismo

Pedagogia

Turismo

Pedagogia

17

24

8

2

-

-

Nunca, por não
saber
Turis- Pedagomo
gia

-

-

(Continua)
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(Conclusão)
Sim
Indicadores
Utilizo os
materiais
complementares
sugeridos
pelos AVA
Utilizo o AVA
para resolver
problemas de
aprendizagem
Total

Ás vezes

Nunca

Nunca, por não
saber
Turis- Pedagomo
gia

Turismo

Pedagogia

Turismo

Pedagogia

Turismo

Pedagogia

16

20

9

6

-

-

-

-

12

12

11

11

1

1

1

2

45

56

28

19

1

1

1

2

Fonte: A autora (2016).

No curso de Pedagogia observa-se uma frequência maior na utilização do AVA
(24) do que no curso de Turismo (17), inclusive no que se refere ao uso de materiais
complementares. Na resolução de problemas de aprendizagem por meio do AVA há
um equilíbrio entre os cursos tanto no uso frequente como no uso casual.
Ao finalizar a análise sobre a interação aluno-tecnologia, o padrão “Sim” foi
respondido 45 vezes no curso de Turismo, enquanto que no curso de Pedagogia este
padrão foi maior (56). Em contrapartida, o padrão “Às vezes” foi respondido pelos
alunos de Turismo 28 vezes enquanto que os de Pedagogia foram 19 vezes. O padrão
“nunca” teve uma resposta de cada curso. O padrão “Nunca, por não saber” foi
respondido uma vez em Turismo e duas vezes em Pedagogia.
Enquanto na categoria Habilidades Tecnológicas, o curso de Pedagogia tenha
apresentado mais aspectos que precisam ser melhorados, na categoria AlunoTecnologia os números apresentaram aspectos positivos. Os resultados desta
categoria mostram que é crucial explorar todas as possibilidades do AVA para a
resolução de problemas, uma vez que é grande a quantidade de informações que
circula no ambiente. De acordo com Valente, Moran e Arantes (2011) a acessibilidade
às interfaces da plataforma virtual deve permitir ao aluno a busca de informações por
meio de materiais didáticos, tutoria, pesquisas, dentre outros para o desenvolvimento
de uma aprendizagem mais ativa e compartilhada. Por outro lado, a falta de fluência
tecnológica pode ser um fator de grande frustração para o aluno, quando ele percebe
que não consegue explorar de fato as possibilidades de aprendizado no AVA. O
indicador “utilização do AVA para resolver problemas de aprendizagem” apresenta
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dados equilibrados nos dois cursos em relação ao padrão “Às vezes”, mostrando que
há necessidade da interação entre aluno-tecnologia, no sentido de entender que para
se atingir um nível alto de satisfação na EAD é necessário ter competência
tecnológica.

4.2.3 Categoria interação aluno-aluno
Nesta categoria foram analisadas as interações estabelecidas entre alunoaluno, que pressupõem movimento intenso de trocas.

Tabela 5 - Interação aluno-aluno
Sim
Indicadores
Respeito às
ideias
apresentadas
pelo outro.
Tenho
tolerância para
aceitar as
opiniões do
outro.
Colaboro com
o outro na
realização das
atividades.
Compartilho
as
informações.
Utilizo
estratégias
para resolver
os problemas
em conjunto.
Total

Ás vezes

Nunca

Nunca, por não
saber
Turis- Pedagomo
gia

Turismo

Pedagogia

Turismo

Pedagogia

Turismo

Pedagogia

24

20

1

6

-

-

-

-

18

17

6

8

1

-

-

1

20

23

5

2

-

-

-

1

19

23

6

2

-

-

1

1

11

18

13

6

1

1

-

1

92

101

31

24

2

1

1

4

Fonte: A autora (2016).

Nesta categoria, os alunos declararam existir forte interação aluno-aluno em
ambos os cursos. A literatura indica que para que haja este tipo de interação é
necessário que o ambiente seja propício a trocas de informações, onde o
conhecimento é construído e desconstruído com inovação e participação de todos os
envolvidos (KENSKY, 2008).

62

Os resultados finais da análise desta categoria mostram que os alunos de
Pedagogia (101) interagem mais que os de Turismo (92). O padrão “Às vezes” foi
marcado em Turismo e em Pedagogia pelos alunos, 31 e 24 vezes respectivamente,
um número expressivo de interação casual entre os alunos, dois de Turismo e um de
Pedagogia “nunca” interagiram no ambiente; um de Turismo e quatro de Pedagogia
ficaram dentro do padrão “Nunca, por não saber”. Este indicador sugere que embora
alguns alunos de Pedagogia tenham respondido ao padrão “Nunca, por não saber”,
houve um número expressivo de respostas nos dois cursos nos padrões “Sim” e “Às
vezes”, o que revela um nível satisfatório de interação entre os alunos. Dada a
importância dos aspectos apresentados nesta categoria, a interação aluno-aluno é
fundamental devido ao grande número de informações circuladas no AVA e a
necessidade do trabalho em equipe. À medida que as tarefas tornam-se mais
complexas, maior a necessidade de cooperar com o outro, de envolver ações
conjuntas para atingir objetivos comuns (ALLY, 2004). Em contrapartida, os alunos
que não conseguem estudar sozinhos, sem a presença do professor, precisam
desenvolver hábitos e aptidões para acompanharem o processo de aprendizagem e
persistirem até a conclusão de um curso a distância. Para Bittencourt e Mercado
(2014, p. 470), “muitos alunos tendem a evadir de um curso na modalidade a distância
por não estarem familiarizados com o novo ambiente e não estarem preparados para
quebrar paradigmas educacionais”.
Deste modo, os alunos não conseguem se desvincular das salas tradicionais e
não se adaptam ao ensino a distância. Para diminuir o número de desistências é
necessário desenvolver estratégias de cooperação entre os aprendizes mediada pelo
computador para estimular a solidariedade, o senso de inclusão e a síntese de
diversos pontos de vista (GUNAWARDENA; ZITTLE, 1997). Para os autores Moore e
Kearsley (2007), o aluno pode interagir internamente nos grupos ou entre os grupos,
de maneira estimulante e motivadora, pode também se organizar em equipes de
projetos e assumir responsabilidades com os seus colegas. Essas interações podem
gerar discussões valiosas como um modo de auxiliá-los na reflexão dos conteúdos
apresentados. E para isso, é necessário que o aluno possua habilidades para o uso
do computador, a fim de promover o senso de cooperação, permitindo experiências
mútuas de aprendizado.
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4.2.4 Categoria interação aluno-professor
Nesta categoria foram analisadas as interações estabelecidas entre alunoprofessor, nos quais o tutor virtual é responsável pelo acompanhamento do aluno e o
feedback constante ao aluno.
Tabela 6 - Interação aluno-professor
Sim
Indicadores
Tenho
contato com
o tutor
virtual.
Aceito o
feedback do
tutor virtual.
Solicito o
auxílio do
tutor virtual.
Tenho o
auxílio do
tutor virtual
em todo o
processo de
aprendizado.
Total

Ás vezes

Nunca

Nunca, por não
saber
Turis- Pedagomo
gia

Turismo

Pedagogia

Turismo

Pedagogia

Turismo

Pedagogia

5

10

18

14

2

2

-

-

21

18

2

5

1

1

1

2

6

14

15

10

3

2

1

-

4

8

18

15

2

3

1

-

36

50

53

44

8

8

3

2

Fonte: A autora (2016).

Ainda há aspectos que necessitam ser melhorados neste tipo de interação, de
acordo com as respostas dos alunos a esta categoria, que obteve um total de 97
respostas nos dois cursos no padrão “Às vezes” e 86 no “Sim”; embora os alunos de
Pedagogia indicarem estar mais em contato com os tutores do que os alunos de
Turismo, e o padrão “Nunca, por não saber” possuir três respostas deste curso.
Os números finais desta categoria interação aluno-professor apresentam no
padrão “Às vezes” 53 respostas, maior que o “Sim” (36) do curso de Turismo, o que
indica a necessidade de cautela quanto à responsabilidade do tutor em acompanhar
o aluno e aplicar o feedback constante. Por outro lado, o aluno deve ter iniciativa em
buscar auxílio quando necessitar, uma vez que é preciso desenvolver esta
característica para encontrar as lacunas no conhecimento adquirido. Nos dois cursos
oito alunos dizem que “nunca” tiveram interação com o professor, enquanto que três
de Turismo e dois de Pedagogia responderam não interagir com o professor “Nunca,
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por não saber”. Apesar do pequeno número de alunos que nunca tiveram contato
com o professor ou nunca souberam, vale ressaltar que a relação professor-aluno traz
muitos benefícios no processo de aprendizagem do aluno no sentido de auxiliá-lo na
interação com o conteúdo, ajudá-lo a aplicar o que está aprendendo conforme
aptidões, uma vez que o professor é responsável pelo acompanhamento do aluno
(MOORE; KEARSLEY, 2008).
Uma boa estruturação do AVA deve oferecer ao aluno materiais adequados ao
estudo e a disponibilidade do tutor presencial e/ou virtual para o feedback constante,
assumindo o papel de parceiro à medida que contribui para o aprendizado do
estudante. Moore e Kearsley (2007) destacam que a interação aluno-professor é
considerada essencial e desejável pela maioria dos alunos. Neste sentido, percebese que o indicador “tenho o auxílio do tutor virtual em todo o processo de aprendizado”
revela que tanto Turismo como Pedagogia apresentam números maiores no padrão
“Às vezes”, o que mostra que a presença do tutor virtual é ocasional e, portanto, há
necessidade de apoio ao aluno em todos os aspectos, uma vez que esta interação
assegura ao aluno a continuidade do seu processo de aprendizado. Por outro lado,
no indicador “solicito o auxílio do tutor virtual” é realizado eventualmente pelos alunos
de Turismo, o que não acontece com os de Pedagogia que costumam solicitar o tutor
virtual, apesar de alguns o fazerem eventualmente. Neste caso, a iniciativa do aluno
em procurar auxílio ao tutor virtual e aceitar o feedback também é um fator relevante.
A interação aluno-professor torna-se rica, à medida que ambos participam de uma
comunicação recíproca com a finalidade de gerar conhecimento.
Esta interação permite que o professor proporcione feedback e seja moderador
ou orientador deste processo de participação do aluno, complementa Moore e
Kearsley (2007, p. 129). Assim, o professor deve promover o contato social entre
alunos, o desenvolvimento de tarefas em conjunto e o compartilhamento de resultados
e feedback. Neste contexto, o professor deve aconselhar, apoiar e incentivar cada
aluno para assegurar o desenvolvimento do seu aprendizado e tem um papel valioso
ao responder a aplicação de novos conhecimentos, considerando as diferentes
reações, conforme a personalidade de cada um, ressaltam os autores. Esse papel
desempenhado pelo professor deve fomentar a participação do aluno e entender que
a aprendizagem não se dá somente pela transmissão do conhecimento, mas,
sobretudo, pela participação do aluno como construtor do seu próprio conhecimento
(SILVA, 2004).
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4.2.5 Categoria interação aluno-conteúdo
Nesta categoria foi analisada a relação estabelecida entre aluno-conteúdo,
caracterizada pela autonomia do aluno e o significado do conteúdo, agregador de
conhecimentos de interesse do aluno.

Tabela 7 - Interação aluno-conteúdo
Sim
Indicadores
Transformo o
conteúdo
aprendido no
AVA em
conhecimento
pessoal.
Utilizo o
conteúdo
aprendido no
meu cotidiano
pessoal ou
profissional.
Acredito que o
conteúdo tem
um significado
pessoal e
profissional.
Total

Ás vezes

Nunca

Nunca, por não
saber
Turis- Pedagomo
gia

Turismo

Pedagogia

Turismo

Pedagogia

Turismo

Pedagogia

29

20

5

6

-

-

-

-

18

19

7

7

-

-

-

-

8

13

18

13

-

-

-

-

55

52

30

26

-

-

-

-

Fonte: a autora (2016).

Em ambos os cursos os alunos aproveitam o conteúdo nas atividades
cotidianas, apesar de ser um paradoxo ao informar que o significado do conteúdo
aprendido não tem forte peso, de acordo com as 30 respostas ao padrão “Às vezes”
dos alunos de turismo e 26 dos alunos de Pedagogia. No entanto, em nenhum dos
cursos foram dadas respostas aos padrões “nunca” e “Nunca, por não saber”. Na
interação aluno-conteúdo a aprendizagem para ser significativa precisa ser
interessante e ter significado para o aluno. Nesta categoria os resultados mostram
essa interação, mas a aprendizagem parece não ser tão significativa, uma vez que
alguns alunos (11) afirmaram não conseguirem transformar o conhecimento em
significado pessoal e profissional. O êxito do aluno vai depender do seu grau de
interesse e motivação; e do monitoramento do seu próprio processo de aprendizagem
vai depender da criação de estratégias para construir conhecimento a partir do
material aprendido (ALLY, 2004).
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Essa interação do aluno com o conteúdo deve ser planejada e auxiliada por um
professor, e é por meio desta interação que o aluno interage com o conteúdo e o
transforma em conhecimento pessoal, resultando em uma mudança de perspectiva.
Ao mesmo tempo, este material deve ser de boa qualidade e deve estar de acordo
com a necessidade e motivação de cada aluno para o aprendizado, possibilitando a
aplicação do conteúdo em testes, exercícios, discussões, etc. (MOORE; KEARSLEY,
2008). O indicador “acredito que o conteúdo tem um significado pessoal e profissional”
mostra que o padrão “Às vezes” tem um considerável número de alunos em Turismo
e Pedagogia, evidenciando a falta de credibilidade no conteúdo aplicado. Para Moore
e Kearsley (2007, p. 246), a capacidade de construir significado e a disposição em
persistir até o fim no aprendizado é responsabilidade do aluno, da sua automotivação,
enquanto o conteúdo é assimilado, novas ideias e conceitos vão sendo incluídos em
sua estrutura de conhecimento já existentes, no entanto, cabe ao professor, ao
apresentar o conteúdo ao aluno, deve auxiliá-lo na interação do que aprendeu por
meio de discussões, testes, avaliações formais ou informais.

4.2.6 Categoria autonomia
Esta categoria refere-se à dimensão Autonomia, representada pelo auto
aprendizado. A Tabela 8 mostra a capacidade do aluno em estudar sozinho, cumprir
prazos, planejar estratégias, monitorar o próprio aprendizado, identificar e corrigir
erros.
Tabela 8 - Análise dos dados da categoria Autonomia
Sim
Indicadores
Estudo
sozinho.
Planejo o
tempo de
estudo.
Formulo
metas de
estudo.

Ás vezes

Nunca

Nunca, por não
saber
Turis- Pedagomo
gia

Turismo

Pedagogia

Turismo

Pedagogia

Turismo

Pedagogia

23

22

2

4

-

-

-

-

18

14

6

11

1

1

-

-

15

14

9

11

1

1

-

-
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(Conclusão)
Sim
Indicadores
Monitoro o
próprio
processo de
aprendizagem.
Crio
estratégias
para manter a
motivação.
Identifico os
próprios erros.
Corrijo os
próprios erros.
Total

Ás vezes

Nunca

Nunca, por não
saber
Turis- Pedagomo
gia

Turismo

Pedagogia

Turismo

Pedagogia

Turismo

Pedagogia

14

15

11

10

-

1

-

-

16

16

6

8

2

2

1

-

18

13

7

13

-

-

-

-

12

18

11

8

1

-

1

-

116

112

52

65

5

5

2

-

Fonte: A autora (2016).

Os atributos mais fortes e significativos da EAD são a liberdade e a autonomia
do aluno em adquirir conhecimento conforme a sua conveniência (KENSKY, 2008).
Isto demanda disciplina e persistência, que são pontos chave para o amadurecimento
do indivíduo. Em ambos os cursos, os alunos declararam possuir este perfil ao
responderem maciçamente que não só estudam sozinhos, mas também criam
estratégias de estudo e de motivação para cumprirem com suas responsabilidades. O
número total de respostas desta categoria confirma a presença de autonomia dos
alunos nos dois cursos, mas ainda apresentam o padrão “Às vezes” (52 no curso de
Turismo e 65 no curso de Pedagogia), comparado ao padrão “Sim” (116 e 112,
respectivamente). Verifica-se também que cinco alunos dos dois cursos declararam
“Nunca” em relação a possuir autonomia, enquanto que cinco de Pedagogia e dois de
Turismo responderam “Nunca, por não saber”.
Moore e Kearsley (2007, p. 129) destacam que a Autonomia pressupõe que os
alunos sejam capazes de traçar suas metas de estudo, identificar os recursos que os
auxiliarão a alcançar esses objetivos e os métodos para cumprir e testar o próprio
desempenho. Nem todo o aluno está preparado para exercer a autonomia, destacam
os autores, os resultados desta categoria mostram que o padrão “Às vezes” foi
respondido por um número considerável de alunos nos dois cursos que ainda não
conseguem assumir tal responsabilidade.

Os indicadores “crio estratégias para

manter a motivação” e “Formulo metas de estudos” ainda são dificuldades presentes
em alguns alunos de Turismo e Pedagogia, uma vez que para desenvolver planos de
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aprendizado pessoal é preciso saber como, quando fazê-lo e quais os recursos
necessários para decidir sozinho como está o próprio progresso de aprendizado.
Esta capacidade de autoaprendizado constitui um pré-requisito para o
aprendizado a distância. As características de um aluno que utiliza a aprendizagem
autônoma são a capacidade de realizar toda ou maior parte da criação do próprio
aprendizado, de avaliar o próprio desempenho e fazer os ajustes adequados quando
necessário. Para Silva (2004), três elementos são de grande importância na
aprendizagem autônoma: o saber, o saber fazer e o querer. O “saber” implica o
conhecimento de si mesmo, saber da sua própria capacidade e aptidões; o “saber
fazer” exige a conversão do conhecimento em prática e o “querer” é o desejo e a
vontade de aplicar o conhecimento adquirido, que tenha um significado pessoal.
Dessa forma, o aluno de EAD é capaz de explorar suas capacidades cognitivas e criar
estratégias para o autoestudo, desenvolvendo a própria aprendizagem por meio das
interfaces disponíveis no AVA. Porém, é fundamental a proficiência tecnológica, uma
vez que permite ao aluno a prática da autoaprendizagem, além de favorecer o
aproveitamento dos artefatos disponíveis a favor da intercomunicação na construção
do conhecimento (MOORE; KEARSLEY, 2007).

4.2.7 Análise de todas as categorias
A Tabela 9 abrange as três categorias analisadas: Habilidades Tecnológicas,
Interação e Autonomia e como foram atendidas conforme os padrões “Sim”, “Às
vezes”, “Nunca”, “Nunca, por não saber”.

Tabela 9 - Distribuição das respostas às categorias
Categorias/
Padrões
Habilidades
tecnológicas
Interação
Autonomia
Total de
Respostas

Sim

Ás vezes

Nunca

Nunca, por não
saber
Turis- Pedagomo
gia

Turismo

Pedagogia

Turismo

Pedagogia

Turismo

Pedagogia

319

274

60

104

8

20

13

17

228
116

259
112

142
52

113
54

11
5

10
5

5
2

8
-

663

645

254

282

24

35

20

25

Fonte: A autora (2016).
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Considerando que a categoria Habilidades Tecnológicas possui 16 indicadores,
a de Interação nos seus diferentes aspectos 15 e a de Autonomia sete; e que o
instrumento de avaliação foi respondido por 25 alunos do curso de Turismo e 26 do
curso de Pedagogia, foi obtido um total de 1248 respostas às categorias avaliadas,
sendo 1200 para o curso de Turismo e 1248 para o de Pedagogia.
A Tabela 9 mostra que o padrão “Sim” foi o mais atendido (663), no curso de
Turismo, similar ao curso de Pedagogia, que foi atendido, com 645 respostas, o que
demonstra adaptação dos estudantes ou a boa interação nas rotinas do AVA, onde
ocorre a espiral da aprendizagem na relação entre os atores estudantes-professoresconteúdo-tecnologia (MALTEMPI, 2005). Já o padrão “Às vezes” teve maior número
de respostas (282) no curso de Pedagogia, em relação ao curso de Turismo (254).
Esta posição intermediária, mais acentuada nos diferentes tipos de interação, denota
que estas interfaces interativas podem ser melhoradas ou intensificadas.

As

interações entre aluno-aluno, aluno-professor e aluno-conteúdo permitem a
colaboração nas atividades, favorecendo a cooperação e o aprendizado (MOORE;
KEARSLEY, 2007). O padrão “nunca” recebeu 35 respostas na área de Pedagogia e
24 em Turismo, sendo sensivelmente menores que os padrões “Sim” e “Às vezes”,
reforçando a evidência de que os alunos possuem competências tecnológicas para
interagir com o AVA.

O padrão “Nunca, por não saber” foi maior no curso de

Pedagogia (25), comparado ao de Turismo (20), sendo o mais baixo de todos, indica
que o nível de desconhecimento tecnológico em relação ao AVA é baixo.
Com base nos resultados gerais pode-se destacar que o curso de Pedagogia
apresenta maior número de respostas nos padrões “Às vezes”, “nunca” e “Nunca, por
não saber” comparado ao curso de Turismo. As categorias Habilidades Tecnológicas,
Interação e Autonomia mostram que os alunos de Pedagogia ainda necessitam
desenvolver algumas competências para superarem algumas dificuldades como a
aquisição de conhecimentos básicos de informática, uma vez que apresentam um
resultado considerável no padrão “Às vezes” na categoria Habilidades Tecnológicas.
Seja qual for a tecnologia de comunicação usada pelos AVA, é necessário que tanto
professores quanto alunos tenham treinamento para facilitar a participação entre eles
na plataforma virtual (MOORE; KEARSLEY, 2008).
A categoria Interação apresenta-se como uma prática constante dos alunos de
Pedagogia, porém os de Turismo apresentam dificuldades na interação com o outro e
com o conteúdo, apesar de apresentarem números maiores na categoria Habilidades
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Tecnológicas, o que parece ser um contrassenso. Ao possuírem fluência tecnológica,
presume-se que haja comunicação e cooperação entre os atores do ambiente, 90
destaca que os alunos “são desafiados a participar de atividades colaborativas, de
coparticipação e de coautoria”, características essenciais da categoria Interação, em
um ambiente que oferece uma gama de tecnologias. A questão da autonomia apesar
de ser uma prática presente nos dois cursos, ainda não é a ideal, pode ser em razão
dos alunos apresentarem dificuldades em romperem o paradigma tradicional da
educação presencial, no qual o professor é o único detentor do saber e o único
referencial de ensino. Outro fator relacionado à autonomia é o ritmo de estudo que é
controlado pelo aluno, diferente do presencial onde o ritmo é definido pelo professor
(BORGES, 2007), e vai depender da predisposição do aluno em planejar o seu tempo
e estabelecer horários para o sucesso do seu aprendizado.

4.2.8 Análise das respostas à pergunta aberta: Você tem habilidades digitais
suficientes para utilizar as tecnologias disponíveis no AVA? Justifique.
A pergunta aberta apresentou um número considerável de respostas, apesar
de alguns alunos não terem respondido a esta questão como revela a Tabela 10.

Tabela 10 - Distribuição das respostas à pergunta aberta
Cursos
Turismo
Pedagogia
Total

Sim
Sim
16
13
29

Não
3
6
9

Abstenção
6
7
13

Fonte: A autora (2016).

Neste item foram destacados os depoimentos dos alunos dos cursos de
Turismo e Pedagogia, divididos em “Sim” e “não”, e suas respectivas justificativas.
As 16 falas transcritas dos que responderam “Sim” no curso de Turismo foram
justificadas da seguinte forma:
 “Além de possuir habilidades para utilizar o AVA e suas tecnologias, quando
me deparo com algo que não possuo capacidade de resolver, busco ajuda de tutores
e colegas.”
 “O que não sei procuro saber.”
 “Nunca tive problema para acessar os conteúdos e encaminhar exercícios e
avaliações.”
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 “Acredito que sim, quando não consigo algo busco auxílio.”
 “Há alguns anos frequentei um curso de informática.

“

 “Tudo é bastante funcional, apesar de já ter feito curso de informática.”
 “Com a EAD eu consegui desenvolver mais as minhas habilidades digitais
entre outros recursos tecnológicos que foram muito importantes para o meu
aprendizado.”
 “Manter-se atualizado nos tempos modernos é de suma importância para a
sobrevivência no mercado de trabalho.”
 “Fiz curso de informática.”
 “Antes de começar o EAD, sempre trabalhei e li muito pela internet e sites.”
 “Antes de fazer este curso em EAD, eu fazia uso simples e moderado do
computador e internet. Mas a EAD ajudou muito, dando uma visão mais ampla da
plataforma e de como utilizá-la.”
 “Tenho computador em casa e por já usar essa ferramenta há muitos anos,
além de ter bons conhecimentos em hardware e software isso de fato não é um
problema, ao contrário a gente aprende ainda mais com novas tecnologias.”
 “Experiência e aprendizado anteriores - cursos TI (Tecnologia da
Informação).”
 “Utilizo sem dificuldades.”
 “Com pesquisas e dúvidas tiradas com os tutores pude ir aperfeiçoando
meus conhecimentos.”
 “Além de ser jovem trabalho, em uma empresa de TI, sou Analista de
Suporte.”
As respostas expressas pelos alunos de Turismo revelam as dificuldades que
já tiveram com o uso do AVA e puderam saná-las com a ajuda de tutores, colegas, e
que hoje têm maior facilidade em utilizar os artefatos disponíveis. Parte dos
respondentes possui conhecimento e prática porque já participaram de cursos de
informática ou tem experiência nesta área.
As três falas dos que responderam “não” no curso de Turismo foram justificadas
da seguinte forma:
 “Mais ou menos. Tenho dificuldade, pois em algumas disciplinas acho
confuso.”
 “Não utilizo com muita frequência.”
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 “Na verdade, não sei o que é AVA. Seria a Plataforma? Se sim, acho que
tenho habilidades sim, pois estou me virando com ela há quatro períodos.”
As respostas mostram o desconhecimento com o ambiente virtual, a
necessidade de capacitação e talvez a falta de iniciativa em buscar conhecimento na
área tecnológica.
São apresentadas a seguir as justificativas das 13 respostas dos alunos de
Pedagogia que responderam “Sim” à pergunta aberta.
 “Pois após decidir por fazer a graduação no modelo EAD, comecei a ter a
necessidade de saber usar o AVA. Um começo de várias dúvidas e dificuldades, mas
hoje me considero com habilidades para utilizar através da prática.”
 “Por utilizar diariamente o computador, checar e-mails e para estudar.”
 “O aluno precisa conhecer o AVA para estudar com mais empenho.”
 “Já uso o computador há muito tempo, digitando materiais de serviço
escolares.”
 “Acredito que sim, pois fiz curso de informática.”
 “Quando o sistema funciona sem problemas, consigo utilizar de forma que
supre minhas necessidades, por se tratar de curso a distância.”
 “Utilizo frequentemente no estudo dos conteúdos do curso.”
 “Utilizo bem a tecnologia.”
 “Consigo digitar com rapidez.”
 “Procuro estar atenta a todas as informações a mim solicitada.”
 “Meus conhecimentos em informática estão sendo suficientes para utilizar o
AVA.”
 “Estou concluindo minha graduação semipresencial e não tive grandes
dificuldades.”
 “Além do computador e da internet disponíveis, o ambiente virtual me dá a
possibilidade, através de links, de pesquisar várias fontes de acordo com o conteúdo.
Temos também o caderno de atividades e teleaulas. Só gostaria que o ambiente virtual
fosse mais leve para ter um melhor acesso através do tablet ou celular quando estiver
no transporte.”
Alguns alunos do curso de Pedagogia mostram ter habilidades tecnológicas
devido à experiência com as ferramentas de informática. Uma aluna declara que teve
dificuldades no início, mas agora consegue usar o AVA, outros aprenderam pela
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prática ou pela necessidade de acessar os materiais disponíveis. Comentam sobre
as desvantagens do programa, como lentidão no acesso à plataforma e a limitação de
uso em outras tecnologias.
As justificativas das seis respostas dos alunos de Pedagogia que responderam
“não” à pergunta aberta apresentam-se da seguinte forma:
 “Parcialmente, porém diante de situações de dúvidas, busco ajuda e
orientação de colegas já envolvidos no processo.”
 “Porque entendo muito pouco de informática.”
 “Mais ou menos. Tenho dificuldades, pois em algumas disciplinas acho
confuso.”
 “Com a troca de experiências e perseverança aprendi a ter essas
habilidades.”
 “Pois não utilizo com muita frequência.”
 “Porque ainda encontro dificuldades com alguns recursos que existem na
plataforma.”
As declarações mostram a falta de habilidades tecnológicas para acessar
matérias, tirar dúvidas e utilizar os recursos da plataforma. A busca de soluções para
as possíveis dúvidas é um obstáculo, mas o auxílio dos colegas é uma alternativa
eficaz.
Sem dúvida, os depoimentos mostram a relevância do AVA como uma
estratégia de atuação pedagógica, que permite ao aluno acessar materiais didáticos,
assistir teleaulas, interagir com o outro, participar de fóruns e chats, construir redes
de relacionamento, etc. Mas para usufruir de todos esses artefatos é necessário que
o aluno adquira fluência tecnológica com o apoio da instituição e do professor no papel
de mediador. A finalidade da EAD é que o aluno seja o protagonista de seu processo
de aprendizagem e que possa se responsabilizar pelo seu ritmo de estudo (SANGRÀ;
DUART, 2010).
Algumas instituições oferecem a disciplina Informática Básica aos ingressantes
nos cursos de graduação a distância, mas muitos solicitam isenção na disciplina, e
quando iniciam o curso apresentam muitas dificuldades. A seguir o depoimento da
coordenadora do curso a distância:
Verificamos a grande dificuldade no que diz respeito ao AVA assim
que o aluno chega à Universidade na modalidade EAD. O primeiro
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impacto é quando chegam ao Polo na primeira semana após a aula
inaugural para realizarem o teste de proficiência acreditando
conseguirem a isenção na disciplina de Informática Básica, mas
quando se deparam com a Plataforma verificam que estão diante de
um universo totalmente desconhecido. Desperta então a necessidade
de aprofundar o conhecimento sobre a Plataforma porque sabe que o
desenvolver do seu Curso dependerá desta ferramenta (Informação
verbal7).

Alguns alunos chegam a desistir dos cursos a distância por não terem
habilidades tecnológicas suficientes para interagir no AVA, outros procuram uma
capacitação para superarem este obstáculo. A necessidade da fluência tecnológica é
destacada no depoimento a seguir.
A maioria dos alunos que optam pela modalidade EAD, não possui
fluência tecnológica para interagir com o AVA. Com isso, alguns
desistem, outros buscam inclusive a ajuda de um profissional da área
para situá-los na nova realidade. Este fato contribui para que o
aprendizado não seja o esperado. A grande maioria dos alunos não
abre mão do material impresso (livros) nos primeiros semestres da sua
vida acadêmica devido a esta dificuldade com o AVA (Informação
verbal8).

Boa parte dos alunos ingressantes dos cursos a distância não está habituada
a interagir no AVA, dessa forma a necessidade de utilizar as interfaces presentes,
principalmente o livro virtual impede o aluno a seguir em frente, uma vez que precisa
ler, interpretar e registrar ideias para consolidação do aprendizado, destaca a
Coordenadora do Curso de Turismo. Acostumado ao ensino presencial, não se
adapta a esses novos hábitos, e por este motivo, desiste de cursar uma graduação a
distância devido à falta de fluência tecnológica. As declarações dos alunos mostram
a necessidade de se buscar auxílio frente às dificuldades encontradas no AVA ou por
meio dos colegas mais experientes ou pelos cursos oferecidos na área de informática.

7
8

Informações concedidas pela Coordenadora do Curso de Turismo em novembro de 2016.
Informações concedidas pela Coordenadora do Curso de Turismo em novembro de 2016.
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Neste capítulo são apresentadas as respostas para as questões avaliativas, o
atendimento ao objetivo desta dissertação, e as recomendações para este estudo
avaliativo.

5.1 ATENDIMENTO AO OBJETIVO
Este estudo propôs avaliar os alunos dos cursos de graduação em Pedagogia
e Turismo, na modalidade a distância, em relação à fluência tecnológica quanto ao
uso das interfaces presentes no AVA.

As análises quantitativas e qualitativas

revelaram que alguns alunos não possuem fluência tecnológica, e por este motivo,
tem dificuldades com a infraestrutura do EAD. Cenário que pode influenciar a
desistência dos alunos nos cursos a distância.

5.2 RESPOSTAS ÀS QUESTÕES AVALIATIVAS
A primeira pergunta está relacionada à fluência tecnológica do aluno para
utilizar o AVA.
 Até que ponto os alunos de cursos a distância possuem fluência tecnológica
para interagir com o AVA?
A partir das análises realizadas, verifica-se que os alunos do curso de Turismo
de uma instituição pública que oferece capacitação em informática (Anexo A) no início
dos seus cursos, possuem mais Habilidades Tecnológicas e Autonomia que os alunos
do curso de Pedagogia de uma instituição particular que não oferece capacitação
(Anexo B). As respostas mostram, numa proporção maior em Pedagogia, que alguns
alunos não estão habituados a interagir no AVA, e que muitas vezes pedem ajuda.
Conclui-se, assim, que há mais fluência tecnológica nos alunos do curso de Turismo
que nos alunos do curso de Pedagogia.
A segunda pergunta está relacionada ao desconhecimento das tecnologias e a
repercussão no aprendizado do aluno.
 Até que ponto o desconhecimento das tecnologias digitais afeta o
aprendizado do aluno?
As categorias que alicerçam este estudo avaliativo: Habilidades Tecnológicas,
Interação e Autonomia são imprescindíveis para o aprendizado do aluno. A falta de
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um desses elementos pode dificultar o aprendizado do aluno, já que ele precisa
acessar os materiais pedagógicos para cumprir suas tarefas, interagir com outros
alunos, conteúdo e professor, além de precisar desenvolver a autonomia para ser
capaz de assumir e enfrentar a infraestrutura do ensino superior a distância. Pelas
análises dos dados e depoimentos, o desconhecimento das tecnologias digitais pode
afetar o aprendizado do aluno.
Ter habilidades tecnológicas permite ao aluno acessar materiais didáticos,
assistir teleaulas, interagir com o outro, participar de fóruns e chats, além da
possibilidade de construção de relacionamentos.

Esses aspectos favorecem o

aprendizado do aluno a distância, mas para utilizá-los é necessário que os alunos
possuam competências tecnológicas, como: fluência digital, cooperação e interação,
presença ativa no AVA, autonomia na tomada de decisões, organização de tempo e
espaço, comunicação e forma de se expressar no ambiente (BEHAR, 2013). São
elementos formados por conhecimentos, habilidades e atitudes, necessários para lidar
com: as questões tecnológicas, o fluxo de informações que perpassam o ambiente e
a maneira de se comunicar, aspectos necessários à participação ativa do aluno da
EAD.

5.3 RECOMENDAÇÕES
Com o objetivo de aumentar a fluência tecnológica e melhorar o aprendizado
dos alunos de cursos superiores a distância, é apresentado o Quadro 10 com as
recomendações referentes às categorias Tecnologia, Interação e Autonomia a partir
dos resultados apresentados.
Quadro 10 - Recomendações referentes às categorias Tecnologia, Interação e Autonomia
Categorias

Tecnologia




Interação




Autonomia

Fonte: A autora (2016).

Recomendações
Implementação de programas de capacitação on-line aos
ingressantes dos cursos e aos professores.
Acompanhamento e apoio constante aos alunos e professores
quanto à utilização do AVA.
Implementação de programas para auxílio aos professores quanto à
aplicação de estratégias de interação e cooperação no AVA.
Promoção da interação entre alunos, professores, tecnologia e
conteúdo por meio de teleaulas, apoio a internet, discussões em
chats e fóruns.
Implementação de programas para o desenvolvimento de habilidades
metacognitivas a fim de auxiliar o aluno no seu autoaprendizado.
Implementação de programas de planejamento para o autoestudo.
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Por fim, as recomendações deste estudo visam a permanência dos alunos nos
cursos de graduação a distância, com ênfase na fluência tecnológica como
competência primordial no seu percurso acadêmico, com o intuito de superar diversos
tipos de dificuldades como: a interação com o AVA, com os atores do ambiente, o
desenvolvimento de métodos eficazes de estudo para o autoaprendizado e a
persistência até o final de sua trajetória universitária.
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APÊNDICE A - Convite aos Especialistas

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2016

Prezada Especialista,
Solicito, no prazo de três dias, a análise do questionário (Apêndice C) que faz
parte de minha dissertação do Curso de Mestrado Profissional em Avaliação da
Fundação Cesgranrio. O objetivo do estudo é avaliar os alunos, dos cursos de
graduação em Pedagogia e Turismo, na modalidade a distância de uma Universidade
pública e particular, em relação à fluência tecnológica quanto ao uso das interfaces
presentes no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).
A partir do objetivo do estudo, foram propostas as seguintes questões
avaliativas:
 Até que ponto os alunos de cursos a distância possuem fluência tecnológica
para interagir com o AVA?
 Até que ponto o desconhecimento das tecnologias digitais afeta o
aprendizado do aluno?
O questionário foi elaborado com base no Quadro de categorias, indicadores e
padrões (Apêndice D), que é dividido em categorias, indicadores e padrões de
julgamento. Sua finalidade é a de auxiliar o processo avaliativo mediante a análise
das respostas às questões avaliativas e atendimento do objetivo do estudo.
A sua experiência e conhecimento na área de Educação a Distância serão de
grande valia para o julgamento deste instrumento avaliativo, bem como a análise da
coerência entre o questionário e o Quadro de categorias, indicadores e padrões, o
objetivo proposto e as questões avaliativas, que auxiliarão na melhoria do instrumento
de avaliação.
Agradeço desde já a sua disponibilidade e contribuição para o meu estudo
avaliativo. O nosso contato será realizado por e-mail.
Atenciosamente,
Margareth Braz Ramos
Tel.: 21-991450870
E-mail: mbrazramos1@gmail.com
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APÊNDICE B - Registro para Validação do Instrumento
INSTRUÇÕES PARA VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO

Nome do Especialista: _________________________________________________
Instituição: __________________________________________________________
Após a leitura e análise do objetivo do estudo, das questões avaliativas, do Quadro
de categorias, indicadores e padrões e do questionário, marque a sua opinião sobre
os itens analisados:
Itens Analisados
Avaliar os alunos, dos
cursos de graduação
em Pedagogia e
Turismo, na
modalidade a
distância de uma
Objetivo do Universidade pública
estudo
e particular, em
relação à fluência
tecnológica quanto ao
uso das interfaces
presentes no
Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA).
- Até que ponto os
alunos de cursos a
distância possuem
fluência tecnológica
para interagir com o
Questões AVA?
avaliativas - Até que ponto o
desconhecimento das
tecnologias digitais
afeta o aprendizado
do aluno?

Marque e justifique a sua resposta
Considera o objetivo do estudo adequado?
( ) Sim
( ) Não
Justifique.
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

As questões avaliativas estão adequadas ao
objetivo do estudo?
( ) Sim
( ) Não
Justifique.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

As categorias, indicadores e padrões estão
adequados ao estudo avaliativo?
( ) Sim
( ) Não
Quadro de
categorias,
Quadro 7
indicadores
e padrões

Justifique.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
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Os itens do questionário são adequados
ao Quadro de categorias, indicadores e
padrões de julgamento?
( ) Sim
( ) Não
Justifique.
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Os itens do questionário estão redigidos
de maneira clara?
(
) Sim
(
) Não
Justifique.
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Questionário Apêndice C
Você sugere alguma alteração
redação do questionário?
(
) Sim
(
) Não

na

Justifique.
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Você sugere alguma alteração
formatação do questionário? Quais?
(
) Sim
(
) Não

na

Justifique.
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Muito Obrigada!
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APÊNDICE C - Questionário
Prezado aluno,
Este questionário faz parte do processo de elaboração da dissertação do curso de
Mestrado Profissional em Avaliação da Fundação Cesgranrio e tem como finalidade
aferir a fluência tecnológica dos alunos da EAD dos cursos de Pedagogia e Turismo.
Solicito que, tomando por base a sua experiência como aluno de EAD, responda as
questões a seguir marcando apenas uma opção em cada item da primeira questão e
respondendo a segunda.
Curso: _____________________________Período: _____
Idade: __________________________________________
1. Marque a opção mais adequada à sua realidade:
Quanto à TECNOLOGIA, sou capaz de:

Sim

Às
vezes

Sim

Às
vezes

Sim

Às
vezes

Nunca

Nunca,
por
não
saber

Nunca

Nunca,
por
não
saber

Nunca

Nunca,
por
não
saber

1) Acessar o ambiente virtual de aprendizagem.
2) Utilizar os artefatos presentes no ambiente virtual.
3) Usar o AVA para me comunicar com o outro.
4) Ouvir o outro quando sou solicitado.
5) Questionar o outro quando vejo necessidade.
6) Interpretar as mensagens que estão disponíveis.
7) Dar feedback.
8) Receber feedback.
9) Realizar leituras disponíveis no AVA.
10) Registrar no AVA por escrito ideias e informações
11) Utilizar e-mails
12) Utilizar wikis (conjunto de páginas interligadas).
13) Utilizar hiperlinks (link para abrir outra página).
14) Participar de fóruns de discussão.
15) Participar de chats.
16) Assistir as teleaulas.
Quanto à INTERAÇÃO ALUNO-TECNOLOGIA, eu:
17) Uso o AVA com frequência
18) Utilizo os materiais complementares sugeridos
pelo AVA
19) Utilizo o AVA para resolver problemas de
aprendizagem.
Quanto à INTERAÇÃO ALUNO-ALUNO, eu:
20) Respeito às ideias apresentadas pelo outro.
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21) Tenho tolerância para aceitas as opiniões do
outro.
22) Colaboro com o outro na realização das atividades.
23) Compartilho as informações.
24) Utilizo estratégias para resolver os problemas em
conjunto.
Quanto à INTERAÇÃO ALUNO-PROFESSOR, eu:

Sim

Às
vezes

Nunca,
por
Nunca
não
saber

25) Tenho contato com o tutor virtual.
26) Aceito o feedback do tutor virtual.
27) Solicito o auxílio do tutor virtual.
28) Tenho o auxílio do tutor virtual em todo o
processo de aprendizado.
Quanto à INTERAÇÃO ALUNO-CONTEÚDO, eu:

Sim

Às
vezes

Nunca

Nunca,
por
não
saber

Nunca

Nunca,
por
não
saber

29) Transformo o conteúdo aprendido no AVA em
conhecimento pessoal.
30) Utilizo o conteúdo aprendido no meu cotidiano
pessoal ou profissional.
31) Acredito que o conteúdo tem um significado
pessoal e profissional.
Quanto à AUTONOMIA, eu:

Sim

Às
vezes

32) Estudo sozinho.
33) Planejo o tempo de estudo.
34) Formulo metas de estudo.
35) Monitoro o próprio processo de aprendizagem.
36) Crio estratégias para manter a motivação.
37) Identifico os próprios erros.
38) Corrijo os próprios erros.

2. Você tem habilidades digitais suficientes para utilizar as tecnologias
disponíveis no AVA? Justifique a sua resposta.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Obrigada pela sua colaboração!
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ANEXO A - Grade Curricular de Turismo
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ANEXO B - Grade Curricular de Pedagogia

(Continuação)
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(Conclusão)

