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Indicadores de gestão para sistemas de educação a distância: estudo centrado no Instituto Federal 

do Rio Grande do Norte 

 

Resumo 

Este trabalho tem como objetivo geral propor indicadores de gestão para sistemas de educação a 

distância (EaD), partindo do modelo utilizado pelo Campus EaD do Instituto Federal do Rio Grande 

do Norte (IFRN). Pretende-se, com isso, melhorar a gestão dos cursos a distância. A pesquisa busca 

identificar e propor novos elementos que auxiliem o processo de gestão dos cursos de educação a 

distância. Inicíou-se, na revisão de literatura, pela caraterização da modalidade de educação a 

distância, focando a evolução do seu conceito e processos, de acordo com as gerações 

tecnológicas; abordou-se a relação entre a EaD e as Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC), descrevendo o percurso da EaD, em geral, mas sobretudo no Brasil e no IFRN, dedicando-se 

também particular  atenção para a caraterização das plataformas de aprendizagem, dispositivo 

essencial na integração da EaD com o E-Learning; a terminar esta componente teórica, abordaram-

se os desafios que se colocam às Instituições de Ensino Superior (IES)  quando decidem  adotar a 

modalidade de EaD e E-learning nas suas modalidades de ensino/aprendizagem. Na pesquisa 

empírica utilizou-se  uma metodologia de tipo survey, descritiva e exploratória, tendo sido criados 

três questionários, validados por especialistas em EaD e aplicados a coordenadores, professores e 

alunos. A partir disto, passamos a trabalhar com a definição das dimensões. Ao todo, foram 

definidas 8 (oito) dimensões, distribuídas entre o perfil, processo ensino/aprendizagem e recursos 

tecnológicos, corpo social (docentes e tutores), instalações físicas e suporte, o 

ensino/aprendizagem e metodologia pedagógica, problemas e dificuldades, principais resultados 

obtidos e melhorias. Os instrumentos e métodos utilizados no estudo foram: a revisão bibliográfica, 

a pesquisa quantitativa para a coleta dos dados, a aplicação dos questionários junto aos 

coordenadores, professores e alunos. Além da tabulação, para se ter conhecimento das questões 

comuns entre os pesquisados, foi criada uma tabela com a triangulação das questões dos três 

questionários. A partir dos resultados obtidos, foram selecionadas as questões, tendo-se constatado 

haver 34 (trinta e quatro) questões comuns, com os resultados afirmativos “Sim” e 19 (dezenove) 

questões comuns com os resultados negativos “Não”. Concluiu-se que não há uma questão única 

para a gestão da EaD; todas as dimensões foram estudadas, tendo-se verificado a complexidade de 

gestacionar um modelo de educação a distância por não existir um modelo pronto, um padrão. A 

instituição, para implantar, implementar e executar os cursos a distânica precisa definir o modelo 

que melhor se adapta, visando os elementos de gestão educacional e curricular trabalhados no 

estudo: recursos humanos (docentes, tutores, pessoal técnico e administrativo), instalações físicas e 

suportes, recursos tecnológicos, modelo pedagógico, qualidade do ensino e gerenciamento. 

 

 
Palavras-chave: Educação a distância. Cursos a distância. Indicadores de gestão. Gestão de 
qualidade. Ensino/aprendizagem.  IFRN.  
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Managing Indicators to distance online education systems: a study focused on the Federal Institute Of 

Rio Grande do Norte. 

 
 
Abstract 

 

This work aims to propose managing indicators to distance education systems, having as a 

reference the model used by the EaD  Campus of the Federal Institute of Education, Science and 

Technology of Rio Grande do Norte (IFRN). It is intended by that to improve the management of the 

distance online courses. The research seeks to identify and propose new elements which aid the 

management process of these kinds of educational courses. In this way, it began in the Literature 

Review with the characterization of the modality of distance online courses, focusing on the evolution 

of their concepts and processes, according to the technological generations. Also, it worked on the 

relationship between distance online courses and the Information and Communications 

Technologies (ICT), by describing the path of the former, in general, but in Brazil and in IFRN, giving 

a special attention to the characterization of the learning platforms, an essential device in the 

integration of the distance learning courses and E-learning. At the end of this theoretical component, 

it was worked on the challenges faced by Higher Education institutions when they decide to adopt 

the online and E-learning forms in their modalities of teaching/learning. In the empirical work, it was 

used a methodology type survey, descriptive and exploratory and three questionnaires were created 

and validated by distance online courses experts and filled out by coordinators, teachers and 

students. From this part, the definitions of the dimensions were worked. As a whole, eight 

dimensions were defined, being distributed among the profile, teaching/learning process and 

technological resources, administrative body (teachers and tutors), facility condition and computing 

support, teaching/learning and pedagogical methodology, issues and difficulties, main obtained 

results and improvements. The instruments and methods used in this study were: literature review, 

quantitative research to data collection, questionnaire use with coordinators, teachers and students. 

Besides the tabulation, to have knowledge of the common questions among the researched people, 

a table was created with the triangulation of the questions of the three questionnaires. From the 

obtained results, the questions were selected and it was noticed thirty-four common questions with 

affirmative results “yes” and nineteen common questions with negative results “no”. Therefore, it 

was concluded that there is not an only question to the management of online learning courses 

because all dimensions were studied and it was verified the complexity of managing a distance 

online educational model, for there is not a ready model, a standard one. So, the institution in order 

to design, implement and execute online courses needs to define which model is better according to 

its necessities, aiming the elements of educational and curricular management worked in this study: 

human resources (teachers, tutors, administrative and technical personnel), facility conditions and 

computing support, technological resources, pedagogical model, teaching quality and management.  

 

Key words: Distance online courses. Management indicators. Quality management. Teaching/learning. 

IFRN. 
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1.1  Problema e sua relevância 

Os avanços na tecnologia desde a revolução industrial e as demandas educacionais 

decorrentes das mudanças na ordem econômica mundial (Belloni, 2008), trouxeram uma nova 

forma de educação conhecida como ‘educação a distância’, caracterizada por englobar 

programas que permitem a alunos e professores, separados fisicamente durante o processo de 

aprendizagem, manter uma comunicação de maneiras distintas (Keegan, 1993). Essa forma 

de ensino surgiu em resposta à necessidade de proporcionar o acesso àqueles que, de alguma 

forma, não seriam capazes de participar de cursos presenciais (Beldarrain, 2006). 

Assim, ao longo dos anos, têm sido propostos vários modelos teóricos e perspectivas 

de análise a fim de explicar e definir essa nova forma de aprendizagem (Amundsen, 1993, pp. 

61-92). São notáveis as contribuições feitas por Otto Peters, Michael Moore, Börje Holmberg, 

D. R. Garrison e Desmond Keegan.  

Peters e Keegan (2004) enfatizaram o papel da tecnologia, afirmando que o 

ensino/educação a distância é um método de transmitir conhecimentos, habilidades e 

atitudes, racionalizada por meio da aplicação dos princípios da divisão do trabalho, além do 

uso extensivo de meios técnicos, em especial, para o propósito da reprodução em alta 

qualidade do material didático. Isso torna possível instruir um expressivo número de 

estudantes, simultaneamente e em lugares remotos, sendo caracterizada uma forma 

industrializada de ensino/aprendizagem. 

Para Holmberg (2005), a educação a distância evidencia as diferentes formas de 

estudo em todos os níveis sem a supervisão contínua e imediata de tutores presentes com 

alunos em salas de aula ou nas mesmas instalações, mas que se beneficiam do planejamento, 

orientação e ensino de uma organização de apoio. Em uma terceira perspectiva, Moore (2007) 

define a educação a distância como uma família de métodos educativos em que as ações do 

professor são executadas além das ações do aluno, incluindo aquelas que, em uma situação 

contígua, seria realizada na presença do aluno. 

Levando em consideração as definições propostas por Peters et al. (1994), Holmberg 

(1995), Moore (2007) e Keegan (1996) identificamos cinco elementos principais que poderiam 

ser utilizados para compor uma definição abrangente de educação a distância:  
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(1) A separação quase permanente do professor e do estudante em todo o 

processo de aprendizagem.  

(2) A influência de uma organização educacional no planejamento, na preparação 

de materiais de aprendizagem e, ainda, na prestação de serviços de apoio 

aos estudantes.  

(3) A utilização de meios técnicos - impressão, áudio, vídeo, computador - para 

unir professor e aluno e conduzir o conteúdo do curso.  

(4) A provisão de comunicação de duas vias para que o aluno possa se beneficiar, 

ou mesmo, iniciar o diálogo. 

(5) A ausência, quase permanente, de grupos de aprendizagem em toda a 

extensão do processo de ensino, no qual as pessoas são, geralmente, 

instruídas individualmente e não em grupos, com a possibilidade de 

encontros ocasionais, tanto para fins didáticos quanto para a socialização. 

Pelo exposto, Garrison e Shale (1987) argumentaram, à luz dos avanços nas 

tecnologias e a revolução da comunicação eletrônica, que a definição de Keegan (1996) é 

bastante estreita e não corresponde à realidade existente das possibilidades futuras. Embora 

os autores teçam uma crítica ao trabalho de Keegan (1996), não propõem uma definição, 

enfatizando, somente, que o processo de educação a distância é caracterizado, 

essencialmente, por três critérios: (1) A educação a distância implica que a maioria da 

comunicação educativa entre professor e aluno(s) não ocorre de forma contígua; (2) A 

educação a distância deve envolver uma comunicação bidirecional entre professor e aluno(s) 

com a finalidade de facilitar e apoiar o processo educacional; e, (3) A educação a distância 

utiliza a tecnologia para mediar a comunicação bidirecional necessária. 

Em síntese, a evolução da educação a distância se fez desde as escolas de 

correspondência aos mecanismos de entrega (videoconferência, internet) (Beldarrain, 2006), 

sendo, atualmente, uma forma normal de aprendizagem para pessoas com emprego, e todos 

aqueles que optam por não ir às escolas e universidades, bem como para o setor corporativo 

que veem o aprendizado remoto como maneira rápida e prática para treinamentos (Keegan, 

1993).     
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Nesse contexto, a educação a distância, segundo Belloni (2008, pp. 4-5), tende a ser 

cada vez mais um “elemento regular dos sistemas educacionais, necessária não somente as 

demandas e/ou grupos específicos, mas assumindo funções de crescente importância, 

especialmente no ensino pós-secundário, ou seja, na educação da população adulta, o que 

inclui o ensino superior regular e toda a grande e variada demanda de formação contínua”.   

Apesar de a educação a distância constituir um elemento relevante dos atuais sistemas 

educacionais, devido aos processos de democratização do conhecimento, à formação e à 

capacitação profissional, educação aberta e continuada, ela está submetida a inúmeros 

problemas pedagógicos, tecnológicos e administrativos. 

Para Moore e Kearsley (2007, p. 2):  

Educação a Distância é o aprendizado planejado que, normalmente ocorre em um lugar 
diverso do de ensino e como consequência requer técnicas especiais de planejamento de 
curso, técnicas instrucionais especiais, métodos especiais de comunicação, eletrônicos 
ou outros, bem como estrutura organizacional e administrativa específica. 

No Brasil, segundo Nunes (1994, p. 28), os principais problemas que impedem o 

progresso e massificação da modalidade de educação a distância são decorrentes, de modo 

geral, de falhas pelas organizações em gerenciar as fases de implementação e 

acompanhamento dos projetos.  

Um estudo realizado por Schmitt, Macedo e Ulbricht (2008) mostrou que os  sistemas 

de educação, com suas metodologias, devem sempre buscar um modelo democrático e 

participativo, bem como as informações devem  estar transparentes, organizadas, 

compreensíveis e de fácil acesso sobre a organização e o funcionamento de cursos e 

programas a distância. Ademais, quanto mais os alunos participarem dos processos da gestão 

da educação a distância na instituição  mais conscientes eles estarão dos seus direitos, 

deveres e atitudes de estudo. Com isso, a instituição, junto aos seus estudantes, terá mais 

credibilidade e mais bem-sucedidas serão as experiências na modalidade a distância.  

Em um foco mais operacional, Robert e Cybis (2011) destacaram que nos cursos 

híbridos (de Engenharia Ergonômica da Escola Politécnica de Montreal), as dificuldades 

básicas enfrentadas, mediante a utilização de um ambiente remoto apoiado por um software 

de TIC, estão relacionadas à restrição a materiais dinâmicos, à dificuldade para ir e voltar entre 

o material do curso e o da Internet e às limitações dos equipamentos (câmaras e microfones) 

que necessitam ser instalados em sala para a efetivação da aula. 
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Considerando a relevância do tema, urge investigar organizações que possuem a 

modalidade de ensino a distância (como é o caso do Instituto Federal do Rio Grande do Norte – 

IFRN) com o intuito de delinear indicadores de gestão para sistemas de educação a distância a 

ser aplicado aos processos envolvidos durante as fases de implementação e acompanhamento 

de um curso não presencial, baseado em uma visão sistêmica coerente com a complexidade 

dessa modalidade educativa.  

Por fim, com base nos resultados obtidos, este projeto almejou não apenas contribuir 

para a área de pesquisa, mas também proporcionar indicadores para gestão de sistemas de 

educação a distância que possa ser aplicado aos diferentes tipos de organizações, sejam elas, 

escolas, universidades e/ou firmas, visando eliminar ou reduzir alguns dos principais 

problemas envolvidos no gerenciamento de ambientes de ensino/aprendizagem remotos e, 

consequentemente, minimizar o número de alunos evadidos. 

1.2  Justificativa da pesquisa 

Em face do contexto apresentado, partiu-se do pressuposto de que o desenvolvimento 

de indicadores de gestão para sistemas de educação a distância proporciona às organizações 

que possuem a modalidade de ensino a distância, como também àquelas que pretendem 

introduzir esse tipo de modalidade educativa, melhores condições para implementação de 

novos cursos e o acompanhamento daqueles em execução. 

Em suma, o problema a ser investigado consiste no desenvolvimento de indicadores de 

gestão para sistemas de educação a distância, buscando resposta para a seguinte questão 

ainda não respondida pela literatura: 

Qual é a contribuição dos indicadores de gestão para sistemas de 

educação a distância para melhoria dos processos de implementação e 

acompanhamento, bem como para a redução e eliminação de problemas 

pedagógicos, tecnológicos e administrativos de cursos a distância 

oferecidos pelo Instituto Federal do Estado do Rio Grande do Norte?  

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo geral 

Para responder a essa questão central, o objetivo geral é propor indicadores de gestão 

para sistemas de educação a distância para os cursos do Instituto Federal do Estado do Rio 
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Grande do Norte e, dessa forma, evidenciar as melhorias proporcionadas pelo gerenciamento 

dos processos de um sistema de educação on-line. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Para o alcance desse tipo de objetivo, fez-se necessário desmembrá-lo nos seguintes 

objetivos específicos: 

• Sistematizar os principais conceitos da literatura sobre educação a distância e 

gestão de sistemas de educação a distância. 

• Identificar os principais problemas existentes, sob as perspectivas pedagógica, 

tecnológica e administrativa, para a implementação e execução de sistemas de 

educação a distância. 

• Identificar quais os critérios relevantes a serem considerados no 

gerenciamento das fases de implementação e acompanhamento de cursos a 

distância sob as perspectivas pedagógica, tecnológica e administrativa. 

• Identificar indicadores de gestão para sistemas de educação a distância com a 

finalidade de gerenciar os processos envolvidos em um sistema de educação a 

distância. 

• Propor os indicadores de gestão para sistemas de educação a distância 

desenvolvidos para os cursos a distância, em fase de implementação e 

execução do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte. 

• Possibilitar melhorias dos cursos a distância, oferecidos pelo IFRN, após a 

formulação dos indicadores de gestão para sistema de educação a 

distância,baseado na opinião dos professores, alunos e coordenadores, 

envolvidos no estudo. 

Para responder ao questionamento central, um modelo de investigação será 

desenvolvido a fim de esclarecer os procedimentos metodológicos necessários à elaboração 

dos indicadores para gestão de sistemas de educação a distância.  
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1.4 Estrutura da tese 

Visando a uma melhor compreensão do que trata a Tese, estruturou-se o trabalho em 

7 (sete) partes, sendo  esta primeira dedicada à Introdução, compreendendo o problema e sua 

relevância da pesquisa,  a justificativa, os objetivos da pesquisa e a estruturação da Tese. 

Na segunda parte, trabalha-se a educação a distância com suas gerações, 

sobressaindo as evoluções tecnológicas, momento esse de grande consequência para o 

desenvolvimento e massificação nessa modalidade; o conceito de educação a distância, a 

educação a distância no processo ensino/aprendizagem e, ainda, a qualidade no ensino a 

distância (indicadores de qualidade).  

Na terceira parte, o capítulo discorre sobre a educação a distância e as tecnologias de 

informação e comunicação (TIC), no Brasil, em Portugal e no Instituto Federal de Educação 

Tecnológica e Ciência do Rio Grande do Norte , incluindo, aqui, as plataformas de ambientes 

virtuais para Ensino e Aprendizagem a Distância (AVA). 

Na quarta parte, o capítulo apresenta as adoções da EaD e e-Learning nas IES 

(Instituições de Ensino Superior) e as avaliações de cursos em Educação a Distância e-

Elearning. 

Na quinta parte, o capítulo aborda a estratégia metodológica e as definições, 

trabalhando-se com as variáveis que formam os indicadores para gestão de sistemas de 

educação a distância para acompanhamento de cursos. A pesquisa envolve população e 

amostra, questionários, observações, coleta de dados e tratamentos de dados. A confiabilidade 

dessas informações é a resposta à questão de pesquisa e o apontamento dos indicadores de 

gestão para os sistemas de educação a distância.  

Na sexta parte, o capítulo trabalha com a apresentação, análise, discussão dos 

resultados, e a amostra pesquisada (professores, alunos e coordenadores) e com informações 

que levem à construção dos indicadores de gestão para sistemas de educação a distância.  

Na sétima parte, o capítulo traz as principais conclusões do estudo, as suas limitações 

e, ainda, sugestões para estudos futuros de investigações. 
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2.1 Introdução 

Quando se fala em educação e em modalidades importa considerar a educação presencial 

e a distância. Tem-se constatado que os métodos e suas especificações são diferenciados, e que a 

qualidade vem se mantendo, independente do modelo de ensino. A presencial acontece sempre no 

mesmo espaço físico, e tempo, em sala de aula, característica essa do ensino convencional.  

Para Garcia Aretio (1994, p. 40), a Educação a Distãncia (EaD) se distingue da modalidade 

de ensino presencial por ser,  

um sistema tecnológico de comunicação bidirecional que pode ser massivo e que substitui a 
interação pessoal na sala de aula entre professor e aluno como meio preferencial de ensino 
pela ação sistemática e conjunta de diversos recursos didáticos e o apoio de uma organização 
e tutoria que propiciam uma aprendizagem independente e flexível. 

Na EaD, professor e aluno estão separados, em espaço físico e podem estar no mesmo 

tempo ou em tempo diferentes, ter momentos presenciais, mas a maior parte dos encontros é 

mediada pelas Tecnologias de Informação e Comunicação. 

No artigo 1º do Decreto nº 5.622, de 19/12/2005, da Presidência da República, depara-se 

com a importância da educação a distância no Brasil: 

Para fins deste Decreto, caracteriza-se a educação a distância como modalidade educacional 
na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino/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. 

Com esse reconhecimento da educação a distância, e o mundo do trabalho, cada vez mais, 

exigindo a formação do trabalhador, e muitas das vezes sem condições de frequentar um curso 

presencial, o número de matrículas, divulgado no censo de 2013, do Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep, confirma o crescimento de matrículas nos cursos 

superiores a distância (INEP, 2013). No período de 2003 a 2013, houve uma evolução nos 

números de matrículas em cursos superiores a distância, esse crescimento ocorreu de tal forma 

que, do total de 100% das matrículas nos cursos superiores, 15,8% são de alunos matriculados em 

cursos a distância. Acerca das ofertas desses cursos superiores a distância, os dados revelam um 

percentual de 70,8% nas Universidades; 25,2% nos centros universitários; 3,2% nas faculdades; 

0,8% nos Institutos Federais de Educação e Tecnologia e Centros Federais de Educação Tecnologia. 

Desse total, as instituições públicas demandam um menor percentual, ou seja, de 13,4%, enquanto 

a rede de educação privada tem 86,6%, um percentual muito acima das instituições públicas. 
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Quando se trata em saber que cursos os alunos estão matriculados, aparecem, com maior 

percentual, os cursos de licenciatura, com 39,1%, tecnólogo com 31,3% e bacharelado com 29,6%. 

Apesar de esses dados revelarem um crescimento da educação a distância, muito ainda 

precisa ser feito, não só no aspecto do uso das tecnologias, que constitui o meio físico, onde 

professor/aluno, tutor/aluno, aluno/aluno se comunicam, através dessa via de mão dupla, 

proporcionando para que aconteça o processo ensino/aprendizagem. Os atores, nesse processo  ─ 

professores, tutores e alunos ─ precisam ser capacitados para o uso dessas tecnologias, já que as 

tecnologias, por si só, não realizam os processos necessários ao ensino/aprendizagem, nas 

escolas.  Aspecto destacado no documento de referências de qualidade para cursos superiores a 

distância (MEC, 2007a, p. 10),  

O desenvolvimento da educação a distância em todo o mundo está associado à popularização 
e democratização do acesso às tecnologias de informação e de comunicação. No entanto, o 
uso inovador da tecnologia aplicada à educação deve estar apoiado em uma filosofia de 
aprendizagem que proporcione aos estudantes efetiva interação no processo de ensino 
aprendizagem, comunicação no sistema com garantia de oportunidades para o 
desenvolvimento de projetos compartilhados e o reconhecimento e respeito em relação às 
diferentes culturas e de construir o conhecimento. Portanto, o princípio da interação e da 
interatividade é fundamental para o processo de comunicação e devem ser garantidos no uso 
de qualquer meio tecnológico a ser disponibilizado. 

Na educação a distância, as tecnologias assumem uma vital tarefa na mediação pedagógica 

no processo ensino/aprendizagem, nas salas de aulas virtuais. De acordo com Mercado,  

O objetivo de introduzir novas tecnologias na escola é para fazer coisas novas e 
pedagogicamente importantes que não se pode realizar de outras maneiras. O aprendiz, 
utilizando metodologias adequadas, poderá utilizar estas tecnologias na integração de matérias 
estanques. A escola passa a ser um lugar mais interessante que prepararia o aluno para o seu 
futuro. A aprendizagem centra-se nas diferenças individuais e na capacitação do aluno para 
torná-lo usuário independentemente da informação, capaz de usar vários tipos de fontes de 
informação e meios de comunicação eletrônica (Mercado, 2002, p.14). 

O que se tem observado é que, em alguns cursos a distância, os cursos presenciais, com 

suas metodologias, professores e alunos, e o projeto político-pedagógico, são colocados dentro das 

tecnologias; e, desse modo, são chamados de Cursos a Distância só pelo uso das tecnologias. 

Assim, segundo Paulo Blikstein,  

Reproduz-se o mesmo paradigma do ensino tradicional, em que se tem o professor 
responsável pela produção e pela transmissão do conhecimento. Mesmo os grupos de 
discussão, os e-mails, são ainda formas de integração muito pobres. Os cursos pela internet 
acabam considerando que as pessoas são recipientes de informação. A educação continua a 
ser, mesmo com esses aparatos tecnológicos, o que ela sempre foi: uma obrigação chata, 
burocrática. Se você não muda o paradigma, as tecnologias acabam servindo para reafirmar o 
que já se faz (Blikstein, 2001, p. 1) 
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Na educação a distância, importa conhecer e definir as tecnologias, com base no 

conhecimento, na sua evolução tecnológica, no processo ensino/aprendizagem e em seus 

indicadores de qualidade. Com esses parâmetros, é possível elaborar um projeto político-pedagógico 

de um curso a distância. Contudo, se, nessa discussão, a modalidade de comunicação não romper 

com a lógica unidirecional, pouca ou quase nenhuma mudança qualitativa acontecerá (Santos, 

2005, p.25).  

Moore e Kearsley (2007, p. 8) apontam a EaD como forma de atender a certas 

necessidades, quanto institucionais como governamentais, a saber: acesso crescente à 

oportunidade de aprendizado e treinamento; proporcionar a atualização de aptidões; melhorar a 

redução de custos dos recursos educacionais; apoiar a qualidade das estruturas educacionais 

existentes; aprimorar a capacitação do sistema educacional; nivelar desigualdades entre grupos 

etários; direcionar campanhas educacionais para públicos–alvo específicos; viabilizar treinamento 

de emergência para grupos-alvo importantes; aumentar as aptidões para a educação em novas 

áreas de conhecimento; oferecer uma combinação de educação com trabalho e vida familiar; 

agregar uma dimensão internacional à experiência educacional. 

Elaborada esta introdução genérica sobre a EaD, nos pontos seguintes deste capítulo será 

feito um desenvolvimento mais detalhado da evolução do conceito bem como da nova modalidade 

que emergiu em torno do uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, 

nomeadamente da Internet, na Educação, modalidade essa que adquiriu a designação, já muito 

consensual, de E-learning.  

2.2 Educação a distância: evolução do conceito e processo (gerações tecnológicas)  

A Educação a Distância vem se desenvolvendo, acompanhando os avanços tecnológicos, 

oportunizando, assim, novos modelos e metodologias. Assim, torna-se facilmente compreensível a 

necessidade de analisar e compreender a importância que a evolução tecnológica tem tido no 

desenvolvimento da educação a distância (Gomes, 2003). 

A EaD está expandindo, cada vez mais, por ser uma modalidade que busca atender às 

novas demandas educacionais, decorrentes das mudanças na nova ordem econômica mundial, que 

vêm acontecendo em ritmo acelerado sendo visíveis no crescente avanço das tecnologias de 

comunicação e informação, tendo como consequências mudanças no campo educacional (Belloni, 

2001). 
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As tecnologias representam o meio onde a educação a distância se propaga, em 

velocidade, com novos modelos e metodologias, motivados pelos avanços tecnológicos. Mas é 

importante compreender que a educação a distância não está, apenas, atrelada a avanços 

tecnológicos; urge, cada vez mais, ficar atento com relação à qualidade de educação que está 

trabalhando. 

Para Marco Silva, as tecnologias constituem base para uma potencial revolução na 

aprendizagem, como ele, assim, define: 

A inserção de tecnologia com toda a sua parafernália no cotidiano escolar fornece a base para 
uma potencial revolução no aprendizado, deslocando, inclusive, o lócus do poder do professor 
para o aprendiz. A informática abre um espaço sem fronteiras nas mãos dos aprendizes; 
através dela é possível se trabalhar em tempos e maneiras individualizadas, em velocidades 
variadas. Por muito tempo, a educação tem feito promessas infundadas para atender às 
necessidades únicas dos indivíduos e ensiná-los de que maneira aprender. A era da 
informação com seus computadores pessoais pode tornar essa meta realidade (Silva, 2004, p. 
21).  

Tendo na tecnologia a base da sua criação e desenvolvimento, é natural que diversos 

autores  abordem a evolução dessa modalidade educativa de acordo com  as gerações de inovação 

tecnológica. Na sequência, tem-se a visão de alguns autores sobre essa perspectiva. 

Garrison (1985) considerou a existência de três gerações de inovações tecnológicas, 

classificando a primeira como sendo aquela que utiliza a correspondência como meio para o 

ensino, havendo a possibilidade da comunicação bidirecional, ainda que muito débil, por volta de 

1833. Com a utilização da correspondência, o tempo de resposta, para a interação professor-aluno, 

era bem extenso; com isso, havia desestímulo para ambas as partes. A segunda geração diz 

respeito à telecommunications generation, trazendo já a comunicação eletrônica, ocorrendo, assim, 

um salto, na interação professor-aluno, visto que o tempo de resposta se torna muito menor, em 

relação à primeira geração; simultaneamente, ocorrem outras dificuldades, já que naquelas com 

tecnologias utilizadas, como o telefone e a teleconferência, os contatos ficam mais rápidos, 

exigindo, consequentemente, a presencialidade e pontualidade do professor. O correio eletrônico, 

que Garrison (1985) inclui na segunda geração, com comunicação bidirecional, torna mais 

acessível a possibilidade de se comunicar, com um ou mais alunos, permitindo, assim, administrar 

o tempo de resposta. Outra vantagem é que essa interação pode ocorrer em outro tempo diferente 

do professor e aluno. Para Garrison (1985), a terceira geração se deu por meio dos computadores, 

por volta de 1985, chamada, por ele, de computer generation. Utilizando essa tecnologia, como 

meio físico, a educação a distância, por meio de softwares desenvolvidos para fins educacionais, 



Capítulo II – Educação a distância 

 

39 

possibilitou a interatividade, de várias maneiras, como professor-aluno, aluno-aluno, e a utilização 

de várias ferramentas, assíncronas e síncronas.  Esses softwares permitiram uma maior 

presencialidade virtual, do professor e aluno, no ambiente de ensino/aprendizagem. Garrison 

(1985) vislumbra a interatividade com o desenvolvimento dos computadores, particularmente nas 

vertentes do “ensino assistido por computador” (Computer Assisted Learning — CAL) e da 

“inteligência artificial”, considerando que o ensino assistido por computador foi um potencial para a 

educação: 

O potencial do CAL na educação a distância requer ir além da visão restritiva de que a 
interação é mediada por uma comunicação pessoa a pessoa. Sob esta definição, atividades 
como CAL não são consideradas interativas. (...) As comunicações são mediadas de forma 
semelhante à de um autor de mídia impressa, mas com a enorme vantagem adicional aos 
alunos de serem dadas feedback imediato sobre suas dúvidas. O CAL inteligente possui 
poderosos recursos de diagnóstico e feedback que rivalizam com os de um professor 
(Garrison, 1985, pp. 238-239). 

Para Maia e Mattar (2007), as gerações da educação a distância são definidas pela 

tecnologia utilizada, como meio físico. Tal como Garrison propôs, também, para esses autores, a 

primeira geração é definida através do ensino por correspondência, e da utilização de materiais 

impressos, livros e apostilhas. A segunda, com novas mídias e universidades, o rádio, vídeo, TV e 

fitas cassetes. Essa evolução das mídias passou a se desenvolver com materiais didáticos mais 

bem elaborados, permitindo que o aluno já ouça a voz do professor pelo rádio, imagem e áudio do 

professor nas vídeoaulas e documentários. A terceira geração é definida como sendo a educação a 

distância on-line, utilizando os computadores, internet, MP3, ambientes virtuais de aprendizagem 

(AVA), vídeos, animações, ambientes 3D, redes sociais e fóruns. 

Para Moore e Kearsley (2008, p. 26), a educação a distância é classificada em cinco 

gerações, marcadas pela evolução das tecnologias. A primeira, em 1880, através do ensino por 

correspondência, utilizando materiais impressos, livros e apostilas; a segunda, em 1920, por 

transmissão via rádio e televisão, usando o rádio, vídeo, TV, fitas cassetes, tecnologias, utilizadas 

para o ensino; a terceira, em 1960, foi classificada como sendo as Universidades Abertas. Nessa 

geração, está a abertura da educação a distância, momento esse importante, para o 

desenvolvimento da EaD e sua socialização, fazendo com que a sociedade pudesse ter outra forma 

de ensino. Mesmo assim, essa geração utilizava o mesmo meio físico da primeira e da segunda 

geração. Na quarta em 1980, utilizava a tecnologia teleconferência interativa, com áudio e vídeo. A 

quinta, em 1990, está definida com a internet/web, com o mundo digital; várias possibilidades 

foram possíveis como a utilização da internet, de ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), vídeos 
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de animações, simulações, ambientes 3D, redes sociais, fóruns, jogos, porém a utilização de todas 

essas possibilidades, sejam usadas, para que ocorra uma educação com qualidade, seja ela 

presencial ou a distância.  

A influência das tecnologias, na educação a distância, desde seu nascimento, os seus 

primeiros movimentos se deram por meio das tecnologias. As tecnologias exercem um papel de 

destaque na educação a distância, apresentando um certo domínio e fascínio, como se, por si só, 

resolvessem os problemas pedagógicos. Para Gomes (2003), isso é compreensível, já que as 

tecnologias fazem a mediatização dos conteúdos e a mediatização da relação pedagógica. A autora 

defende a necessidade de analisar e compreender a importância da evolução das gerações 

tecnológicas para o desenvolvimento da educação a distância. Para isso, analisou as obras de 

vários autores, tais como: Garrison (1985),  Søren Nipper (1989) e Bates (1995). A evolução das 

gerações tecnológicas se dá pela capacidade de interação e comunicação. Gomes (2003) ressalta 

que as redes de computadores possibilitaram as interações, síncronas e assíncrocas, estas mais 

frequentes, compartilhamentos de arquivos e acesso remoto a banco de dados, bem como a 

criação de comunidades de aprendizagem virtual. Caracterizou, desde forma a emergência de uma 

quarta geração, a partir de uma melhor presença e evolução da Web (1994). Em outro estudo, 

nesse registro de evolução geracional das tecnologias, Gomes (2008) apresenta mais duas 

gerações:  a 5º geração, caracterizada pela multimídia (hipermídia) móvel e conectivo, com base 

para aplicações/conteúdos para dispositivos móveis; e a 6º geração caracterizada por mundos 

virtuais e imersivos. A partir das discussões com os autores, apresentou o que poderia ser um 

sistema de organização/classificação dos modelos de formação a distância em termos de gerações 

de inovação tecnológica, levando em consideração os principais parâmetros: 

- Média e tecnologias utilizadas na representação e distribuição de conteúdos. 

- Média e tecnologias utilizadas na mediatização da comunicação professor/alunos e 

destes entre si. 

- Modelo comunicacional adoptado entre professores e alunos. 

- Modelo comunicacional adaptado entre alunos. 

A autora, no seu texto, apresenta uma síntese, demonstrando as principais características 

da EaD segundo as gerações de inovações tecnológicas (Quadro 1), as quais estão especificadas. 
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Quadro 1 - Características principais das gerações de inovação tecnológica no ensino a distância 

Cronologia 
1º Geração 2º Geração 3º Geração 4º Geração 5º Geração 6º Geração 

1833... 1970... 1985... 1994... 2004... - 

Designação 
Ensino por 
correpondência 

Tele-ensino Multimédia E-learning M-learning 
Mundos 
virtuais 

Representação e 
\mediatização de 
conteúdos 

Mono-média 
Múltiplos 
média 

Multimédia 
interativo 

Multimédia 
colaborativo 

Multimédia 
conectivo e 
contextual 

Multimédia 
imersivo 

Suporte 
tecnológico de 
distribuição de 
conteúdos 

Imprensa 
Emissões 
radiofônicas 
e televisivas 

CD´s e 
DVD´s 

Internet - 
Web 

PDAs, 
telemóveis, 
leitores 
portáteis de 
MP3 e MP4, 
Smartphones 

Ambientes 
virtuais na 
Web 

Frequência e 
relevância dos 
momentos 
comunicacionais 

Quase 
inexistente 

Muito 
reduzida 

Muito 
reduzida 

Significativa 
e relevante 

Significativa e 
relevante 

Significativ
a e 
relevante 

Fonte: Gomes (2008, p.198) 

Não obstante a revelância das tecnologias, para Gomes (2008), o conceito das geração de 

inovação tecnológica para a educação a distância não deve está focada na tecnologia, em si 

mesma, mas nas potencialidades para a mediatização dos conteúdos de ensino e aprendizagem e 

em termos das interações no processo educacional. Nessa visão, uma tecnologia nova de última 

geração pode não atender, satisfatoriamente, ao processo educacional. Isso leva a refletir que a 

educação a distância e suas gerações não podem ser definidas só pelas tecnologias. Gomes 

(2008), no seu estudo, não se prende à dimensão cronológica para classificar as gerações, vai além 

da cronologia. Outras dimensões são vistas como pontos de caracterização para as gerações, como 

a dimensão de mediatização e distribuição de conteúdos educativos, a dimensão da comunicação e 

o nível de interação entre professores/alunos e alunos/alunos.  

Todas as gerações tecnológicas, quando usadas na educação a distância, têm, como 

função, a mediatização no processo educacional. Para Gomes (2003, p.153), 

coexistência de várias gerações tecnológicas na educação a distância é uma necessidade (e 
uma vantagem) não só em termos das diferentes realidades económicas, sociais, políticas, 
culturais e tecnológicas a nível mundial, mas também, em alguns casos, a nível nacional ou 
mesmo regional. 

Ao se fazer este estudo da arte sobre o avanço da educação a distância creditado pela 

evolução e inovação tecnológica, verificou-se que a EaD passou a  ter maior abrangência territorial, 

um acesso mais democrático, disponibilizando para a sociedade condições de educação com 

qualidade para todos, principalmente para aqueles com problemas de distância e horários, já que 
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possibilita a oferta de vários cursos, muitas vezes, inexistentes em seus locais de residência. Para 

Maria João Gomes, a evolução tecnológica cria modelos e metodologias, dentro da própria 

educação a distância, permitindo uma associação de modelos com base em uma metodologia. 

Nesse sentido, a autora, na sua primeira abordagem sobre o impacto das inovações tecnológicas na 

EaD, considerava que 

A evolução das tecnologias envolvidas no estabelecimento de comunicações através de redes 
de computadores, como sejam o correio electrónico e principalmente as conferências 
electrónicas, parece-nos um aspecto extremamente importante ao permitir condições para o 
desenvolvimento de modalidades de educação a distância em que a interação frequente e 
atempada entre professores e alunos e de alunos entre si seja um aspecto determinante. 
Surgem assim condições para a criação de situações de “educação on-line” (Gomes, 2003, 
p.147). 

A educação a distância e as tecnologias sempre andaram juntas, da 1º geração utilizando a 

correspondência até à 6º geração caracterizada por “mundos virtuais”, usando os ambientes 

virtuais da Web (Gomes, 2008). Silva (2008) considera que cada tecnologia, em cada época 

histórica, teve um papel relevante na reordenação das relações do ser humano com o mundo e 

estimulou transformações noutros níveis do sistema sociocultural, incluindo o educacional.  Com a 

evolução das tecnologias, hardware, softwares e internet surgiu o ciberespaço, espaço virtual onde a 

cibercultura encontra terreno fértil de manifestação (Silva, 2008). Nesse espaço emergiu uma nova 

modalidade educacional, a Educação Online, assumindo alguns autores, como Silva (2009) e 

Santos (2014), que esta “não é apenas uma evolução das gerações da EaD, mas um fenômeno da 

cibercultura”. Para esses autores, a educação a distância é caraterizada ainda pela “separação 

física entre sujeitos aprendentes e/ ou formadores e seus dispositivos e narrativas de formação” 

(Santos, 2014, p. 55), ao passo que na  educação online,  

os sujeitos podem até encontrar-se geograficamente dispersos, entretanto, em potência estão 
juntos e próximos, compartilhando informações, conhecimentos, seus dispositivos e narrativas 
de formação a partir da mediação tecnológica das e com as interfaces e dispositivos de 
comunicação síncronas e assíncronas e de conteúdos hipertextuais disponíveis no ciberespaço 
a partir do AVA. (Santos, 2014, pp. 55-56). 

Para Silva (2014), no contexto de uma ecologia da comunicação em que o uso das 

tecnologias digitais se converteu em algo cotidiano, começa a não fazer sentido fazer distinções 

entre as modalidades presenciais e a distãncia, pois assistimos a grande mudanças nas noções 

tradicionais “espaço-tempo”. Ao autor parece mais adequado ampliar as reflexões em torno do E-

learning, pois constata que, no presente, as modalidades híbridas, como o b-learning,  estão a 

conjugar as modalidades de ensino presencial (p-learning) e de ensino a distância (d-learning), e 
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que, para futuro, também já com alguma presença, perante as marcas comunicacionais da era 

cibercultural que se vive (mais conectividade, mobilidade e ubiquidade), prevê como cenários 

inovadores para a educação na sociedade digital, o desenvolvimento de  ambiente educativo em 

torno do C-Learning, M-learning e U-learning.  São, justamente, esses ambientes que passam a ser 

caraterizados, iniciando esse percurso pelo E-learning.  

 

Figura 1- Do P-learning ao U-learning 

Fonte: Silva (2014, p. 43) 

2.3 E-Learning  

A Educação a Distância, por meio de suas gerações tecnológicas, dos correios até chegar 

às Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC), utilizou várias tecnologias para chegar 

aos alunos, à interação aluno-aluno e professor-aluno(s). Várias modalidades foram criadas na 

educação a distância pelas tecnologias disponibilizadas, e uma delas é o E-Learning que utiliza os 

parâmetros da educação a distância como assim caracteriza Keegan (1986): 

• A separação quase permanente entre professor e aluno ao longo do processo de 

aprendizagem (uma característica que não acontece na educação presencial). 

• A influência de uma organização educacional tanto no planejamento e preparação 

dos materiais didáticos quanto no provimento de serviços de suporte ao aluno (o 

ensino/aprendizagem, o desenvolvimento de material didático, a interação do 

professor-aluno e o suporte ao aluno, diferenciado em relação à educação 

presencial). 
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• O uso das tecnologias de forma interativa para unir professor e aluno e 

disponibilizar o material didático do curso aos alunos. 

• A comunicação bilateral possibilitando ao aluno participar e também ter liberdade 

de colocar um determinado assunto do seu curso em discussão, com um ou com 

todos (esse é um ponto diferencial em relação à educação presencial). 

• Apesar da ausência quase permanente de atividades em grupo ao longo do 

processo de aprendizagem, o aluno é, usualmente, ensinado de modo individual; 

o modelo pedagógico do curso pode prever encontros ocasionais por meio das 

tecnologias um a um ou com todos, e/ou momentos presenciais com objetivos 

didáticos e de socialização. 

Para Jones e Jo (2004), ao longo das últimas décadas, as tecnologias da informação e da 

comunicação têm melhorado muito, e os computadores tornaram-se mais acessíveis, 

generalizando, assim, o acesso. Como resultado, os educadores começaram a procurar maneiras 

de usar essa tecnologia. O ensino assistido por computador (Computer Based Education (CBE)) foi 

um dos estágios iniciais, estimulando o e-learning  em meados dos anos 1990. O e-learning oferecia 

novas maneiras para que os alunos pudessem acessar muitos recursos. Isso representou um 

significativo avanço na educação levando a uma melhor gestão, tanto para a educação presencial 

como para a educação a distância. É fato que, com essa nova visão e disponibilidade de recursos, a 

educação a distância aprimorou mais a comunicação interativa, colocando professor e aluno face a 

face. 

O e-learning (ensino/aprendizagem por meios eletrônicos) não pode ser visto, apenas pelo 

lado tecnológico, a tecnologia, por si só, não ensina, não educa. Há um certo vislumbre diante das 

tecnologias, principalmente pelos fabricantes, com seus produtos. O e-learning precisa tanto das 

tecnologias como da pedagogia, haja vista que o modelo e-learning trabalha com bases em 

princípios, oriundos de várias teorias de aprendizagem, sejam elas de cariz behaviorista, cognitivista 

ou construtivista (Ally, 2004; Jesus, 2014).  

Para Gomes (2005), o conceito de e-learning engloba elementos de inovação e distinção em 

relação a outras modalidades de utilização das tecnologias na educação e apresenta um potencial 

acrescido em relação a essas mesmas modalidades. Como o e-learning está associado à internet e 

ao serviço WWW, os modelos pedagógicos aplicados também foram modernizados com os avanços 

tecnológicos, e as informações estão sendo disponibilizadas em vários formatos, haja vista que, 
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cada vez mais, os espaços físicos estão com maior capacidade de armazenamento devido aos 

avanços tecnológicos, permitindo, assim, acesso rápido às informações. Um dado importante que 

merece ser registrado é que essas informações são publicadas de forma rápida, imediata, sendo 

atuais e de acesso rápido. 

Gomes (2005) sugere que o “e” de eletrônico, pode ter outros significados, voltado para a 

prática pedagógica, podendo ter significados de “exploração”, “empatia de uso”, 

“empreendedorismo”, “experiência”, “envolvimento”, como mostra a figura seguinte. Em certas 

situações, o “e” ressalta o tecnológico, em outras é o “learning” com suas implicações de 

comunicação e interatividade. Também para Elliott (2004), o E-Learning pode ser tratado apenas 

por  Learning (Aprendizagem):  “na percepção atual, todos nós já incorporamos esses mecanismos 

eletrônicos de modo que o ‘e’ não é mais nenhuma novidade. Assim, e-Learning pode ser tratado 

simplesmente como Learning”.  

 

Figura 2 - Algumas concepções do “e” de e-Learning 

Fonte: Gomes (2005, p. 236) 

Para Gomes (2005), a clarificação de conceitos como “educação a distância” ou “e-

learning” não é tarefa fácil, mas que a definição proposta por Elliott, citada em Gomes (2005, p. 

235), parece conciliar os aspectos tecnológicos com os aspectos educacionais: “E-Learning is the 

use of network technology to design, deliver, select, administer, and extend LEARNING”. 
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Borges e Marujo (2007) salientam que um sistema de formação e-learning deve se 

preocupar, principalmente, com os aspectos pedagógicos, envolvidos na utilização das tecnologias e 

na construção de um ambiente humano de aprendizagem, cumprindo, assim, as mesmas funções 

da educação presencial.  

O e-learning, com o desenvolvimento de tecnologias e acesso à internet, cada vez mais 

amigáveis, acessíveis e com a comunicação e interatividade em tempo real,  e disponibilização de 

ferramentas de colaboração, passa a utilizar essas tecnologias apresentadas em diferentes 

modalidades, como diz Carvalho (2008): 

• Assíncrono: o conteúdo fica disponível constantemente enquanto o aprendizado 

acontece de forma individual. 

• Síncrono: conteúdos com horários predeterminados, em tempo real e o 

aprendizado acontece de forma coletiva, por meio da colaboração e troca de 

informações. 

• B-learning (Blended-learning): reúne os dois anteriores e complementa com outros 

recursos mais aulas presenciais.  

• M-learning (mobile learning): aprendizagem móvel que depende essencialmente, 

da tecnologia de dispositivos móveis e seus recursos de recepção e transmissão 

de dados. Com os novos padrões e tecnologias da telefonia móvel, os novos 

pacotes de serviços devem impulsionar e viabilizar essa modalidade. 

Amaral e Leal (2006) visualizam duas definições para o “e-learning”, denominadas uma de 

“fraca”, e outra de “forte”. A fraca utiliza o computador, aprendizagem eletrônica ou e-

aprendizagem; nesse caso, existem, apenas, duas entidades: o aluno e o computador, não 

atendendo  a outras entidades, como professor, interatividade, espaço temporal espaço físico e 

internet.  

Na definição “forte” de “e-Learning”, terá de se fazer uso de todas as entidades. Para os 

autores, a definição de “e-Learning” forte é:  

O processo pelo qual, o aluno aprende através de conteúdos colocados no computador e/ou 
Internet e em que o professor, se existir, está a distância utilizando a Internet como meio de 
comunicação (síncrono ou assíncrono), podendo existir sessões presenciais intermédias. 
(Amaral & Leal, 2006, p. 4) 
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Amaral e Leal (2006) identificam cinco tipos ou formas diferentes de “e-learning”: 

• Ensino on-line assíncrono 

• Ensino on-line com momentos assíncronos 

• Ensino on-line misto (on-line e presencial)  

• Ensino on-line 

• Ensino on-line e ensino baseado em computador. 

Para Gomes (2005, p. 231), as formas de utilização das TIC, no processo 

ensino/aprendizagem, têm sua validade e o seu potencial. Já para alcançar os objetivos 

pretendidos, é preciso conhecê-las tecnologicamente para poder aplicá-las como ferramenta 

pedagógica. Na figura seguinte, a autora procura representar as diferentes vertentes de utilização 

das tecnologias no domínio do ensino e da formação. 

 

Figura 3 - Vertentes de utilização das tecnologias de informação e comunicação na educação 

Fonte: Gomes (2005, p.231) 

2.3.1 E-Learning e teorias da aprendizagem 

Como, já foi dito, o e-learning precisa tanto das tecnologias como da pedagogia, haja vista 

que o modelo e-learning trabalha com bases em princípios, oriundos de várias teorias de 

aprendizagem, tando de cariz behaviorista, cognitivista e construtivista, bem como na teoria 
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emergente da aprendizagem em rede, o conectivismo. Essas teorias foram sempre aplicadas no 

ensino presencial, e agora, com o avanço das tecnologias, dão suporte ao processo educacional por 

meio dos ambientes virtuais, mas precisamente à modalidade educativa de e-learning. Assim, se 

verá, como se dá essa aplicação, baseando, fundamentalmente, nas obras de Ally (2004) e Jesus 

(2014). Começa-se pelo behaviorismo até ao concetivistivismo, aqui com uma breve referência, já 

que essa teoria será mais desenvolvida na abordagem do cenário educativo de C-Learning.  

Os behavioristas defendem que o comportamento humano tende a ser modelado e 

reforçado pela recompensa e controle (Jesus, 2014), concebendo a mente como caixa preta no 

sentido visando responder a um estímulo que pode ser observado quantitativamente, ignorando, 

assim, o efeito de processos de pensamento que ocorridos na mente. 

Essa teoria baseia-se nas alterações comportamentais e, para se adquirir um novo padrão 

de comportamento, este deve ser repetido até que seja automatizado. Nesse sentido, a  

aprendizagem  é  entendida como  mecanismo  de  “estímulo-resposta”. No processo de 

aprendizagem, não há preocupação com o que acontece internamente, mas com as mudanças 

comportamentas, ou seja, as atitudes externas. Para Jesus (2014, p. 12), “embora o 

comportamentalismo não seja atualmente a corrente de pensamento dominante, é visível a sua 

influência a nível de alguns conteúdos digitais”, principalmente nos softwares educativos e jogos. 

Apesar de a teoria behaviorista estar presente na aprendizagem on-line, ela recebe críticas, 

principalmente, por conceber o comportamento humano com se fosse uma máquina e relengando 

o que o ser humano tem de mais criativo: o pensamento, que é onde tudo acontece.  

As implicações do behaviorismo para a EaD e E-Learning, segundo  Ally (2004, p. 8), são 

as seguintes: 

- Os alunos devem ser informados dos resultados explícitos da aprendizagem para poder definir 
expectativas e julgar, por si mesmos, se atingiram o resultado esperado ou não. 

- Os alunos devem ser testados para determinar se conseguiram (ou não) o resultado 
esperado. Testes on-line, ou outras formas de avaliação, devem ser integrados no aprendizado 
para verificar o nível de realização do aluno e fornecer feedback adequado. 

- Os materiais de aprendizagem devem ser sequenciados de forma adequada para promover a 
aprendizagem. O sequenciamento poderia assumir a forma do simples ao complexo, 
conhecido por desconhecido e conhecimento para aplicação prática. 

- Os alunos devem receber o feedback para que possam monitorar como estão fazendo e 
tomar ações corretivas, se necessário. 



Capítulo II – Educação a distância 

 

49 

Os cognitivistas, diferentemente dos behavioristas, veem a aprendizagem como processo 

interno que envolve a memória, o pensamento, a reflexão, a abstração, a motivação e a 

metacognição. A psicologia cognitiva olha para a aprendizagem a partir de um processamento de 

informação em que o aluno usa diferentes tipos de memória durante a aprendizagem.  A interação 

do sujeito com o mundo exterior tem como resultado o conhecimento. As estruturas cognitivas são 

criadas num processo permanente de construção e reconstrução e a aprendizagem ocorre quando 

há mudanças nas estruturas cognitivas do sujeito. Durante a assimilação, as informações são 

alteradas para se ajustar às estruturas cognitivas existentes. O armazenamento acontece quando 

uma estrutura cognitiva existente é alterada para incorporar às novas informações. Para Jesus 

(2014), atendendo à complexidade dos processos cognitivos existem vários contributos dessa 

corrente da psicologia da aprendizagem. Não há, portanto, um consenso unitário no paradigma 

cognitivista, havendo vários contributos que concorrem para uma abordagem diferenciada, como, 

por exemplo, a teoria da forma (gestalt), a teoria do processamento da informação e a teoria da 

aprendizagem significativa. Aqui pretende-se fazer referência, apenas, a teoria da aprendizagem 

significativa (Ausubel, 2000) pela relevância que tem para a modalidade e-learning. 

Para a teoria proposta por Ausubel (2000), a aprendizagem precisa ser significativa, “este é 

ponto fulcral na sua teoria, como sublinha Jesus (2014). Para Moreira (2010, p. 2), uma teoria 

significativa  

é aquela em que ideias expressas simbolicamente interagem de maneira substantiva e não-
arbitrária com aquilo que o aprendiz já sabe. Substantiva quer dizer não-literal, não ao pé-da-
letra, e não-arbitrária significa que a interação não é com qualquer idéia prévia, mas sim com 
algum conhecimento especificamente relevante já existente na estrutura cognitiva do sujeito 
que aprende. 

Os conhecimentos especificamente relevantes (chamados de “subsunçores” por Ausubel) 

têm muita importância para a formação do novo conhecimento. Para Moreira (2010), “subsonçor” 

é o nome que se dá a um conhecimento específico, existente na estrutura de conhecimentos do 

indivíduo, que permite dar significado a um novo conhecimento que lhe é apresentado ou por ele 

descoberto. O subsunçor, que pode ter maior ou menor significado, serve como ideia-âncora para a 

construção de um novo conhecimento e, como todo o processo acontecepor meio da interatividade, 

há mutações e ele próprio se modifica, adquirindo novos significados. Para Moreira (2010, p. 2), 

É importante reiterar que a aprendizagem significativa se caracteriza pela interação entre 
conhecimentos prévios e conhecimentos novos, e que essa interação é não-literal e não-
arbitrária. Nesse processo, os novos conhecimentos adquirem significado para o sujeito e os 
conhecimentos prévios adquirem novos significados ou maior estabilidade cognitiva.  
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Para que haja aprendizagem significativa, são necessárias duas condições (Jesus, 2014, p. 

19): a primeira, é que o aluno tenha predisposição para aprender. Para que isso aconteça, é 

preciso que o estudante relacione os novos conhecimentos, de forma não-arbitrária e não-literal, a 

seus conhecimentos prévios. A segunda condição diz respeito ao conteúdo a ser aprendido e ao 

material de aprendizagem que devem ser “potencialmente significativos” tanto do ponto de vista 

lógico como psicológico. Assim, livros, aplicativos, trabalhos em grupos ou individuais devem ser 

apropriados e relevantes para a estrutura cognitiva do aluno. Qualquer que seja o tipo de material 

disponibilizado, é preciso que traga ideias-âncora revelantes para que o aluno possa adquirir novos 

conhecimentos. A esse respeito, Moreira (2010, p. 8) enfatiza que “não existe livro significativo, 

nem aula significativa, nem problema significativo, ..., pois o significado reside nas pessoas, não 

nos materiais”, ou seja, dá mais realce ao potencial psicológico que é determinado pela relação que 

o aluno vai atribuir ao novo conhecimento.  

As implicações das teorias cognitivistas para a EaD e E-Learning, segundo Ally (2004, pp. 

10-17), são as seguintes: 

- As estratégias devem ser utilizadas para permitir que os alunos recebam a informação 
visando transferi-la  para a memória de trabalho. Os alunos utilizam os seus sistemas 
sensoriais para registrar as informações na forma de sensações; as estratégias devem ser 
usadas para facilitar a máxima percepção. Alguns exemplos: incluir a localização correta da 
informação nos materiais de ensino/aprendizagem, como no vídeo que proporciona uma fácil 
percepção com seus atributos da tela (em cores, gráficos, tamanho do texto), o ritmo da 
informação, o modo de entrega (áudio, visual, animações ou vídeo). Os alunos devem receber 
a informação sob a forma de sensações antes da percepção e de ocorrer o processamento; no 
entanto, o aluno não deve ser sobrecarregado com as sensações, fato que poderia interferir no 
processo de aprendizagem. As sensações não essenciais e devem ser evitadas para que os 
alunos não aumentem a carga de trabalho e possam ficar desorientados. 

- As estratégias utilizadas devem permitir aos alunos recuperar informações existentes a partir 
da memória de longo prazo para ajudar a fazer uma nova informação. Os alunos devem 
construir uma ligação de memória entre novas e informações relacionadas já armazenadas na 
memória de longo prazo. 

- Devem ser usadas estratégias que promovem a transformação para ajudar a transferir a 
informação para o armazenamento a longo prazo. Para que a transferência e a memória de 
longo prazo se tornem mais eficazes, as estratégias usadas devem levar os alunos a aplicar, 
analisar, sintetizar e avaliar a nova informação para promover a aprendizagem.  

- As informações devem ser apresentadas em diferentes modos de linguagens para facilitar o 
processamento. Sempre que possível, as informações apresentadas de modo múltiplo (textual, 
verbal, e visual) serão mais bem processadas do que se apresentadas de um único modo 
(texto). 

- O nível de dificuldade deve ser elevado, gradualmente para não comprometer os diferentes 
níveis de conhecimentos dos alunos.  
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Os Construtivistas veem a aprendizagem como processo ativo de “construir” e não de 

“adquirir” conhecimento (Jesus, 2014, p. 27). A teoria construtivista da aprendizagem releva a 

importância do conhecimento ter significado individual, vendo os alunos como ativos e não 

passivos. O aluno recebe as informações, interpreta, processa e cria o conhecimento. A visão de um 

construtivista é que o aluno, por si só, é o centro de aprendizagem, passando o professor a 

desempenhar um papel de orientação, coordenação, se tornando, assim, um facilitador e um 

mediador no processo da aprendizagem. O fato de o processo estar centrado no aluno, não significa 

que, em hipótese alguma, o professor seja descartado; bem pelo contrário, a sua “função é 

imprescindível, orientando e motivando o aluno na sua progressão (Jesus, 2014, p 27); deixa sim 

de ser um “transmissor de conhecimento para passar a ser um mediador, utilizando diferentes tipos 

de estratégias para guiar o aluno na medida das suas necessidades” (Jesus, 2014, p 27).  

Anderson e Dron (2011) consideram que os modelos social-construtivistas só começaram a 

ter uma posição de destaque no ensino a distância quando as tecnologias de comunicação de 

muitos-para-muitos se tornaram amplamente disponíveis, começando pelo e-mail e, mais tarde 

através das tecnologias móveis World Wide Web. 

Segundo Ally (2004, pp. 18-20), as implicações das teorias construtivistas para a EaD / E-

Learning são as seguintes: 

- A aprendizagem deve constituir um processo ativo, mantendo os alunos ativos durante todo o 
processo de construção do conhecimento. Existe um processo ativo quando os alunos aplicam 
as informações, em uma situação prática. 

- Os alunos devem construir seu próprio conhecimento, em vez de aceitar o que é dado pelo 
professor (instrutor). 

- A aprendizagem colaborativa e cooperativa deve ser encorajada, trabalhando com outros 
alunos, pois permite experiências de vida reais, enquanto o trabalho em grupo permite o 
desenvolvimento das  habilidades metacognitivas. 

- Aos alunos deve ser dado o controle do processo de aprendizagem. 

- Os alunos devem dispor de tempo e de oportunidade para refletir sobre o processo de 
aprendizagem, internalizando, assim, a informação. 

- A aprendizagem deve ser feita de forma significativa, com materiais de aprendizagem  
incluindo exemplos que se relacionam com os alunos para que eles possam extrair sentido das 
informações. 

- A aprendizagem deve ser interativa para promover a aprendizagem de alto nível  e ajudar a 
desenvolver significado pessoal. 
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Como se percebe, diversas teorias da aprendizagem, com foco no comportamentalismo, 

cognitivismo e construtivismo, têm prestado grandes contribuições para a educação pelas 

implicações que têm no desenvolvimento de abordagens ao processo de ensino/aprendizagem.  

Contudo, segundo George Siemens, essas teorias “foram desenvolvidas em um tempo em que a 

aprendizagem não sofria o impacto da tecnologia” (Siemens, 2004, p.1); por isso, já não 

correspondem aos desafios colocados no tempo atual marcado, profundamente, pelas tecnologias e 

pela organização em rede da sociedade digital. Para Siemens (2004, p.27),  “através dos últimos 

vinte anos, a tecnologia reorganizou o modo como vivemos, como nos comunicamos e como 

aprendemos”;  por isso, como resposta a esses novos desafios, criou uma nova teoria de 

aprendizagem denominada de conectivismo, que define e caracteriza da seguinte forma: 

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

De acordo com Siemens (2004), a teoria conectivista é apropriada para a era digital, 

quando os indivíduos aprendem e trabalham num ambiente de rede. O autor argumenta que a 

aprendizagem é o processo de construir redes de informação, contatos e recursos que são 

aplicados a problemas reais. Hoje, o número de informações circulante é abundante em redes e, 

nesse ambiente, o papel do aluno não é memorizar, ou mesmo compreender tudo, mas ter a 

capacidade de encontrar e aplicar conhecimento quando e onde for necessário (Anderson & Dron, 

2011). Tudo acontece em rede para o conectivismo, sendo importante notar que os modelos 

conectivistas baseiam-se, explicitamente, na ubiquidade de conexões em rede entre pessoas, 

artefatos digitais e conteúdos. Para Anderson e Dron (2011, p. 87), 

os artefatos da aprendizagem conectivista são geralmente abertos, acessíveis e persistentes. 
Assim, a interação em educação a distância move-se para além de consultas individuais com 
professores (pedagogia cognitivo-behaviorista) e das interações em grupo e limitações dos 
ambientes virtuais de aprendizagem, associadas à pedagogia construtivista de educação a 
distância. 

Segundo João Mattar, o conectivismo vem completar uma lacuna gerada pela era digital em 

um momento quando "o conhecimento não é mais adquirido de maneira linear" e que "a tecnologia 

realiza muitas das operações cognitivas anteriormente desempenhadas pelos aprendizes 

(armazenamento e recuperação da informação)" (Mattar, 2013, pp. 29-30). 



Capítulo II – Educação a distância 

 

53 

O conectivismo é guiado pela noção de que as decisões são baseadas em fundamentos que 

mudam rapidamente. Novas informações estão continuamente  a ser adquiridas, sendo vital a 

capacidade de estabelecer distinções entre informações importantes e sem importância.  

Para Siemens (2004, p. 6), o conectivismo norteia-se por oito princípios: 

• Aprendizagem e conhecimento apoiam-se na diversidade de opiniões. 

• A aprendizagem é um processo de conectar nós especializados ou fontes de 
informação. 

• A aprendizagem pode residir em dispositivos não humanos. 

• A capacidade de saber mais é mais crítica do que aquilo que é conhecido atualmente. 

• É necessário cultivar e manter conexões para facilitar a aprendizagem contínua. 

• A habilidade de enxergar conexões entre áreas, ideias e conceitos é uma habilidade 
fundamental.Atualização (“currency” – conhecimento acurado e em dia) é a intenção 
de todas as atividades de aprendizagem conectivistas. 

• A tomada de decisão é, por si só, um processo de aprendizagem. Escolher o que 
aprender e o significado das informações que chegam é enxergar através das lentes 
de uma realidade em mudança. Apesar de haver uma resposta certa agora, ela pode 
ser errada amanhã devido a mudanças nas condições que cercam a informação e 
que afetam a decisão. 

Sobre as implicações do conectivismo para a  EaD e E-Learning, deve-se ter presente que 

esse modelo de ensino/aprendizagem não concebe o professor como o único responsável por 

definir, gerar ou organizar o conteúdo; conta, também, com a colaboração ativa dos alunos e outros 

atores educativos que atuam em e na rede. As tecnologias são importantes, porém mais relevantes 

são as conexões que se estabelecem nas redes de aprendizagem. Para Anderson e Dron (2011), a 

construção de artefatos de aprendizagem, por parte dos professores, suas contribuições críticas às 

discussões em classe e externas, a capacidade de traçar conexões entre as fronteiras de disciplinas 

e contextos e a soma de sua presença na rede servem para modelar a presença e a aprendizagem 

conectivista. De acordo com Jesus (2014, p. 39), no modelo de aprendizagem conectivista, os 

professores devem: 

a) Ajudar os alunos a construir as suas redes de aprendizagem. 

b) Possibilitar aos alunos um maior controle sobre o ritmo da sua própria aprendizagem. 

c) Mostrar como se diferenciam uma boa e uma má informação. 

d) Ensinar a realizar buscas mais eficazes e eficientes através das inúmeras fontes. 
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e) Ajudar os alunos a não se perder na imensidão de informação. 

Com a evolução das tecnologias digitais de informação e comunicação, as modalidades de 

E-Learning vão ganhando novos desenvolvimentos fazendo emergir novos cenários para o processo 

de ensino/aprendizagem. Essa diversificação tem peculiaridade interessante, já que os modelos vão 

se interagindo e, juntos, criam nos cenários de aprendizagem. Com essa diversificação, a educação 

busca uma melhor interação comunicacional, permitindo um processo de ensino/aprendizagem 

mais adequado aos tempos da Sociedade Digital. Nesse sentido, surgem modalidades híbridas de 

aprendizagem (B-Learning) e emergem outras modadlidades com foco nas marcas comunicacionais 

da Sociedade Digital: na Conectividade (C-Learning),  na Mobilidade (M-Learning) e na Ubiquidade 

(U-Learning), as quais estão caracterizadas seguidamente.  

2.4 Blended Learning (B-Learning) 

Para Mateus e Orvalho, (2004), o blended learning ainda está sujeito ao perigo de ser 

confundido como um método em que, apenas, se misturam as duas modalidades de 

ensino/aprendizagem: face-a-face e on-line, multiplicando, apenas, os canais de acesso ao 

conhecimento por parte do aluno. A estratégia b-learning é muito mais do que uma multiplicação de 

canais, é uma combinação de métodos de ensino/aprendizagem. 

Para Tori (2008), o blended learning é a quebra da dicotomia da distância na educação a 

distância, indo de um nível zero (atividade totalmente a distância) à máxima  proximidade, em   

função   das   dimensões   do   espaço (real-virtual), tempo (síncrono-assíncrono) e interatividade 

(passivo-ativo), avaliadas sobre a relação professor/aluno, aluno/aluno e aluno/conteúdo. 

Staker e Horn (2012, p.3) definem o blended lerning como sendo um programa de 

educação formal em que o aluno vai aprender utilizando os recursos on-line, como as plataformas 

de ensino (AVA). Essa aprendizagem pode ser, em parte on-line, como também o aluno dispõe de 

momentos quando permanecerá em uma sala de aula tradicional, com alunos e professores 

presencialmente interagindo. Em relação à parte on-line, o aluno pode definir a forma como vai 

ocorrer aprendizagem por meio on-line, desde que haja algum controle do aluno, tempo, lugar, 

modo e ritmo de estudo, para poder a aprendizagem acontecer. 

Assim, vê-se que o blended learning utiliza modalidades de educação a distância, educação 

presencial e e-learning. Quando se fala em curso a distância, seja na educação básica ou superior, 

se mostra muito interessante, sua aplicação, haja vista que engloba as várias modalidades de 

educação. Para Demo (2010, p. 5),  
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não cabe exigir que os alunos compareçam toda noite, sem falar que não vale a pena 
comparecer para apenas escutar aula. A tendência hoje é não oferecer curso só com presença 
física ou só com presença virtual, mas de estilo mesclado (blended). 

Para Moran (2014, p. 3), “as instituições utilizarão o blended como modelo predominante 

de educação, que unirá o presencial e a EaD. Os cursos presenciais se tornarão semipresenciais, 

principalmente na fase mais adulta da formação, como a universitária”. 

A opção sustentada é inventar uma solução híbrida que dê aos educadores “o melhor dos 

dois mundos” — isto é, as vantagens do ensino on-line combinadas a todos os benefícios da sala de 

aula tradicional (Christensen, Horn &, Staker, 2013, p. 26).  

Os autores Staker e Horn (2012, p. 8) apresentam quatro modelos de aprendizagem mista 

que categorizam a maioria dos programas blended Learning, como mostra a figura 4: o modelo de 

rotação, o modelo Flex, o modelo misturado e o modelo virtual enriquecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Modelos de aprendizagem misturados em relação a outras práticas educacionais 

Fonte: Staker e Horn (2012, p. 5) 

1. Modelo de Rotação (Rotation model) 

Os alunos de um determinado curso ou disciplina (exemplo: matemática) podem participar 

em outras modalidades de ensino, desde que seja em horário fixo ou a critério do professor. Mas o 

aluno não pode deixar de participar de, pelo menos, uma on-line. Os alunos podem participar de 

várias atividades nas outras modalidades como: trabalhos em grupos, tutoria individual e trabalhos 
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escritos. O modelo de Rotação tem quatro submodelos: Rotação por Estações, Laboratório 

Rotacional, Sala de Aula Invertida e Rotação Individual, que satisfaz as quatro características de um 

modelo híbrido Christensen, Horn e Staker (2013, p. 26): 

1. Ela representa uma combinação intergeracional do velho e do novo. 

2. Ela é desenhada, em grande parte, com foco nos alunos existentes que aprendem tópicos 
centrais da educação formal em salas de aula tradicionais. 

3. Ela preserva a função da sala de aula tradicional porque mantém os alunos em seus 
assentos na sala de aula por um número prédeterminado de minutos. 

4. Ela não é notavelmente mais simples ou intuitiva que o sistema existente. 

1.1 Estação de Rotação (Station Rotation) 

Os alunos giram em horários fixo, ou a critério do professor, podendo incluir atividades, tais 

como: pequenos grupos, projetos em grupo, aulas individuais. Algumas implementações envolvem 

toda a classe, alternando entre atividades em conjunto; enquanto outras a dividem em pequenos 

grupos ou um por um. Os alunos, nesse modelo, giram através de todas as estações, e não apenas 

naquelas que estão predefinidas. 

1.2 Rotação de Laboratório (Lab Rotation) 

Existe um laboratório de aprendizado para a aprendizagem predominantemente on-line, 

enquanto há sala de aula adicional para outras modalidades de aprendizagem. Os alunos, nesse 

modelo, giram entre locais no campus em vez de ficar em uma sala de aula.  

1.3 Rotação Individual (Individual Rotation) 

O professor define horários individuais para o aluno. O modelo difere dos outros modelos de 

rotação, porque os alunos não, necessariamente, precisam girar em cada estação disponível ou 

modalidade. 

1.4 Sala de Aula Invertida (Flipped Classroom Model) 

A sala de aula invertida tem características híbridas, mas os professores estão 

implementando de várias formas; em geral, esse modelo emerge de uma técnica utilizada por 

professores tradicionais, para fazer com que os alunos participem mais das aulas. Os  alunos estão 

conectados na internet normalmente de suas casas, não impedindo de ser em outro local como 

cybercafés, como tarefas, assistem às aulas em vídeo, de modo assícronos, com 10 a 15 minutos 

de duração, e complementa o aprendizado, na plataforma moodle. Na presença do professor em 
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sala de aula tradicional, os alunos praticam e aplicam seus conhecimentos adquiridos (Christensen, 

Horn, & Staker, 2013, p. 31).  

Para Valente (2014, p. 85), a sala de aula invertida  

é uma modalidade de e-learning na qual o conteúdo e as instruções são estudados on-line 
antes de o aluno frequentar a sala de aula, que agora passa a ser o local para trabalhar os 
conteúdos já estudados, realizando atividades práticas como resolução de problemas e 
projetos, discussão em grupo, laboratórios. 

A sala de aula invertida não é novidade, o termo pode ser. Quando as tecnologias, 

disponíveis na década de 70, eram material impresso e utilizava-se o quadro negro, alguns 

professores já trabalhavam, pedagogicamente, dessa maneira, disponibilizando textos ou 

escrevendo no quadro e, ainda, marcando páginas do livro texto da disciplina. Individualmente ou 

em grupo, trabalhavam-se os textos na sala de aula, na forma de apresentação pelo aluno ou 

dirimindo dúvidas com o professor. À época, não era uma tarefa fácil a impressão de textos, ou a 

aquisição de livros, principalmente na escola pública, apesar de se trabalhar com a sala de aula 

invertida. Com a evolução das tecnologias, e estando essas ferramentas, cada vez mais, presentes 

na sociedade, de forma geral ficou mais evidente a possibilidade da utilização desse modelo em 

sala de aula. Isso contribuiu para democratizar e respeitar a capacidade de aprendizagem do aluno, 

e, sobretudo, colocando o aluno e o professor em uma educação dialógica em que professor e 

aluno estão, ativamente, fazendo parte da construção do conhecimento.  

As regras básicas para inverter a sala de aula, segundo o relatório Flipped Classroom Field 

Guide (https://docs.google.com/document/d/1arP1QAkSyVcxKYXgTJWCrJf02NdephTVGQltsw-

S1fQ/view#), são:  

1) as atividades em sala de aula envolvem uma quantidade significativa de 

questionamento, resolução de problemas e de outras atividades de aprendizagem 

ativa, obrigando o aluno a recuperar, aplicar e ampliar o material aprendido on-

line;  

2) os alunos recebem feedback, imediatamente, após a realização das atividades 

presenciais; 

3) os alunos são incentivados a participar das atividades on-line e das presenciais, 

sendo que elas são computadas na avaliação formal do aluno, ou seja, atribuem-

se notas;  
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4) tanto o material a ser utilizado on-line quanto os ambientes de aprendizagem em 

sala de aula são altamente estruturados e bem planejados. 

Com a sala de aula invertida, a responsabilidade de aprendizagem é transferida do 

professor para os alunos, as vantagens, segundo o Blog SOS Professor, 

(www.sosprofessor.com.br/blog/sala-de-aula-invertida) a seguir são:  

1) Os alunos tendem a ter um melhor desempenho quando controlam o quando, 

onde e como eles aprendem. 

2) O professor não é mais o detentor do conhecimento, mas o mediador que orienta 

e guia, enquanto os estudantes são os aprendizes ativos reais de todo o processo. 

3) Com os vídeos e aulas interativas, os alunos podem acessá-los em casa antes da 

aula no momento oportuno. 

4) O tempo em sala de aula pode ser utilizado para a coleta de dados, colaboração e 

aplicação dos conceitos. 

5) A classe torna-se um lugar para que os alunos possam trabalhar com os 

problemas, avançar conceitos, e se envolver na aprendizagem colaborativa. 

6) A sala de aula invertida possibilita que o professor crie oportunidades de 

aprendizagem que envolvam muito mais todos os alunos. 

7) Os alunos com dificuldades de aprendizagem caminham em ritmo próprio, 

participando dos grupos colaborativos que mais atendam às suas necessidades. 

8) A sala de aula invertida possibilita que os jovens considerados mais tímidos ou 

que ficam envergonhados de esclarecer dúvidas durante a aula, possam, por meio 

dos vídeos, tutoriais rever as aulas quantas vezes forem necessárias sem temer 

gracejos por parte dos colegas. 

9) O aluno tem acesso imediato e fácil a qualquer tópico quando se fizer necessário, 

deixando, assim, o professor com mais oportunidades de expandir e enriquecer os 

momentos de produção colaborativa. 

2. Modelo Flex (Flex model) 

Nesse modelo, a aprendizagem acontece por meio dos conteúdos, provenientes da 

plataforma de ensino (AVA), com suas instruções. O aluno pode trabalhar os assuntos dos 

conteúdos dependendo da sua necessidade, individualmente ou em grupos e ter orientação do 

professor ou de adultos capacitados. Nesse modelo, pode ser que o aluno tenha mais necessidade 
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de orientação presencial, e, em outro momento não; a flexibilidade dele está nessa adaptabilidade 

de momentos presenciais ou virtuais. 

3. À La Carte (Self-Blend model) 

Nesse modelo, os alunos dispensam a sala de aula tradicional para tomar cursos on-line 

que se somam a seus cursos tradicionais. O modelo aceita que o aluno faça qualquer curso ou 

disciplina on-line, enquanto o aluno frequenta uma escola tradicional. Os alunos podem fazer esses 

cursos on-line, durante o tempo na sala de estudos (tradicional) ou após a escola (em casa), além 

das disciplinas regulares que estão cursando na escola. Para Horn e Staker (2013), essa é uma 

forma de ensino híbrido, porque os alunos estão vivenciando o ensino on-line e o tradicional apesar 

de os próprios cursos on-line não terem componentes presenciais. 

4. Virtual enriquecido (Enriched-Virtual model) 

Nesse modelo, o aluno faz seu curso com as disciplinas a distância. Em uma instituição 

que tem, na sua estrutura acadêmica, a formação técnica e cursos técnicos, esse método pode ser 

muito bem aplicado. Assim, o aluno tem possibilidade de cursar disciplinas presencialmente, 

podendo ser as disciplinas técnicas que usam nos laboratórios, como o estudo de idiomas. Esse 

percentual de matrícula em disciplinas presenciais não está definido, mas se sugere que seja em 

torno dos 20%.  

2.5 Connective Learning (C- Learning) 

O Connective Learning (C-Leanning) está diretamente relacionado à teoria de aprendizagem 

conectivista proposta por Siemens (2004), que se aflora fazendo a sua caracterização e 

apresentando os princípios orientadores. Para esse autor,  

a construção do conhecimento passa pela capacidade de estabelecer conexões entre 
informações disponíveis na rede, já que as redes funcionam sobre o simples princípio que as 
pessoas, grupos, sistemas, nós e entidades podem ser conectados para criar um todo 
integrado. As alterações dentro da rede têm um efeito de onda no todo (Siemens, 2004, p.5).  

A aprendizagem conectivista cria redes de conhecimentos atualizados para substituir os 

conteúdos desatualizados. No conectivismo, os conteúdos não são estáticos, parados no tempo, 

estão se renovando o tempo todo, o que se conhece é importante, mas, dentro da rede, a 

capacidade de aprender mais e melhor é essencial. Essa renovação se dá porque não existe um 

único ponto que coloca conteúdos na rede, são vários nós, em que todos eles são referências de 

conteúdos atualizados. Analisando os oito princípios norteadores dessa teoria (já apresentados em 
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ponto anterior), o autor parte da constatação da existência da diversidade de opiniões, onde 

repousa o conhecimento e a aprendizagem; que, vivendo em rede, a aprendizagem será um 

processo de conectar os nós das redes e, por esse motivo, a aprendizagem pode residir em 

dispositivos não humanos; também valoriza a capacidade de saber mais, entende ser fundamental 

promover e manter conexões, sendo competência crucial a capacidade de promover conexões entre 

ideias, conceitos e áreas de saber; entende, ainda, que o conhecimento deve ser rigoroso e 

atualizado, aspecto importante quando a realidade está em permanente transformação (a resposta 

que hoje é correta pode amanhã estar errada) e, por fim, considera que o ato da tomada de 

decisões é, em si mesmo, um processo de aprendizagem. 

Segundo Siemenes (2006), para se obter o conhecimento e resolver os problemas deve-se 

encontrar pessoas, ferramentas e conteúdos que auxiliem na sua resolução. Existe uma capacidade 

natural para aprender a superar muitos obstáculos e restrições para se alcançar os objetivos. O 

problema repousa, em grande parte, na visão de que a aprendizagem é um processo de gestão, 

não é um processo promovido. Quando a aprendizagem é vista como função de equilibrio, diversas 

opções e oportunidades são obrigatórias. A aprendizagem tem muitas dimensões. Não há um 

modelo ou definição que atenda a várias situações de aprendizagem, por ela ser multifacetada. Para 

melhor clarificação da complexidade da aprendizagem, Siemenes (2006, pp. 34-35) distribui em 

quatro domínios: A aprendizagem por transmissão (transmission learning) que é feita de forma 

tradicional, estruturada, através de palestra e cursos. A aprendizagem por emergência (emergence 

learning), que dá maior destaque à reflexão e à cognição através das quais o aprendente adquire e 

cria ou, pelo menos, internaliza, o conhecimento. A aprendizagem por aquisição (acquisition 

domain), que é exploratória e baseada na investigação. Cabe ao aprendente definir o conhecimento 

de que necessita e participar ativamente no processo visando garantir a sua motivação e seus 

interesses pessoais. E a aprendizagem por acreção (accretion learning), que é contínua. Enquanto 

função do ambiente, o aprendente procura o conhecimento quando e onde ele é necessário. 

O autor apresenta a figura seguinte (Figura 5) em que clarifica a sua visão de uma ecologia 

da aprendizagem que envolve informação, redes e conectividade (Siemens, 2006, p. 39). Uma 

“Ecologia da Aprendizagem” que contempla um conhecimento conectivo, que se processa em rede 

ou em comunidades, potenciada pela tecnologia que conecta áreas do saber e liga pessoas, sendo 

que “a prática da aprendizagem é a própria participação na comunidade”. O processo cíclico da 

ecologia da aprendizagem segue algumas tendências: as dimensões do aprender sobre, como, ser, 
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estar, onde e transformar; como também a variedade de diferentes campos de ação ─ o processo 

contínuo, o formal e o informal, o uso de comunidades de prática e redes sociais.  

 

Figura 5 – Ecologia da Aprendizagem em Rede 

Fonte: Siemens (2006 , p. 39) 

2.6 Mobile Learning (M-Learning) 

O Mobile Learning ou (m-Learning) tem mostrado, com o avanço das tecnologias da 

informação e comunicação móveis e sem fios (TIMS), ser um modelo para a educação a distância, 

pautado pela sua característica principal, que é a mobilidade. Saccol, Schlemmer e Barbosa, (2010, 

p. 25), na sua definição, ressaltam esse ponto com muita pertinência: 

Nos processos de aprendizagem apoiados pelo uso de tecnologias da Informação ou 
comunicação Móveis e Sem Fio, e que tem como característica fundamental a mobilidade dos 
aprendizes, que podem estar fisicamente/geograficamente distantes uns dos outros e também 
de espaços formais de educação, tais como salas de aula, salas de formação, capacitação e 
treinamento ou local de trabalho,  

Não obstante essa característica, os mesmos autores listam algumas vantagens e 

limitações que podem estar presentes no processo.  
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Quadro 2 - Benefícios e limitações do m-learning 

Fonte: Saccol, Schlemmer e Barbosa (2010, pp. 34-35) 

Os autores criaram uma lista de beneficios e limitações do m-learning. Os benefícios foram 

criados nas possibilidades que o m-learning pode oferecer, sendo essa uma visão teórica do 

processo de aprendizagem desse modelo. O modelo de aprendizagem m-learning só é aplicado 

através das tecnologias móveis e portáteis. O m-learning, com todos esses benefícios, quando 

colocado para as tecnologias mediarem o processo de aprendizagem também apresenta as 

limitações, tanto tecnológicas como pedagógicas. É preciso ficar claro que as limitações são 

decorrentes do estado das tecnologias atuais e não do modelo m-learning. Esse modelo tem, como 

proposta, a mobilidade para diferentes projetos educacionais.  
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Quando se fala em aprendizagem móvel, depara-se com um apelo muito forte na 

tecnologia, pela própria dinâmica da aprendizagem móvel que utiliza as tecnologias mais avançadas 

em comunicação sem fio. Contudo, conforme já se fez referência variadas vezes, as tecnologias não 

devem surgir, primeiramente, na aprendizagem eletrônica, elas devem se pautar na metodologia 

utilizada no ensino/aprendizagem e ver que a tecnologia é um meio físico ou um caminho 

eletrônico até chegar ao aluno e ao professor, ao mesmo tempo. As tecnologias utilizadas são de 

última geração e isso tem um atrativo a mais, principalmente quando se está lidando com um 

público mais jovem, e, ainda mais, quando se coloca a questão do marketing social das empresas 

detentoras dessas tecnologias, associando, o novo, o bonito, o futuro, muitas vezes colocando a 

tecnologia lado a lado com o ser humano. Outro ponto que merece reflexão é que, quando as 

tecnologias são desenvolvidas não são pensadas especificamente para o ensino-aprendizagem;  isso 

tem acontecido no decorrer de todo esse tempo ao serem absorvidas pela educação, seja 

presencial ou a distância; por isso, depara-se com suas limitações em nível pedagógico. Vêm depois 

as adaptações para a educação, como no caso do m-learning ao se utilizar o telefone celular, 

smartphones e tabletes  como principais dispositivos móveis no presente momento.   

Belloni (2009b, pp. 7-8) traz, com exatidão, o cenário de mudança com que a sociedade 

atual vem se deparando em virtude do processo da “maquinização inteligente”:   

 O impacto do avanço tecnológico, entendido como processo social, sobre processos e 
Instituições sociais (educação, comunicação, trabalho, lazer, relações pessoais e familiares, 
cultura, imaginário, identidades, etc) tem sido muito forte, embora percebido de modos 
diversos e estudado a partir de diferentes abordagens. A penetração dessas “máquinas 
inteligentes” em todas as esferas da vida social é incontestável.   

[...] São imensos os desafios que essas constatações colocam para o campo da educação, 
tanto do ponto de vista da intervenção, isto é, da definição e implementação das políticas 
públicas, quanto do ponto de vista da reflexão, ou seja, da construção de conhecimento 
apropriado à utilização adequada daquelas máquinas com fins educativos. 

O pensar pedagógico no processo ensino/aprendizagem ao utilizar as tecnologias é o mais 

importante, e o foco deve ser o modelo a ser aplicado, a construção das metodologias, as 

tecnologias a serem usadas, tudo visto, pedagogicamente, para se ter um modelo com qualidade.  

A aprendizagem móvel se apresenta como modelo sem fronteiras, cabendo, em qualquer momento, 

independente de lugar, tempo ou espaço físico. Esse novo cenário é criado por meio das tecnologias 

da informação e comunicação móvel e sem fio (TIMS), em uma sociedade pautada pela 

globalização em que a mobilidade das pessoas é, cada vez mais, uma necessidade para o 

desenvolvimento social e econômico. Para acontecer esse estado de desenvolvimento é preciso que 
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a educação esteja presente, e é, nesse contexto, que a aprendizagem móvel ou m-learning, se faz 

presente e importante para a sociedade da informação. 

Segundo Marçal, Andrade e Rios (2005, p. 03), os objetivos de uma aplicação m-learning 

são: 

• Otimizar os recursos para o aprendizado do aluno, que poderá contar com um dispositivo 
computacional para execução de tarefas, anotação de ideias, consulta de informações via 
Internet, registro de fatos por meio de câmera digital, gravação de sons e outras 
funcionalidades existente. 

• Prover acesso aos conteúdos didáticos em qualquer lugar e a qualquer momento, de 
acordo com a conectividade do dispositivo.  

• Aumentar as possibilidades de acesso ao conteúdo, incrementando e incentivando a 
utilização dos serviços, providos pela instituição, educacional ou empresarial. 

• Expandir o corpo de professores e as estratégias de aprendizado disponíveis, mediante 
novas tecnologias que dão suporte tanto à aprendizagem formal como à informal. 

• Fornecer meios para o desenvolvimento de métodos inovadores de ensino e de 
treinamento, utilizando os novos recursos de computação e de mobilidade. 

A aprendizagem móvel tem se desenvolvido e se apresentado para a educação a distância, 

através de suas tecnologias avançadas de informação e comunicação móveis e sem fios (as TIMS),  

como modelo em evolução, haja vista que os pesquisadores e estudiosos apontam, para o futuro, 

um modelo na educação a distância  em que o uso das tecnologias dará as informações,  em 

qualquer lugar e qualquer hora, contribuindo, substancialmente, para uma educação mais 

interativa, além da sua ubiquidade. Ademais, tem suas limitações, e a educação a distância não 

pode transferir as limitações da tecnologia para o aluno. Alguns pontos positivos são citados pelo 

pesquisador Attewell (2005, p. 13), visando contribuir para a melhoria da  educação: 

• Aprimorar as capacidades de alfabetização e habilidades numéricas e para reconhecimento 
de suas aptidões. 

• Poder ser utilizada para incentivar experiências colaborativas e independentes de 
aprendizagem. 

• Ajudar os alunos a identificar áreas onde eles precisam ajuda e apoio. 

• Ajudar a combater a resistência ao uso das TIC e poder ajudar a constituir uma ponte entre 
alfabetização e a alfabetização tecnológica. 

• Ajudar a remover certa formalidade da experiência de aprendizagem e envolver mais alunos 
relutantes. 

• Ajudar na concentração do foco de aprendizagem para maiores tempos e períodos.  
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• Ajudar na ampliação da autoestima e ajuda a autoconfiança. 

A UNESCO publicou o documento intitulado“Policy guidelines for mobile learning”, 

sugerindo 13 (treze) bons motivos e 10 (dez) recomendações para o uso da Mobile Learning na 

educação (UNESCO, 2013), descritas no quadro 2. Segundo o coordenador do projeto Steve Vosloo, 

“cada país está em um nível diferente no uso das tecnologias móveis em sala de aula. Por isso, é 

importante que cada um use o guia adaptado às suas necessidades locais”.  

Assim, cada escola deve procurar conhecer essas tecnologias, para poder aplicá-las no dia-

a-dia do fazer pedagógico, pois não é tão simples assim ter essa tecnologia disponível para os 

alunos e usá-las para educação com qualidade. Essas tecnologias têm um poder enorme de tirar o 

aluno do foco educacional em sala de aula. Para que isso não aconteça, os professores precisam 

estar capacitados a usar essas tecnologias em sala de aula, perder a resistência do seu uso para 

fins educativos e incorporar na sala de aula. Tudo isso só será possível se a escola tiver um projeto 

pedagógico que contemple essa modalidade de ensino/aprendizagem. Rebeca Otero, coordenadora 

de Educação da UNESCO no Brasil, é de opinião que “No Brasil, os professores têm certa 

resistência em incorporar novas tecnologias. A sala de aula ainda é o lugar de desligar o celular1”. 

Esse fato corrobora a ideia de que é preciso capacitar os professores para que possam usar, 

adequadamente, as ferramentas de tecnologias móveis em sala de aula. Se o professor não sabe 

manusear, não vai saber aplicá-las como ferramentas pedagógicas. Para Rebeca Otero, “isso faz 

com que muitas oportunidades educacionais se percam, especialmente no ensino médio, época em 

que o aluno já está ligado e nas redes”.  

Retomando o guia da UNESCO (2013) com recomendações políticas a governos 

interessados em incluir tecnologias móveis na escola, sugerem-se 13 motivos e 10 recomendações 

para se utilizar as tecnologias móveis, conforme mostra o quadro 3.  

                                                

 
1
 Cf. http://www.webaula.com.br/index.php/pt/acontece/noticias/2831-10-dicas-e-13-motivos-para-usar-celular-na-aula 
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Quadro 3 - Motivos e Recomendações da UNESCO para Utilização da tecnologia móvel  

Motivos Recomendações 

1. Ampliar o alcance e a equidade da educação 1. Criar ou atualizar políticas ligadas à aprendizagem móvel 

2. Facilitar a aprendizagem personalizada  
2. Formar professores para aprendizagem avançada através 
de tecnologias móveis  

3. Fornecer feedback e avaliação imediato   
3. Prestar apoio e formação aos professores através de 
tecnologias móveis  

4. Permitir acesso a qualquer hora, e em qualquer 
lugar, para a aprendizagem 

4. Criar e otimizar o conteúdo educacional para uso em 
dispositivos móveis  

5. Permitir que se aprenda em qualquer hora ou 
lugar 

5. Assegurar a igualdade de gênero para os estudantes que 
utilizam as tecnologias móveis  

6. Assegurar o uso produtivo do tempo gasto em 
salas de aula 

6. Expandir e melhorar as opções de conectividade, 
garantindo, simultaneamente, a equidade 

7. Construir novas comunidades de aprendizagem  7. Desenvolver estratégias para fornecer acesso igual a todos 

8. Suportar a aprendizagem localizada 
8. Promover a utilização segura, responsável e saudável das 
tecnologias móveis 

9. Aproximar a aprendizagem formal da informal  
9. Usar a tecnologia móvel para aprimorar a  comunicação e 
gestão da educação 

10. Minimizar a interrupção de ensino em áreas 
conflito ou áreas com desastre natural  

10. Sensibilizar para a importância do uso da aprendizagem 
móvel  

11. Ajudar os alunos com deficiência  

12. Melhorar a comunicação e administração  

13. Maximizar a relação custo-eficácia da 
Educação 

 

*Tradução Nossa 

Fonte: UNESCO (2013)2 

Os motivos e recomendações da UNESCO (2013) para o uso das tecnologias móveis em 

sala de aula constatam a necessidade e o cuidado no seu uso para fins educacionais. Os 

professores, alunos e equipes pedagógicas devem estar devidamente capacitados para seu uso. 

Hoje, na sua maioria, essas tecnologias entram em salas de aula com um único objetivo: a 

comunicacão entre os alunos, sem nenhum fim educacional. Utilizar esse meio comunicacional e 

interativo para o ensino/aprendizagem não é tarefa fácil, haja vista os inúmeros desafios a serem 

vencidos.    

2.7 Ubiquitous learning (U-Learning) 

Na Ubiquitous learning ou Aprendizagem Ubíqua (U-learning), não há uma tecnologia, mas 

um conjunto de dispositivos e de ferramentas que pode estar onipresente. Assim, o aluno, a 

qualquer momento e em qualquer lugar, pode acessar a quaisquer ferramentas; aleatoriamente, 

                                                

 
2 http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002196/219641E.pdf. 
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sem uma lógica preestabelecida, a aprendizagem pode acontecer a todo instante. Com todas essas 

tecnologias disponíveis e na mão de cada pessoa, a aprendizagem ubíqua torna-se uma realidade, 

sendo  possível para uma educação sem fronteiras. 

Ter acesso livre, aprendizagem flexível, em qualquer lugar em qualquer espaço ou tempo, 

essa é a ideia da aprendizagem ubíqua. Para se ter um conhecimento melhor do ubíquo, a 

clarificação proposta  por  Lúcia Santaella é oportuna: 

Processos de aprendizagem abertos significam processos espontâneos, assistemáticos e 
mesmo caóticos, atualizados ao sabor das circunstâncias e de curiosidades contingentes e que 
são possíveis porque o acesso à informação é livre e contínuo, a qualquer hora do dia e da 
noite. Por meio dos dispositivos móveis, à continuidade do tempo se soma a continuidade do 
espaço: a informação é acessível de qualquer lugar. É para essa direção que aponta a 
evolução dos dispositivos móveis, atestada pelos celulares multifuncionais de última geração, a 
saber: tornar absolutamente ubíquos e pervasivos o acesso à informação, a comunicação e a 
aquisição de conhecimento (Santaella, 2012, p. 3). 

Esse fenômeno ocorre pela ubiquidade, pelo desenvolvimento das tecnologias de 

informática e comunicação sem fio (TIMS) que, rapidamente o mundo contemporâneo, absorveu, 

passando a usar em qualquer lugar, ou espaço físico, com sua maleabilidade, com sua usabilidade, 

cada vez mais ganhando adeptos no uso dessas tecnologias. Considerando que a sociedade em 

geral e o mundo do trabalho vivem a era da mobilidade, a educação a distância passou a utilizar 

essas tecnologias e inserir no contexto do ensino/aprendizagem, buscando a interatividade e acesso 

a todo momento, disponibilizando uma educação, até então, não acessível à sociedade, diferente da 

educação on-line mais tradicional, ou seja, mais sintonizada com a contemporaneidade pelo 

compartilhamento de infomações e interações comunicativas, oriundas de vários lugares, 

multipontos. 

Para Jones e Jo (2004, p. 469),  

um ambiente de aprendizagem ubíqua (Ubiquitours learning environment) é onipresente em 
qualquer ambiente onde os alunos podem tornar-se totalmente imersos no processo de 
aprendizagem. Os autores definem ubíqua (Ubiquitous) como pervasivo, onipresente, sempre 
presente, em todos os lugares; aprendizagem (learning) como, educacional, instrutivo, didática, 
pedagógica; Ambiente (environment) como, arredores, ambiente, situação, atmosfera. 

Para Cope e Kalantzis (2008, pp. 576-582), “aprendizagem ubíqua é um novo paradigma 

educacional possível, em parte pelas affordances (reconhecimento dos objetos) de conteúdos mídia 

digital”. 

A aprendizagem ubíqua está relacionada com as novas tecnologias de informática e 

comunicação móveis e sem fios (TIMS), mas o fazer do professor, com suas metodologias, pode 
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não estar adequado à aprendizagem ubíqua. Segundo Cope e Kalantzis (2008), à primeira vista, 

são as novas máquinas da era da informação que tornam a aprendizagem ubíqua diferente da sala 

de aula, mas a aprendizagem formal pode ser feita utilizando essas novas tecnologias, como 

também usando as novas máquinas não garante uma aprendizagem ubíqua.  As tecnologias podem 

ampliar as possibilidades do professor, assim como podem também ampliar a visão do aluno, nos 

processos de ensino e aprendizagem. A inserção dos recursos tecnológicos na sala de aula requer   

um planejamento de como introduzir, adequadamente, as tecnologias para facilitar o processo 

didático-pedagógico da escola. Para que isso aconteça, professores, alunos e a escola precisam 

saber como usá-las, para quê usá-las e que metodologia de ensino/aprendizagem usar através 

dessas tecnologias. 

Com esse entusiasmo e empenho na utilização das tecnologias (TIMS), vislumbrando 

possibilidade de uma transformação dos métodos educacionais do ensino a distância por meio da 

aprendizagem ubíqua, é preciso ficar atento e levar em conta as dificuldades que surgem. Ademais, 

é importante agir com cautela quanto a sua aplicação. Há regiões mais desfavorecidas de internet 

em banda larga e acesso gratuito; em alguns casos, a exclusão digital é predominante, apesar de 

hoje existir um número cada vez mais crescente de acesso a essas tecnologias para o acesso à 

aprendizagem ubíqua. 

Para Cope e Kalantzis (2008, pp. 576-582) 

A viagem de aprendizagem ubíqua está apenas começando. Ao longo dessa jornada 
precisamos desenvolver práticas inovadoras e tecnologias que nos permitem repensar e 
reconstruir os conteúdos, procedimentos e relações humanas de ensino/aprendizagem. 

2.8 Educação a Distância no processo Ensino-Aprendizagem   

Depois dessa incursão pelos cenários mais emergentes da educação na Sociedade Digital, 

volta-se ao terreno da EaD, visto ser essa a designação para a modalidade brasileira bem como no 

IFRN, tema e objeto de estudo desta tese.  

Comparando as modalidades presencial e a distância,  a estrutura da EaD é, às vezes, 

bastante mais complexa que um sistema tradicional presencial, conforme afirma Pretti (2002, p. 

68): 

visto que exige não só a preparação de material didático específico, mas   também   a   
integração   de ‘multimeios’ e a presença de especialistas nesta modalidade.  O sistema de 
acompanhamento e avaliação do aluno requer, também, um tratamento especial. Isso significa 
um atendimento de expressiva qualidade.  
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O autor coloca em questão que a educação a distância necessita de alguns cuidados 

especiais. O trato com essa modalidade, em alguns pontos, não é visto como diferenciado do 

tradicional presencial, elementos esses que são de suma importância para o desenvolvimento do 

processo ensino/aprendizagem.  

A comunicação deve ser precisa, de qualidade, objetiva e esclarecedora, visto que 

representa o norte de todo o processo ensino/aprendizagem na educação a distância, não só entre 

o professor e o aluno, mas também em toda a equipe. Para Peraya (2002, p. 26),  

todo ato de ensino/aprendizagem constitui principalmente um ato de comunicação e, por esse 
motivo, é passível de uma análise do tipo comunicacional. Por outro lado, toda forma de 
comunicação tem como base um sistema de representação: não há comunicação que não seja 
mediatizada.  

Professores e alunos fazem parte desse sistema, construindo o conhecimento, ambas as 

partes com seus aspectos sociais, culturais, políticos, econômicos, culturais e educacionais. Para 

Moraes (1998, p. 1),  

o papel relevante que as novas tecnologias da informação e da comunicação poderão 
desempenhar no sistema educacional depende de vários fatores. Além de uma infraestrutura 
adequada de comunicação, de modelos sistêmicos bem planejados e projetos teoricamente 
bem formulados, o sucesso de qualquer empreendimento nesta área depende, 
fundamentalmente, de investimentos significativos que deverão ser feitos na formação de 
recursos humanos, de decisões políticas apropriadas e oportunas, amparadas por forte desejo 
e capacidade de realização. 

O que ocorre é que a educação a distância é formada de professores, alunos, técnicos e 

tecnologias, e a utilização da comunicação é um meio para que o processo ensino/aprendizagem 

se torne mais eficiente.  A comunicação pode se efetivar de várias formas: pode ser síncrona, 

quando acontece em tempo real, o professor e aluno estão ao mesmo tempo conectados; 

assíncrona, quando ocorre em um tempo diferente. Isso significa dizer que o professor e o aluno 

podem escolher o momento mais adequado para o acesso às informações. Para Mason (1998), 

essas comunicações podem ser do tipo “one-to-one”, “one to many” e “many to many”. A 

comunicação deve integrar todo o processo da modalidade a distância, é uma dimensão 

determinante para a qualidade dos cursos a distância, ainda que complexa. Além disso, precisa 

estar em cada dimensão na modalidade a educação a distância, seja na vertente acadêmica, 

administrativa ou técnica. Para Sartori (2005, p. 6),  

a comunicação apresenta-se como elemento chave no planejamento, execução e avaliação de 
todo processo ensino aprendizagem, isto é, a comunicação é parte integrante da gestão de 
projetos educacionais na modalidade a distância. 
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Nesse processo, a tecnologia exerce um papel crucial, mas são máquinas, como diz, com 

muita propriedade, Moran (2008, p.  12): “se ensinar dependesse só de tecnologias já teríamos 

achado as melhores soluções há muito tempo. Elas são importantes, mas não resolvem as 

questões a fundo”. Ou seja, as tecnologias são ferramentas que serão utilizadas como meio para a 

formação do conhecimento. A visão das tecnologias nesse processo deve ser ampla, sem restrições, 

e aplicada de acordo com o modelo pedagógico proposto. Para Masetto (2006, p. 153),  

as tecnologias devem ser utilizadas para valorizar a aprendizagem, incentivar a formação 
permanente, a pesquisa de informação básica e novas informações, o debate, a discussão, o 
diálogo, o registro de documentos, a elaboração de trabalhos, a construção da reflexão 
pessoal, a construção de artigos e textos. 

Para as tecnologias se tornarem um meio para que ocorra a aprendizagem, os professores 

e os alunos precisam ter conhecimento para poder aplicá-las e usá-las, e toda a equipe deve estar 

engajada no processo ensino/aprendizagem. O avanço das tecnologias dá a impressão de que está 

sempre à frente da educação; essa sensação é percebida devido ao apelo do marketing, colocando 

sempre as tecnologias como soluções prontas, é só apertar um botão e está tudo resolvido. 

Normalmente, são desenvolvidas para fins que não são a educação; por isso, é preciso conhecê-las 

muito bem, para poder ser utilizadas com fins educativos. As tecnologias têm suas limitações e a 

educação não pode ser limitada por elas próprias, em si mesmo, ao contrário, é a educação que se 

propaga em todas as direções, usando os avanços tecnológicos disponíveis para transpassar as 

linhas limitadoras sociais, fazendo com que cada um tenha acesso a uma educação de qualidade, 

tornando um mundo mais igualitário e oferecendo oportunidade para que todos adquiram 

conhecimentos, imprescindíveis para se viver nas sociedades neste mundo moderno. 

Os procedimentos pedagógicos, com base no projeto político-pedagógico, devem ser 

implantados e acompanhados por toda a equipe pedagógica, professores e técnicos, desde a 

seleção dos conteúdos, elaboração do material didático, definição das tecnologias utilizadas, 

caracterização dos alunos e o processo de avaliação. Assim, junto aos alunos, vão promover o 

conhecimento; logo, o planejamento dessas ações se faz necessário para a modalidade de 

educação a distância. O aluno precisa de toda essa definição, organizada, esclarecedora e de 

qualidade para que o processo ensino/aprendizagem seja construído pelo professor e aluno.   

Para Belloni (1998, p. 6),  

uma nova pedagogia já está sendo inventada que concebe as tecnologias como meios, 
linguagens ou fundamentos das metodologias e técnicas de ensino, sem esquecer de 
considerá-las como objeto de estudo e reflexão, assegurando sua integração crítica e reflexiva 
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aos processos educacionais.  

Em face dessa nova pedagogia, em que as tecnologias desempenham um papel 

importante, na comunicação e interatividade, precisa-se, cada vez mais, absorver essas tecnologias 

de conhecimento para poder usá-las adequadamente. Uma estrutura pedagógica na educação a 

distância, visando promover o ensino/aprendizagem de qualidade, não se limita a um projeto 

pedagógico tradicional. Mesmo que se usem as tecnologias, é preciso estar atento às questões 

sociais, políticas e econômicas e recorrer aos avanços tecnológicos, procurando implantar modelos 

pedagógicos, capazes de construir o conhecimento à luz da comunicação interativa, multidirecional.  

Para Sartori (2005, p.6), um desenho pedagógico interativo “é aquele que possibilita a participação, 

a intervenção, a co-autoria, a construção coletiva do conhecimento, o diálogo e as mais diversas 

condições de interlocução entre os docentes e discentes”.   

É preciso ter cuidado para utilizar as tecnologias, através dos seus avanços tecnológicos e 

de suas possibilidades, cada vez mais abrangentes, como o alcance de chegar a vários pontos a um 

instante, o poder de armazenamento, o fácil acesso às informações, a facilidade da usabilidade, 

uma interface amigável; e, contando com essas tecnologias, chegar a todos os indivíduos. Assim, é 

preciso ter cuidado para não transformar a educação a distância, como diz Freire (1983, p. 66), 

numa educação de “concepção bancária da educação”, antidialógica, que educa para a 

passividade, para a acriticidade, sem autonomia e de massa.  

2.9 A qualidade na Educação a Distância (indicadores de qualidade)  

Tem-se discutido, com muita frequência, a qualidade na educação a distância, inclusive 

vários pesquisadores já escreveram sobre o tema e sobre os indicadores de qualidade para os 

cursos. Muito se tem feito, principalmente, no preconceito sobre essa modalidade de ensino, não se 

trata de rejeição, mas de quebrar um paradigma, que à distância não se educa. Alguns professores 

não acreditam na metodologia, na forma de ensinar; eles consideram que todo o conhecimento tem 

de partir deles, a formação dos conteúdos para as disciplinas, a forma de apresentação, a didática 

e a comunicação de via única.  Para Vasconcelos, (2002, n.d.),  

o preconceito é uma realidade frente a qualquer novidade. O que é preciso ser feito é 
realmente trabalhar a EaD de forma certa, pois só resultados conseguirão pôr um fim a estes 
preconceitos. Não acreditamos que seja uma forma de ensinar desprovida de problemas. 
Todavia, sabemos que se bem trabalhada, pode gerar frutos bons e de qualidade, sendo, 
portanto, uma grande aliada daquelas pessoas que precisam se formar ou se capacitar e não 
dispõe de tempo para frequentar uma instituição presencial.  
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Na formação dos professores, nas universidades, pouco ou nada se tem avançado sobre a 

formação para atuar na  educação a distância. Entende-se que é preciso que, na formação dos 

professores, se trabalhe o ensino de qualidade, envolvendo o presencial e a distância. Ainda que as 

formas de ensinar, nas duas modalidades, sejam diferenciadas, e utilizem as tecnologias, (em 

maior escala na EaD), a visão pedagógica do presencial é muito forte, entre professores, equipe 

pedagógica e aluno, a ponto de colocar a educação a distância como uma educação em nível 

inferior (Lemgruber, 2009).  

Numa visão pedagógica, nas duas modalidades (presencial e a distância), na utilização das 

tecnologias existe tanto a tecnofobia como a tecnolatria. Para Silva (1999, p. 74), a atitude de 

tecnofobia,  

é manifestada no medo e na recusa da tecnologia, encara os  novos   meios   como   
instrumentos   de   influência   maléfica   pelos   seus   efeitos destrutivos na educação e nos 
costumes, no empobrecimento e descaracterização da cultura.  

Já a atitude tecnolatria,  

é manifestada pela idolatria da tecnologia, encara os novos meios como instrumentos eficazes 
(libertadores) do progresso humano, capazes de acelerar a difusão eficiente da educação, da 
cultura e da ciência, promovendo o desenvolvimento económico e a participação democrática. 
(Silva, 1999, p. 74) 

Tanto o medo quanto a adoração podem estar colocando a educação a distância em 

segundo plano pedagógico, intimidando professores e alunos a acreditar que é uma educação de 

qualidade e capaz de formar bons profissionais.  

Ainda para Silva (1999, p.84),  

de uma maneira geral, as NTIC’s não merecem os acérrimos ataques desencadeados contra 
elas, confundindo-se muitas vezes a sua capacidade maléfica com o mau uso que se faz delas, 
nem subscrevemos as excessivas expectativas para provocar só por si a mudança.  

Tem-se investigado com frequência sobre a utilização das novas tecnologias (NTIC); no 

campo educacional, porém, não basta apenas colocar as tecnologias e inseri-las nas metodologias 

de ensino. É preciso que o projeto político-pedagógico defina como usá-las e, sobretudo, que os 

professores e alunos estejam capacitados. Para Gambarra (2007, p. 63) 

é necessário investigar a utilização da Tecnologia de Informação e Comunicação (TICs) em 
ambientes de aprendizagem para que seu uso não seja equivocado e simples reprodução de 
um ensino descontextualizado da realidade e das necessidades de formação do aluno.  
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Caso se pretenda uma educação de qualidade é preciso equipar as escolas com as 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), mas essas tecnologias devem estar muito bem 

definidas no projeto político-pedagógico da escola e que todos os agentes educativos da escola 

estejam inseridos, proporcionando as mudanças necessárias de uma escola livre para pensar, para 

construir o conhecimento, a partir dos professores, alunos e todos da comunidade escolar. Para 

Belloni (1998, p.5) 

a escola de qualidade terá que integrar as novas tecnologias de comunicação de modo 
eficiente e crítico, sem perder de vista os ideais  humanistas da modernidade, mostrando-se 
capaz de colocar as tecnologias a serviço do sujeito da educação de um cidadão livre e não a 
educação a serviço das exigências técnicas do mercado de trabalho. 

O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação (MEC) e da extinta Secretaria de 

Educação a Distância, com o programa permanente de expansão dos cursos de graduação, passa a 

conceber a educação a distância não como uma alternativa, tampouco uma possibilidade, mas 

como uma metodologia de ensino, capaz de oferecer cursos de graduação de qualidade a distância, 

para todo o País, haja vista as dimensões do Brasil e as diferenças geográficas,  as dificuldades de 

acessos a cada região, com suas particularidades (MEC, 2007a). Assim, houve debates e reflexões 

que geraram um documento com os “Referenciais de Qualidade para a Modalidade de Educação 

Superior a Distância” (MEC, 2007a). Esses Referenciais de Qualidade circunscrevem-se no 

ordenamento legal vigente em complemento às determinações específicas da Lei nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; do Decreto nº 

5.622, de 20 de dezembro de 2005 que regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; do Decreto nº 5.773, de 

junho de 2006, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de 

instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema 

federal de ensino; e das Portarias Normativas 1 e 2 de 11 de janeiro de 2007: a (1) estabelece o 

calendário de avaliações do Ciclo Avaliativo do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

– Sinaes, e a (2) dispõe sobre os procedimentos de regulação e avaliação da educação superior na 

modalidade a distância.  

De acordo com o governo, o documento sobre os Referenciais de Qualidade para Educação 

Superior a Distância não tem força de Lei; será um referencial norteador, tendo sido elaborado a 

partir de discussão com especialistas do setor, junto às Universidades, à sociedade e, ainda, em 

audiência pública.  É um documento base, para quem vai oferecer educação superior a distância. O 

Brasil não dispunha de um documento oficial, um parâmetro para garantir a qualidade dos cursos 
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superiores oferecidos, e com base nesse referencial, os avaliadores dos cursos superiores a 

distância passaram a ter um instrumento que pode ser usado para assegurar a qualidade dos 

cursos de graduação e especialização. 

No documento, existem dois tipos de avaliação: um é o credenciamento institucional, com 

seus tópicos descritos; o outro é o referencial de qualidade para os cursos superiores a distância, 

oferecidos pela instituição. Uma instituição só poderá oferecer cursos superiores a distância se for 

avaliada e aprovada; aí, então, será credenciada como instituição autorizada pelo Ministério da 

educação (MEC) para oferecer cursos superiores a distância. Já os cursos superiores serão 

avaliados após a primeira turma concluinte.  

No caso do credenciamento institucional, o Decreto nº 5.622, em vigência desde a sua 

publicação, em 20 de dezembro de 2005, estabeleceu a política de garantia de qualidade, no 

tocante aos variados aspectos ligados à modalidade de educação a distância, nomeadamente ao 

credenciamento institucional, supervisão, acompanhamento e avaliação, harmonizados com 

padrões de qualidade, enunciados pelo Ministério da Educação. No mesmo decreto, no parágrafo 

único do artigo 7º, estabelece que os Referenciais de Qualidade para a Educação a Distância 

pautarão as regras para a regulação, supervisão e avaliação dessa modalidade (MEC, 2007a). 

Entre os tópicos relevantes do decreto, sobressaem:  

a. a caracterização de EaD visando instruir os sistemas de ensino;  

b. o estabelecimento de preponderância da avaliação presencial dos estudantes em 

relação às avaliações feitas a distância;  

c. maior explicitação de critérios para o credenciamento no documento do plano de 

desenvolvimento institucional (PDI), principalmente em relação aos polos 

descentralizados de atendimento ao estudante;  

d. mecanismos para coibir abusos, como a oferta desmesurada do número de vagas 

na educação superior, desvinculada da previsão de condições adequadas;  

e. permissão de estabelecimento de regime de colaboração e cooperação entre os 

Conselhos estaduais e Conselho Nacional de Educação e diferentes esferas 

administrativas para:  troca de informações;  

f. supervisão compartilhada; unificação de normas; padronização de procedimentos 

e articulação de agentes;  
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g. previsão do atendimento de pessoa com deficiência;  

h. institucionalização de documento oficial com Referenciais de Qualidade para a 

educação a distância. 

Devido a vários modelos de educação a distância e à impossibilidade de definir um único 

modelo, os cursos superiores a distância devem tomar, como base, os Referenciais de Qualidade 

para a Modalidade de Educação Superior a Distância. Nos projetos político-pedagógicos dos cursos 

devem estar inseridos, nesses referenciais, os aspectos pedagógicos, recursos humanos e 

infraestrutura. O referencial de qualidade trata das dimensões que precisam estar inseridas nos 

projetos de cursos, não de forma isolada, mas conjuntas, abrangendo a técnico-científica, para o 

mundo do trabalho; e a política, para a formação do cidadão.  

As dimensões que devem constar no projeto político-pedagógico são as seguintes: 

a) Concepção de educação e currículo no processo de ensino/aprendizagem  

Nessa dimensão, deve-se, de forma muito bem explícita, definir a epistemologia 

que vai ser usada, ou seja, de educação, de currículo, de ensino ou de 

aprendizagem. Assim, tem-se o perfil do estudante que vai formar. Com base 

nessa definição, é possível definir todo o processo de produção do material 

didático, de tutoria, de comunicação e de avaliação, delineando princípios e 

diretrizes que servirão de alicerce para o desenvolvimento do processo de 

ensino/aprendizagem. 

b) Sistemas de Comunicação 

Nessa dimensão, é preciso garantir o uso das novas tecnologias para a educação, 

definindo uma filosofia de aprendizagem em que o aluno possa ter uma efetiva 

interação que proporcione ensino/aprendizagem, comunicação do sistema, que 

assegure a construção do conhecimento para o desenvolvimento de projetos 

compartilhados e reconhecimento e respeito pela diversidade cultural. A interação 

e a interatividade  precisam ser garantidas mediante um meio tecnológico, 

permitindo que professor e aluno possam ter uma comunicação bidirecional e 

construir o conhecimento de forma conjunta e partilhada.  
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c) Material didático 

Nessa dimensão, o projeto pedagógico do curso é norteador para o 

desenvolvimento do material didático, de acordo com os princípios 

epistemológicos, metodológicos e políticos, visando facilitar a construção do 

conhecimento entre professor e aluno. Além do conteúdo, o design instrucional 

deve passar por avaliação, já que o material didático tem a função de desenvolver 

habilidades e competências. Convém ficar atento quanto à utilização das mídias 

para o material didático, as quais, também, devem estar em consonância com o 

projeto pedagógico do curso e o perfil do aluno.  As mídias classificam-se em: 

material impresso, vídeos, CD-ROM, dvd, objetos de aprendizagem, páginas na 

Web, arquivos digitais na plataforma de ensino (AVA).  

d) Avaliação 

d.1) Avaliação da aprendizagem: na educação a distância, essa avaliação deve ser 

um modelo que leve o aluno a desenvolver graus mais complexos de 

competências cognitivas, habilidades e atitudes, possibilitando-lhe alcançar os 

objetivos propostos. No projeto pedagógico do curso, deve constar a continuidade 

desse processo, além de propor mecanismos de acompanhamento da 

aprendizagem para detectar possíveis dificuldades, procurando saná-las, 

estimulando, assim, para a construção do conhecimento. As avaliações podem 

ser a distância e presenciais, mas importa destacar o disposto no Decreto nº 

5.622, de 19/12/2005, que estabelece obrigatoriedade e prevalência das 

avaliações presenciais sobre outras formas de avaliação. 

d.2) Avaliação Institucional: as instituições devem planejar e implementar 

sistemas de avaliação institucional que produzam efetivas melhorias de qualidade 

nas condições das ofertas dos cursos e no processo pedagógico. Esses sistemas 

devem estar permanentemente auxiliando, com suas informações, o sistema de 

gestão e pedagógico com o objetivo de aprimorar a qualidade.   

e) Equipe multidisciplinar 

Na educação a distância, os recursos humanos são formados com base em uma 

equipe multidisciplinar para desenvolver a gestão dos cursos oferecidos a 

distância, com as funções de planejamento e implementação. São três categorias 
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que fazem parte da estruturação dos recursos humanos ─ docentes, tutores e 

técnico-administrativos ─ profissionais que devem estar em constante qualificação 

para oferecer cursos com qualidade. 

f) Infraestrutura de apoio 

Criada para dar suporte aos alunos dos cursos a distância oferecidos pela 

instituição, disponibiliza recursos humanos e educacionais, como também a 

infraestrutura física proporcional ao número de alunos, compreendendo salas de 

aulas, banheiros, bibliotecas, laboratórios, equipamentos de audiovisual, 

computadores. Essa infraestrutura deve permitir aos professores, tutores e alunos 

as condições de desenvolver uma gestão pedagógica de qualidade, disponível 

tanto na instituição como nos polos de apoio presencial.  

g) Gestão Acadêmico-Administrativa  

Um curso de educação a distância deve estar inserido nos processos acadêmicos 

e administrativos da instituição, oportunizando aos alunos de EaD idênticos 

serviços do presencial, mesmo estando geograficamente distante, além do acesso 

aos serviços de matrícula, inscrições, requisições, acesso às informações 

institucionais, secretaria, tesouraria, entre outros de cariz administrativo. 

h) Sustentabilidade financeira 

Para o funcionamento da EaD, há necessidade de um investimento, a princípio, 

relativamente elevado. Os investimentos são de curto e médio prazo e custeio. O 

de curto e médio prazo são: produção de material didático, professores e equipe 

multidisciplinar, capacitação das equipes multidisciplinares, implantação do 

sistema de gestão, equipamentos de comunicação, gestão e laboratórios, e 

implantação dos polos de apoio presencial. Os de custeio são: equipe docente 

(coordenador de curso, coordenadores de disciplina, coordenador de tutoria e 

professores conteudistas), equipe de tutores; recursos de comunicação; 

distribuição de material didático e sistema de avaliação. Todo esse investimento 

elevado que possibilita obter é compensatório quando se faz uma educação de 

qualidade e se formam alunos para o mundo do trabalho, com uma visão crítica, 

um cidadão livre e socialmente engajado com os problemas sociais.  
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Esses indicadores, de acordo com o MEC (2006, p. 14), "são aspectos, qualitativos e 

quantitativos, que possibilitam obter evidências concretas, que, de forma simples ou complexa, 

caracterizam a realidade dos múltiplos elementos institucionais que retratam”. Contudo, também 

atendemos à opinião de Juliatto (2005, p. 79), pois os indicadores de qualidade precisam de 

atenção na sua aplicação, porque "mudam em função do tempo, como acontece com o próprio 

conceito de qualidade em educação". 

Segundo o MEC (2006), os indicadores de qualidade não podem ser aplicados para 

diferentes finalidades; é necessária muita atenção ao usá-los visto que cada indicador desses foi 

criado para avaliar uma determinada função. Os indicadores, por si só, não têm, como resultado, a 

qualidade total, por não serem parâmetros absolutos de qualidade. Esses indicadores têm seus 

valores significativos e podem detectar pontos no sistema onde estejam ocorrendo falhas, 

sinalizando com suas informações pontos que necessitam de correção e ajuste. Para detectar a 

qualidade do sistema é preciso que se apliquem os indicadores já que eles atuam em diferentes 

aspectos, mas não se pode avaliar um único aspecto; convém proceder a uma avaliação global com 

todos os indicadores de qualidade. Quando se trata de educação, avaliar a qualidade educacional é 

algo muito complexo, haja vista que a educação está sempre em mudança, quebrando paradigmas 

e exigindo novas pesquisas e, consequentemente, buscando novos modelos educacionais.  

O Ministério da Educação (MEC) e o Conselho Nacional de Educação (CNE), com suas 

respectivas câmaras de educação superior e educação básica, elaboraram duas resoluções. A 

Resolução nº 1, de 11 de março de 2016, que estabelece Diretrizes e Normas Nacionais para a 

Oferta de Programas e Cursos de Educação Superior na Modalidade a Distância, e a Resolução nº 

1, de 2 de fevereiro de 2016, que define Diretrizes Operacionais Nacionais para o credenciamento 

institucional e a oferta de cursos e programas de Ensino Médio, de Educação Profissional Técnica 

de Nível Médio e de Educação de Jovens e Adultos, nas etapas do Ensino Fundamental e do Ensino 

Médio, na modalidade Educação a Distância, em regime de colaboração entre os sistemas de 

ensino.  

As duas resoluções tratam de ofertas de cursos a distância. A de nível superior estabelece 

que, para oferecer um curso a distância, é preciso que a modalidade faça parte da politica 

institucional,  do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), do Projeto Pedagógico institucional 

(PPI) e dos Projetos Pedagógicos dos cursos (PPC). Os cursos devem atender às politicas 

educacionais vigentes, como as Diretrizes Curriculares Nacionais. Todos os cursos superiores são 
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avaliados pelo MEC através do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). Na 

avaliação, é detectado se os padrões e referências de qualidade estabelecidos pelo Ministerio da 

Educação estão contemplados no curso. 

Qualquer Instituição de Ensino Superior (IES), para oferecer cursos a distância, precisa ser 

credenciada, como também os polos de apoio presencial. O credenciamento e o recredenciamento 

serão submetidos à avaliação e à regulação pelo Ministério da Educação. Para que isso aconteça, a  

IES precisa apresentar as condições preestabelecidas pela resolução:  a existência de estrutura 

física, tecnológica e de recursos humanos adequados e suficientes à oferta da educação superior a 

distância, conforme os requisitos fixados pelo Decreto nº 5.622, de 2005, e pelos padrões e 

parâmetros de qualidade próprios. O processo será conduzido pelo MEC, cabendo ao Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), à Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (Conaes), e ao Conselho Nacional de Educação (CNE), o 

desenvolvimento de instrumento avaliativo, próprio para essa finalidade. 

A resolução trata, também, de cursos e programa de ensino médio, de Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio e de Educação de Jovens e Adultos, nas etapas do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio, na modalidade Educação a Distância, em regime de colaboração 

entre os sistemas de ensino dos Estados.  

O regime de colaboração entre os Estados tem, como finalidade, aumentar o número de 

ofertas de cursos em todo o território nacional. Uma vez que uma instituição seja credenciada para 

trabalhar na modalidade a distância na sua unidade federativa, a instituição não precisa mais ser 

credenciada, fora da sua unidade federativa. Assim também ocorre com os cursos autorizados na 

sua unidade federativa.  Alguns Conselhos Estaduais de Educação dos estados não estão vendo 

com bons olhos essa condição. Os cursos técnicos são avaliados pelos conselhos estaduais, 

alegando que os cursos oriundos de outra unidade federativa passam direto para a sala de aula 

virtual, ficando somente os polos de apoio presencial para serem avaliados, na sua estrutura física e 

tecnológicas como também os recursos humanos necessários para o seu funcionamento. Essa 

questão deve ser ainda muito discutida, pois vários pontos entram em cena, desde a forma de 

preservar a questão cultural e os costumes de cada região até ao modo de efetuar a comunicação 

entre as pessoas, já que, apesar de estarmos no mesmo território (Brasil), existem diferenças na 

linguagem, tanto na escrita como na falada. A educação a distância utiliza, frequentemente, a 

escrita, haja vista, o material didático, na sua maioria impresso no papel ou digital. Na 



Capítulo II – Educação a distância 

 

 80 

comunicação, seja ela assícrona ou síncrona, a escrita e a fala são necessárias. São pontos não 

vistos na resolução, mas que podem gerar dificuldades entre os alunos. importa observar se os 

cursos oferecidos têm relação com o estado que está recebendo, com os pontos fortes que geram 

sua economia e vida social e cultural. A educação a distância precisa ser vista como modelo 

educacional que pode mudar a realidade de um Estado ou pais, mas também pode ser 

considerada, apenas, pelo lado mercantilista. Essa é a preocupação do governo, quanto a sua 

crescente expansão.  

Com esta tese de doutoramento, pretende-se, também, dar o nosso contributo para a 

definição de um quadro de indicadores de qualidade em EaD, com base no estudo de caso, 

realizado no IFRN. 

2.10 Síntese do capítulo 

A educação a distância, ao longo do tempo, tem se tornado uma modalidade de ensino 

cada vez mais voltada para a formação do cidadão, democratizando o saber e oportunizando 

àqueles que não tiveram como adquirir o conhecimento, por questões, muitas vezes, geográficas, 

de tempo ou por necessidades especiais. O caminho que a educação a distância propõe para a 

educação está em todas as direções, não existem barreiras. O que falta, muitas vezes, é vontade 

política dos governos para os projetos bem orientados, trabalhados, fundamentados numa base 

teórico-metodológica pedagógica, incluindo as distâncias geográficas, as diferenças regionais, 

culturais, econômicas e sociais. Com o avanço das tecnologias de informação e comunicação (TIC), 

seja qual for o modelo aplicado, as tecnologias vão ser usadas e a educação a distância tem 

beneficiado da sua evolução e inovação, na procura de uma formação com qualidade que 

corresponda aos desafios da sociedade contemporânea,  formando cidadãos, jovens e adultos, com 

os conhecimentos e competências para estarem à altura desses desafios.   

Para Belloni (1998, p. 6),  

a escola do presente e do futuro, aquela que todos queremos, tem de resgatar os ideais da 
modernidade clássica transformando-os para adaptá-los à modernidade radical, às infinitas 
possibilidades ofertadas pelas tecnologias de comunicação e de informação. Somente com a 
modernização radical do campo educacional que vai da pesquisa acadêmica às estratégias 
políticas, poderá a escola cumprir sua função social: a de formar o cidadão autônomo, 
competente técnica e politicamente. 

Na educação, quando se utilizam os meios tecnológicos inseridos nas metodologias de 

ensino, o campo educacional cresce, o professor até sabe o ponto de partida mas não sabe aonde 

vai chegar na construção do conhecimento. Desse modo, existe a possibilidade de que professor e 
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alunos construam esse conhecimento e as tecnologias digitais da era atual proporcionam essa 

perspectiva colaborativa. Dessa forma, essa construção se torna bem mais dinâmica, atualizada e 

comprometida com o que o professor e aluno desejam construir. Evidentemente, ainda há muito a 

mudar. Trabalhar contra o preconceito da educação a distância é fundamental, já que, para muitos, 

é uma metodologia que não educa, só ensina, que o aluno não precisa estudar, que não precisa de 

organização, que é utilizada de forma maciça para aumentar as estatísticas, distribuição de 

diplomas, e como uma educação coadjuvante da presencial.  Urge mudar essa perspetiva redutora 

e enviezante da EaD, e os indicadores de qualidade da EaD são um dos caminhos a trilhar. 
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3.1  Introdução   

Segundo Barros (2003), a educação a distância (EaD) é uma realidade mundial, nos 

diversos países; no começo (século XVIII), utilizava uma única tecnologia, por correspondência, 

mediante um curso oferecido pelo Instituto de Boston nos Estados Unidos da América (EUA). Hoje, 

com o avanço das tecnologias de informação e comunicação associado à internet, a revolução 

tecnológica é um ponto marcante na educação a distância.  

Com essa revolução tecnológica, principalmente, nas Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC), o mundo passou a conceber a EaD como metodologia de educação capaz de 

oferecer cursos de qualidade. Nos cinco continentes, utiliza-se a educação a distância, nas variadas 

formas de educação, tanto na formal como na não formal e nos diversos níveis de escolaridade.  

A  EaD sempre acompanhou a evolução das tecnologias, como já foi abordado no capítulo 

dois; na verdade, embora as tecnologias sempre sejam desenvolvidas para outros fins, a educação, 

principalmente a modalidade “a distância”, tenta transformá-las em ferramentas educacionais, 

fazendo-as parte do sistema educacional.  

A evolução tecnológica não pode ser culpada pela má qualidade dos cursos a distância. 

Quando se diz evolução tecnológica não significa dizer com isso que exista uma ligação direta com 

a evolução pedagógica. É perigoso pensar assim como afirma Demo (2007, p. 90): “sempre é 

possível usar a tecnologia mais avançada para continuar fazendo as mesmas velharias, em 

particular o velho instrucionismo”. Isso deve ser uma preocupação geral por parte de todos os 

agentes: gestores políticos, gestores pedagógicos e professores.  

A EaD precisa recorrer a todas as tecnologias disponíveis, principalmente, às novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação de natureza Digital (TDIC); isso é um fato nestes tempos 

da Cibercultura e deve aproximar mais o foco na evolução pedagógica nesse sentido,  esclarece 

Pierre Lévy  

Os professores aprendem ao mesmo tempo que os estudantes e atualizam continuamente 
tanto os seus saberes 'disciplinares' como suas competências pedagógicas [...] A partir daí, a 
principal função do professor não pode mais ser uma difusão dos conhecimentos que, agora, é 
feita de forma mais eficaz por outros meios. Sua competência deve deslocar-se no sentido de 
incentivar a aprendizagem e o pensamento (Lévy, 1999, p. 171).  

O aluno “cibercultural” (nativo digital) sabe onde encontrar a  informação, ele precisa, 

sobretudo, aprender a pensar, construir um conhecimento de forma estruturada, saber aplicá-lo de 

forma crítica, adquirir atitudes, conhecimentos e competências, visando contribuir para uma 
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sociedade mais justa, com equidade. Nesse cenário, é fundamental formar esse novo professor, 

esse novo aluno, e, assim, juntos, contribuírem para construir uma sociedade evoluída, sem 

preconceitos e eticamente responsável.  Como nota Paulo Freire  

Em verdade, não seria possível à educação problematizadora, a que rompe com os esquemas 
verticais característicos da educação bancária, realizar-se como prática da liberdade, sem 
superar a contradição entre o educador e os educandos. Como também não lhe seria possível 
fazê-lo fora do diálogo. É através deste que se opera a superação de que resulta um termo 
novo: não mais educador do educando, não mais educando do educador, mas educador-

educando com educando-educador (Freire, 2005, p. 78). 

Este capítulo aborda a evolução da EaD no Brasil, colocando aqui também o foco no Instituto 

Federal do Rio Grande do Norte, e em Portugal; por isso, essa introdução tem início com um quadro 

síntese dos  principais marcos históricos internacionais da EaD nos últimos três séculos, com base 

em Landim (1997) para os aspectos gerais; e, em Blanco e Silva (1993) e Silva (2001), para 

Portugal.  

A educação a distância está presente, praticamente em todos os continentes. Segundo Nunes 

(2009), essa presença marcante tem a ver com a evolução tecnológica, que favorece a  criação de 

novos sistemas de EaD, abrindo possibilidades de promover oportunidades educacionais para 

grandes contingentes populacionais. É uma modalidade educativa voltada para o adulto, mas não 

especificamente como refere Nunes (2009).  Esse contexto, ao longo dos últimos anos, tem se 

modificado, dando vazão à entrada na modalidade de outros níveis etários e de escolaridade; por 

isso, a EaD já não se caracteriza apenas como uma modalidade voltada para o público adulto. Na 

educação a distância, a distância está mudando. Para Nunes (2009), nas próximas décadas, se 

assistirará a um fenômeno, que já está acontecendo, há algum tempo, que é a integralização da 

educação presencial e a distância, em outras palavras,  o uso mais frequente do modelo B-learning, 

que é a convergência entre esses dois modelos, está caracterizado no capítulo anterior. 

 Para se chegar a essa evolução, as mudanças começaram alguns séculos atrás, um pouco 

por todo o mundo, como mostra o quadro 4 abaixo. 

Quadro 4  - Relaciona os principais marcos históricos internacionais da EaD nos últimos três séculos 

Ano Educação a Distância no Mundo 

1728 A Gazeta de Boston, em sua edição de 20 de março, oferece num anúncio: "material para ensino 
e tutoria por correspondência". 

1833 0 número 30 do periódico sueco Lunds Weckoblad comunica a mudança de endereço, durante o 
mês de agosto, para as remessas postais dos que estudam "Composição" por correspondência. 

1840 Um sistema de taquigrafia à base de fichas e intercâmbio postal com os alunos é criado pelo 
inglês Isaac Pitman. 
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1843 Funda-se a Phonographic Correspondence Society que se encarrega de corrigir as fichas com os 
exercícios de taquigrafia anteriormente aludidos. 

1856 Em Berlim, a Sociedade de Línguas Modernas patrocina os professores Charles Toussain e Gustav 
Laugenschied para ensinar francês por correspondência. 

1858 A Universidade de Londres passa a conceder certificados a alunos externos que recebem ensino 
por correspondência. 

1867 Sistema de Educação a Distância, da Colômbia. 

1873 Surge, em Boston, EUA, a Sociedade para a Promoção do Estudo em Casa. 

1883 Começa a funcionar, em Ithaca, no Estado de Nova Iorque, EUA, a Universidade por 
Correspondência. 

1891 

Por iniciativa do reitor da Universidade de Chicago, W. Raineu Harper, é criado um Departamento 
de Ensino por Correspondência. 
Na Universidade de Wisconsin, os professores do Colégio de Agricultura mantêm correspondência 
com alunos que não podem abandonar seu trabalho para voltar às aulas no campus. 
Nos Estados Unidos, são criadas as Escolas Internacionais por Correspondência. 

1894 0 Rutinsches Fernelehrinstitut de Berlim organiza cursos por correspondência para obtenção do 
Abitur (aceitação de matrícula na Universidade). 

1903 
Julio Cervera Baviera abre, em Valência, Espanha, a Escola Livre de Engenheiros. 
As Escolas Calvert de Baltimore, EUA, criam um Departamento de Formação em Casa, para 
acolher crianças de escolas primárias que estudam sob a orientação dos pais. 

1910 Professores rurais do curso primário começam a receber material de educação secundária pelo 
correio, em Vitória, Austrália. 

1911 Ainda na Austrália, com a intenção de minorar os problemas das enormes distâncias, a 
Universidade de Queensland começa a experiência para solucionar a dificuldade. 

1914 Na Noruega, funda-se a Norst Correspondanseskole e, na Alemanha, a Fernschule Jena. 

1920 Na antiga URSS, implanta-se, também, esse sistema por correspondência. 

1922 
A New Zeland Correspondence School começa suas atividades com a intenção inicial de atender a 
crianças isoladas ou com dificuldade de frequentar as aulas convencionais. A partir de 1928, 
atende, também, a alunos do ensino secundário. 

1938 No Canadá, na cidade de Victória, realiza-se a Primeira Conferência Internacional sobre a 
Educação por Correspondência. 

1939 

Nasce o Centro Nacional de Ensino a Distância na França (CNED) que, em princípio, atende, por 
correspondência, a crianças refugiadas de guerra. É um centro público, subordinado ao Ministério 
da Educação Nacional. 
Instituto Monitor. 

1940 
Na década de quarenta, diversos países do centro e do leste europeus iniciam essa modalidade 
de estudos. Já por esses anos, os avanços técnicos possibilitam outras perspectivas, ou seja, as 
de ensino meramente por correspondência. 

1941 Instituto Universal Brasileiro. 

1946 A Universidade de Sudafrica (UNISA) começa a ensinar também por correspondência. 

1947 Através da Radio Sorbonne, transmitem-se aulas de quase todas as matérias literárias da 
Faculdade de Letras e Ciências Humanas de Paris. 

1951 A Universidade de Sudafrica, atualmente única Universidade a Distância na África, dedica-se, 
exclusivamente, a desenvolver cursos a distância. 

1956 School of the Air, na Austrália. 

1960 Funda-se o Beijing Television College, na China, que encerra suas atividades durante a Revolução 
Cultural, o que acontece também ao restante da educação pós-secundária. 

1962 A Universidade de Dehli cria um Departamento de Estudos por Correspondência, como 
experiência para atender aos alunos que, de outro modo, não podem receber ensino universitário. 

1963 
Surge, na Espanha, o Centro Nacional de Ensino Médio por Rádio e Televisão, que substitui o 
Bacharelado Radiofônico, criado no ano anterior. 
Inicia-se, na França, um ensino universitário, por rádio, em cinco Faculdades de Letras (Paris, 
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Bordeaux, Lille, Nancy e Strasbourg) e na Faculdade de Direito de Paris, para os alunos do curso 
básico. 
Duas instituições neozelandesas se unem (Victoria University of Wellington e Massey Agricultural 
College) e formam a Massey University Centre for University Extramural Studies da Nova Zelândia. 
National Extension College, no Reino Unido.  

1964 

Criação da TELESCOLA (Portugal) - emissão de programas de rádio e televisão com finalidade 
escolar, cumprimento do aumento de escolaridade, de 4 para os 6 anos, O 5º e 6º ano, em 
muitas localidades cujas crianças não tinham possibilidades de frequentar uma escola passaram 
a frequentar os postos de Telescola (Decreto-Lei nº 46136 de 31/12/1964)  

1965 Rádio ECCA, na llhas Canárias  

1968 

O Centro Nacional de Ensino Médio por Rádio e Televisão da Espanha se transforma no Instituto 
Nacional de Ensino Médio a Distância (INEMAD). Ciclo Preparatório TV (Portugal), que substitui a 
designação de Telescola. 
Telesecundária, no México. 

1969 
Cria-se a British Open University, instituição verdadeiramente pioneira e única do que hoje se 
entende como educação superior a distância. Inicia seus cursos em 1971. A partir dessa data, a 
expansão da modalidade tem sido inusitada. 

1971 Criação do Instituto de Tecnologia Educativa (ITE) em Portugal. 

1972 
Cria-se em Madri, Espanha, a Universidad Nacional de Educacion a Distância (UNED), primeira 
instituição de ensino superior a suceder a Open University em nível mundial.  
Universidade de Athabasca, no Canadá. 

1974 

Criada a Universidade Aberta de Israel, que oferece, em hebreu, cerca de 400 cursos em 
domínios variados. 
Air Correspondence High School, na Coréia do Sul.  
FernUniversität. 

1975 Criada a Fernuniversitätt, na Alemanha, dedicada, exclusivamente, ao ensino universitário. 

1976 A Universidade Nacional Aberta da Venezuela começou a ser criada. 

1978 Universidade Estatal a Distância, na Costa Rica (1978). 

1979 
Criado o Instituto Português de Ensino a Distância (IPED - Portugal), cujo objetivo era lecionar 
cursos superiores para população distante das instituições de ensino presencial e qualificar o 
professorado. 

1982 Foi criada a primeira universidade a distância da Índia — a Andhra PradeshOpen University. 

1983 Capacitação dos recrutas americanos pelo código Morse – Fred Keller 

1985 Foi criada a Indira Gandhi National Open University 

1988 

Criação da Universidade Aberta, em Portugal, que integrou as funções do Instituto Português de 
Ensino a Distância e do ITE, que foram extintos.  

Celebrado centro de pesquisa da empresa Xerox, na Califórnia, PARC – Palo Alto Research Center 
—, começou a ser elaborado o conceito de computação ubíqua (ubiquitous computing) 

1989 Hermods- NKI Skolen, na Suécia 

2001 
O MIT (Massachusetts Institute of Technology) criou o projeto OpenCourseware e resolveu 

disponibilizar, via Web e gratuitamente, todo o conteúdo das palestras dos seus docentes, bem 
como as leituras e discussões dos alunos inscritos em cursos on-line.	

2005 Criação da Universidade Aberta do Brasil (UaB) pelo MEC 

2006 

O Estado de Michigan, nos Estados Unidos, regulamentou a obrigatoriedade, para todos os alunos 
que cursam o ensino médio, a participação em, pelo menos, uma disciplina on-line,para adquirir 
experiência nessa modalidade de aprendizagem 

O projeto acessa São Paulo, instalou quase 500 telecentros em conjuntos habitacionais de baiza 
renda e cidades do interior, disponibilizando diversos minicursos via internet, sobre 
empregabilidade e governança. 

2007 Criação da Rede e-TEC Brasil (Escola Técnica Aberta do Brasil) pelo MEC 
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2008 
Empresa nordestina inovou oferecendo cursos on-line pagos, mas incluindo o fornecimento de 
vouchers, que os alunos poderiam entregar em lan-houses para o pagamento de uso do 
equipamento e de acesso à rede. 

Fonte: quadro criado com base na informação recolhida em: Blanco e Silva (1993), Landim (1997), Litto (2009), Nunes 
(2009), Silva(2001). 

   

Embora o sistema EaD remonte ao século XVIII e em especial o século XIX, como se pode 

observar no quadro síntese,  o verdadeiro impulso se deu a partir de meados dos anos 60 do século 

XX com a institucionalização de várias ações nos campos da educação secundária e superior, 

começando pela Europa (França e Inglaterra) e se expandindo aos demais continentes, conforme 

sublinha Nunes (2009).   

Em nível de ensino secundário, têm-se os seguintes exemplos: 

• Hermods- NKI Skolen, na Suécia 

• Rádio ECCA, na llhas Canárias 

• Air Correspondence High School, na Coréia do Sul 

• School of the Air, na Austrália  

• Telesecundária, no México  

• National Extension College, no Reino Unido 

Em nível universitário, têm-se: 

• Open University, no Reino Unido 

• FernUniversität, na Alemanha 

• Indira Gandhi National Open University, na Índia  

• Universidade Estatal a Distância, na Costa Rica 

Para Nunes (2009), outras universidades podem ser acrescentadas a essas, criadas na 

década de 70, como: a Universidade Nacional Aberta, da Venezuela; a Universidade Nacional de 

Educação a Distância, da Espanha; o Sistema de Educação a Distância, da Colômbia (1867); a 

Universidade de Athabasca, no Canadá; a Universidade para Todos os Homens e as 28 

universidades locais por televisão na China Popular, e tantas outras pelos cinco continentes.  

Litto (2009), ao abordar o atual cenário Internacional da EaD, tece uma crítica à explosiva 

expansão da aprendizagem a distância, pois junto vieram muitos profissionais sem formação formal 

na área, considerando, também, que ainda estamos longe de ver a EaD como um campo de 
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estudos que pode ser considerado ‘científico’, no sentido clássico do termo. Observa que inexistem 

práticas científicas rigorosas, como o estabelecimento de definições precisas de fenômenos nessa 

área e dos modelos pedagógicos praticados. Litto (2009) refere os seguintes modelos diferenciados: 

• Universidades Cooporativas.  

• Universidades Abertas.  

• Aprendizagem baseada no trabalho.  

• Teletrabalho e EaD.  

• Ensino superior sem fronteiras.  

• Comunidades linguísticas e EaD.  

• Variados modelos econômicos e de ensino.  

• A terceirização de atividades de operação da EaD. 

Um painel de especialistas consultados, em pesquisa realizada pela Elon University, na 

Carolina do Norte (EUA), pelo Pew Internet Project, previu vários avanços para as próximas 

décadas, influenciados pelas tecnologias seguintes (Litto, 2009):  

(1) RFID/GPS – radio-frequency identification detectors (detectores de identificação por 

frequência de rádio, combinados com sistemas de posicionamento geográfico), que 

poderão calcular a posição exata de qualquer objeto no mundo — incluindo a presença 

de aprendizes  

(2) guias turísticos e outros manuais interativos  

(3) mundos ‘imersivos’ de realidade virtual  

(4) televisão holográfica  

(5) singularidade tecnológica (um ponto teórico no futuro, quando os computadores 

ultrapassarão o intelecto humano, com a capacidade de se aperfeiçoarem sozinhos, 

representando um ‘progresso tecnológico sem precedentes’)  

(6) ‘download’ de conhecimento diretamente para um chip adaptado ao cérebro. 

Esta relação é uma previsão de evolução futura, de tecnologias com que a EaD poderá ter 

que lidar. O que se sabe, neste momento, é que há necessidade de intensas pesquisas para 

melhorar a EaD na situação presente e vislumbrar um futuro promissor. 

No Brasil, de acordo com Alves (2009), a educação a distância chega através da 1ª 

geração, com o ensino por correspondência em 1904, consagrando-se na primeira metade do 
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século XX com a criação do Instituto Monitor (1939) e do Instituto Universal Brasileiro (1941). Todo 

o material disponibilizado era impresso, e enviado pelos correios, único meio, à época, pelo qual o 

material era recebido pelos alunos. Esses institutos ofereciam cursos profissionalizantes, os 

materiais eram em forma de fascículos, constando um pouco de teoria e da prática profissional 

relativa ao curso. À época, ao terminar o curso, o aluno recebia um diploma profissional para 

exercer a profissão no mercado de trabalho.    

Com o advento do rádio, o Brasil vivenciou uma revolução, utilizando para o ensino, 

diversos programas que foram instituídos pelo Brasil afora, a partir de 1937, pelo Serviço de 

Radiodifusão Educativa do Ministério da Educação. Segundo Alves (2009), destacaram-se, entre 

eles, a Escola Rádio-Postal, A Voz da Profecia, criada pela Igreja Adventista em 1943, com o 

objetivo de oferecer aos ouvintes cursos bíblicos. O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – 

Senac,  iniciou suas atividades, em 1946, e, em seguida, desenvolveu, no Rio de Janeiro e em São 

Paulo, a Universidade do Ar, que, em 1950, já atingia 318 localidades. A Igreja Católica, por meio 

da diocese de Natal, no Rio Grande do Norte, criou, em 1959, algumas escolas radiofônicas, dando 

origem ao Movimento de Educação de Base. No sul do país, sobressai a Fundação Padre Landell de 

Moura, no Rio Grande do Sul, com cursos via rádio. Projetos como o Mobral, vinculados ao governo 

federal, prestaram grande auxílio e tinham abrangência nacional, especialmente pelo uso do rádio. 

A revolução, deflagrada em 1969, com o golpe militar, abortou grandes iniciativas, e o sistema de 

censura praticamente liquidou a rádio educativa brasileira (Alves, 2009). Hoje, ainda existem ações 

isoladas, entretanto, pouco apoiadas pelos órgãos oficiais. O desmonte da EaD, começou a partir de 

1969, com a mudança na política veio o fechamento das rádios, que foi um dos principais 

causadores de nossa queda no ranking internacional (Alves, 2009).   

Quando a rádio educativa brasileira se extinguiu, e houve a paralisação dos programas nas 

rádios, as ações educativas a distância foram extintas Alves (2009). Por mais de três décadas, 

estagnado o ensino a distância, só surgindo em 2005, com o programa Universidade Aberta do 

Brasil (UaB), com cursos superiores e de pós-graduação, e em 2007, com a Rede e-TEC Brasil 

(Escola Técnica Aberta do Brasil), que trabalha com Educação Profissional Técnica, com cursos 

técnicos de nível médio, superiores e pós-graduação. Esses dois programas atuam em todo o 

território nacional, em convênio com o MEC, Prefeituras municipais e Instituições de Ensino 

Superior (IES).  
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No que diz respeito a Portugal, antes de se referir à Universidade Aberta (tratada mais 

adiante, no ponto 3.4) interessa salientar o sucesso reconhecido do Instituto de Tecnologia 

Educativa (ITE), pois, segundo o seu diretor, professor Rocha Trindade,  

durante mais de 20 anos (de 1968, ano da criação até a sua extincão em 1988), programou 
os cursos [do 2º ciclo preparatório - 5º e 6º anos de escolaridade, via emissão televisiva], 
delineou os métodos, produziu os materiais escritos e os videogramas, assegurou o apoio 
logístico a mais de 2000 postos espalhados por todo o país, com uma frequência anual de 
mais de 60.000 alunos (Silva, 2001, p. 36).  

Segundo Silva (2001), na realidade, o sistema de EaD delineado pelo ITE (designado de 

Telescola) era de tipo misto, visto que, em cada posto de Telescola (que funcionavam no período 

da tarde nas escolas do 1º ciclo, então designado de ensino primário, e em centros paroquiais e 

comunitários), havia dois professores (um para a área de Línguas e Ciências Humanas e Sociais; 

outro para a área de Ciências e Matemática) que acompanhavam as emissões televisivas, 

explorando, depois, os temas com os alunos, com uma metodologia designada de “pedeagogia do 

depois”, ou seja, depois da emissão os professores apoiavam os alunos nas dúvidas, voltando a 

explicar os temas, se necessário, e trabalhando exercícios complementares.  

Após a extincão do ITE em 1988, segundo Silva (2001), o subsistema da Telescola/CPTV, 

criado em 1964, passou a funcionar integrado à rede do sistema de ensino preparatório regular, 

substituindo as emissões de televisão pela leitura de videocassetes, tendo todos os postos de 

Telescola sido apetrechados com leitores de vídeo. Em 1991, esse subsistema passou a se 

designar Ensino Básico Mediatizado, iniciando, assim, numa nova etapa geracional da EaD quando 

o vídeo substitui as emissões televisas diretas. 

Após essa descrição genérica da evolução da EaD, desde o século XVII ao XX, segue uma 

análise mais detalhada da evolução da EaD, em particular no Ensino Superior, no Brasil, 

contemplando o IFRN, e em Portugal.  

3.2 A Educação a Distância no Brasil  

A Educação no Brasil, de acordo com a Constituição Federal (1988) e a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB, 1996), deve ser trabalhada e organizada separadamente por 

cada nível de governo. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem trabalhar e 

organizar seus respectivos sistemas de ensino. Cada um desses sistemas educacionais públicos é 

responsável por sua própria manutenção, que gere fundos, bem como os mecanismos e fontes de 

recursos financeiros. A educação brasileira tem, apenas, dois níveis, a saber: Educação Básica e 
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Educação Superior. O primeiro é composto pelas modalidades: Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio; já o segundo, pelas modalidades de Graduação e Pós-Graduação. A 

educação brasileira é sempre complexa, haja vista as dificuldades que surgem, como, por exemplo, 

a falta de recursos, as diferenças regionais, culturais, políticas, sociais, governamentais e 

geográficas. Ampliando essa lista, tem-se a questão da falta dos recursos humanos, que vai dos 

professores à equipe técnico-pedagógica; as escolas, na maioria das vezes, estão carentes em 

estrutura física, falta de equipamentos, laboratórios, móveis adequados, bibliotecas e uma carreira 

no magistério que não atende aos anseios da classe em todos os níveis de governo.  A Educação a 

Distância não está fora desse contexto.   

O quadro 5 seguinte, baseado em Alves (2009, 2011) e Pimentel (1995), apresenta 

algumas ocorrências mais relevantes na história da EaD no Brasil.  

Quadro 5 - As ocorrências mais relevantes na história do EaD no Brasil  

Ano Ocorrências 

1904 As escolas internacionais filiadas a uma organanização norte-americana 

1923 Fundação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. 

1936 Doação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro ao Ministério da Educação e Saúde. 

1937 Criação do Serviço de Radiodifusão Educativa do Ministério da Educação. 

1939 Instituto monitor 

1941 Instituto Universal Brasileiro 

1943 Escola Rádio-Postal, A Voz da Profecia, criada pela Igreja Adventista  

1946 O Senac iniciou suas atividades  

1950 Senac cria no Rio de Janeiro e em São Paulo a Universidade do Ar, que, em 1950, já atingia 318 
localidades. 

1959 Início das escolas radiofônicas em Natal (RN). dando origem ao Movimento de Educação de Base. 

1960 
Início da ação sistematizada do Governo Federal em EaD; contrato entre o MEC e a CNBB: 
expansão do sistema de escolas radiofônicas aos estados nordestinos, que faz surgir o MEB - 
Movimento de Educação de Base -, sistema de ensino a distância não – formal. 

1965 Início dos trabalhos da Comissão para Estudos e Planejamento da Radiodifusão Educativa. 

1966 a 

1974 

Instalação de oito emissoras de televisão educativa: TV Universitária de Pernambuco, TV 
Educativa do Rio de Janeiro, TV Cultura de São Paulo, TV Educativa do Amazonas, TV Educativa 
do Maranhão, TV Universitária do Rio Grande do Norte, TV Educativa do Espírito Santo e TV 
Educativa do Rio Grande do Sul. 

1967 

Criada a Fundação Padre Anchieta, mantida pelo Estado de São Paulo, com o objetivo de 
promover atividades educativas e culturais através do rádio e da televisão (iniciou suas 
transmissões em 1969);  
Constituída a Feplam (Fundação Educacional Padre Landell de Moura), instituição privada sem 
fins lucrativos, que promove a educação de adultos através de tele-educação por multimeios. 

1969 
Criado o Sistema Avançado de Tecnologias Educacionais, que previa a utilização de rádio, 
televisão e de outros meios aplicáveis. 

TVE Maranhão/CEMA - Centro Educativo do Maranhão: programas educativos para a 5ª série, 
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Ano Ocorrências 

inicialmente em circuito fechado e a partir de 1970 em circuito aberto, também para a 6ª série. 

1970 

Portaria nº. 408 - emissoras comerciais de rádio e televisão: obrigatoriedade da transmissão 
gratuita de cinco programas semanais de 30 minutos diários, de segunda a sexta-feira, ou com 
75 minutos aos sábados e domingos. É iniciada, em cadeia nacional, a série de cursos do Projeto 
Minerva, irradiando os cursos de Capacitação Ginasial e Madureza Ginasial, produzidos pela 
Feplam e pela Fundação Padre Anchieta. 

1971 

Nasce a ABT - inicialmente como Associação Brasileira de Tele-Educação, que já organizava, 
desde 1969, os Seminários Brasileiros de Tele-Educação atualmente denominados Seminários 
Brasileiros de Tecnologia Educacional. Foi pioneira em cursos a distância, capacitando os 
professores através de correspondência. 

1972 Criação do Prontel - Programa Nacional de Tele-Educação - que fortaleceu o Sinred - Sistema 
Nacional de Radiodifusão Educativa 

1973 
Ipae – Instituto de pesquisa e administração escolar 

Projeto Minerva passa a produzir o Curso Supletivo de 1º Grau, II fase, envolvendo o MEC, 
Prontel, Cenafor e secretarias de Educação. 

1973-74 

Projeto SACI conclusão dos estudos para o Curso Supletivo "João da Silva", sob o formato de 
telenovela, para o ensino das quatro primeiras séries do lº grau; o curso introduziu uma inovação 
pioneira no mundo, um projeto - piloto de tele - didática da TVE, que conquistou o prêmio especial 
do Júri Internacional do Prêmio Japão. 

1974 

TVE Ceará começa a gerar teleaulas; o Ceteb - Centro de Ensino Técnico de Brasília - inicia o 
planejamento de cursos em convênio com a Petrobras para capacitação dos empregados desta 
empresa e do projeto Logus II, em convênio com o MEC, para habilitar professores leigos sem 
afastá-los do exercício docente. 

1978 
Lançado o Telecurso de 2º Grau, pela Fundação Padre Anchieta (TV Cultura/SP) e Fundação 
Roberto Marinho, com programas televisivos apoiados por fascículos impressos, para preparar o 
telealuno para os exames supletivos. 

1979 

Criação da FCBTVE - Fundação Centro Brasileiro de Televisão Educativa/MEC; dando 
continuidade ao Curso "João da Silva", surge o Projeto Conquista, também como telenovela, para 
as últimas séries do primeiro grau;  
Começa a utilização dos programas de alfabetização por TV - (mobral), em recepção organizada, 
controlada ou livre, abrangendo todas as capitais dos estados do Brasil. 

1979 a 

1983 

É implantado, em caráter experimental, o Posgrad - pós-graduação Tutorial a distância - pela 
CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior - do MEC, administrado 
pela ABT - Associação Brasileira de Tecnologia Educacional - com o objetivo de capacitar docentes 
universitários do interior do pais. 

1980 Oferta de supletivos via telecursos (televisão e materiais impressos), por fundações sem fins 
lucrativos 

1981 
FCBTVE trocou sua sigla para FUNTEVE: Coordenação das atividades da TV Educativa do Rio de 
Janeiro, da Rádio MEC-Rio, da Rádio MEC-Brasília, do Centro de Cinema Educativo e do Centro 
de Informática Educativa. 

1983 / 

1984 

Criação da TV Educativa do Mato Grosso do Sul;  
Início do "Projeto Ipê", da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e da Fundação Padre 
Anchieta, com cursos para atualização e aperfeiçoamento do magistério de 1º e 2º Graus, 
utilizando-se de multimeios. 

1985 Computador stand alone ou rede local nas universidades 

1988 
"Verso e Reverso - Educando o Educador": curso por correspondência para capacitação de 
professores de Educação Básica de Jovens e Adultos MEC/Fundação Nacional para Educação de 
Jovens e Adultos (EDUCAR), com apoio de programas televisivos através da Rede Manchete. 

1989 Criação da Rede Nacional de Pesquisa (uso de BBS, Bitnet e e-mail) 

1990 Uso intensivo de teleconferências (cursos via satélite) em programas de  capacitação a distância 

1991 0 "Projeto Ipê" passa a enfatizar os conteúdos curriculares. 

1991 A Fundação Roquete Pinto, a Secretaria Nacional de Educação Básica e secretarias estaduais de 
Educação implantam o Programa de Atualização de Docentes, abrangendo as quatro séries 
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iniciais do ensino fundamental e alunos dos cursos de formação de professores. Na segunda 
fase, o projeto ganha o título de "Um salto para o futuro". 

1992 

0 Núcleo de Educação a Distância do Instituto de Educação da UFMT (Universidade Federal do 
Mato Grosso), em parceria com a Unemat (Universidade do Estado do Mato Grosso) e a 
Secretaria de Estado de Educação e com apoio da Tele-Université du Quebec (Canadá), cria o 
projeto de Licenciatura Plena em Educação Básica: 1ª a 4ª séries do 1º grau, utilizando a EaD. O 
curso é iniciado em 1995. 

1993 Revista Brasileira de Educação a Distância pela Ipae 

1995 ABED – Associação Brasileira de Educação a distância 

1996 

A Lei n.º 9.394, LDB, define que a Educação a Distância passa a ser encarada como modalidade 
aplicável ao sistema educacional brasileiro 

Redes de videoconferência - início da oferta de mestrado a distância, por universidade pública em 
parceria com empresas privadas 

É  criada  a  Secretaria  de  Educação  a  Distância  (SEED),  pelo  Ministério  da  Educação,   

1997 Criado o Proinfo – Programa Nacional de Informática na Educação 

1998 
O governo regulamenta o art. 80 da LDB que trata, especificamente, da Educação a Distância, 
pelo Decreto n.º 2.494. 

A UFPA recebeu o primeiro parecer oficial de credenciamento pelo CNE. 

1999 Criação da UNIREDE – Universidade Virtual Pública do Brasil 

2005 Criação da Universidade Aberta do Brasil - UaB 

2006 22ª Conferência Mundial de Educação Aberta e a Distância do ICDE (International Councilof Open 
and Distance Learning), no Rio de Janeiro. 

2007 Criação da Rede e-TEC Brasil – Escola Técnica Aberta do Brasil 

2008 Em São Paulo, uma lei permite o ensino médio a distância, onde até 20% da  carga horária 
poderá ser não presencial. 

2011 A Secretaria de Educação a Distância é extinta. 

Fonte: Alves (2009, 2011) e Pimentel (l995). 

 

A análise da informação apresentada, no quadro síntese, permite observar que, com a 

revolução do rádio, que, rapidamente se popularizou, que a ideia da educação popular pelo rádio no 

Brasil foi muito bem aceita pela população. Os programas educativos foram se espalhando por 

todas as regiões; isso acontecia no Brasil, e no mundo não era diferente. O projeto de maior 

proporção no rádio foi o projeto Minerva que teve início na década de 70 e foi até meados de 80 no 

século XX. Foi um programa de governo que propôs o ensino a distância pelo rádio com cobertura 

em rede nacional. A televisão tem sua história no ensino a distância, através do programa telecurso 

2º grau, da fundação Roberto Marinho, transmitido pela rede globo desde meados da década de 70 

do século XX até os dias atuais. Outras TV´s também estão nesse cenário, como a TV Escola do 

MEC, as TV´s Universitárias, o canal Futura e a TV Cultura.  

Com o advento dos computadores e da internet, as universidades com mais recursos 

financeiros deram início a compras desses computadores e passaram a usá-los, primeiramente nas 

áreas administrativas, passando, depois, também a fazer parte do processo acadêmico. Isso 
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ocorreu, segundo Alves (2009) por volta da década de 70 do século passado. Com a chegada dos 

computadores de secretária (desktop), com preços mais acessíveis,  e a expansão da internet, no 

início com linha discadas e passando para banda larga, houve uma maior adesão das instituições 

públicas, privadas, bem  como nos domicílios, à aquisição dessas tecnologias de informação e 

comunicação. Isso tornou possível a retomada da Educação a Distância no Brasil, nesta nova 

geração tecnológica,  tal como já estava a acontecendo em outras regiões do mundo. O governo 

brasileiro, diante desse cenário, criou o Proinfo – Programa Nacional de Informática na Educação, 

em 1997, com a finalidade de promover o uso da tecnologia como ferramenta de enriquecimento 

pedagógico no ensino público fundamental e médio. Em 2007, o Proinfo passou a ser Programa 

Nacional de Tecnologia Educacional, tendo como principal objetivo promover o uso pedagógico das 

tecnologias de informação e comunicação nas redes públicas de educação básica. Em 2005 e 

2007, são criados  os programas que deram origem à Universidade Aberta do Brasil (UaB)  e à 

Escola Técnica Aberta do Brasil (Rede e-TEC Brasil) acontecimentos que marcaram (e marcam 

ainda) a Educação a Distância no Brasil. A criação da UaB foi uma tentativa de criar uma 

Universidade Aberta do Brasil, que, para alguns autores, como João Alves, não é uma universidade 

propriamente dita, “mas sim um consórcio de instituições públicas de ensino superior. Além disso, 

também não é aberta, uma vez que não possui os princípios norteadores desse sistema” (Alves, 

2009, p. 12).  Na mesma linha, segue a Rede e-TEC Brasil, só que, na educação profissional  e 

tecnológica, embora não cumpra também os princípios da educação aberta, coloca para a 

sociedade oportunidades, oferecendo uma educação profissionalizante gratuita e com reconhecida 

qualidade. 

Para a implementação da EaD no Brasil, houve um reconhecimento por parte dos órgãos 

Governamentais  com a aprovação de um conjunto de leis, decretos e portaria específicas para a 

Educação a Distância, colocando essa modalidade como metodologia de ensino, reconhecida e 

credenciada como método educador e formador para o mundo do trabalho. Importa citar o avanço 

da Lei de Diretrizes e Base  - LDB (1996), permitindo a EaD atuar em todos os níveis, como 

também a Portaria nº. 4.059 de 2004, trazendo um grande avanço para EaD, permitindo a 

lecionação a distância de 20% dos conteúdos curriculares dos cursos de graduação reconhecidos, 

não permitindo, contudo,  a oferta de mestrado e doutorado a distância. Na estrutura 

governamental, criou-se a Diretoria de Educação a Distância (DED), na Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). A Associação Brasileira de Educação a 

Distância (ABED) e a Universidade Virtual Pública do Brasil (UNIREDE), todo esse conjunto apoiando 
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a EaD no Brasil, buscando melhoria para o sistema educacional brasileiro, proporcionando mais 

oportunidades para que todos tenham acesso a uma educação de qualidade e gratuita, procurando 

vencer as barreiras, tanto as geográficas, como as regionais, culturais, sociais, políticas e 

econômicas. Com todas essas medidas, pode-se afirmar que a educação a distância no Brasil 

cresceu; pesquisas foram estimuladas e realizaram-se estudos acadêmicos para aprimorar a 

qualidade dos cursos, oferecidos a distância, conforme se pode constatar nos livros sobre o estado 

de arte da EaD no Brasil (Lito & Formiga, 2009, 2012). 

Na sequência, merecem destaque alguns marcos de criação de entidades tendo em vista o 

desenvolvimento da EaD no Brasil, em nível do Ensino Superior e do Ensino Médio 

profissionalizante, nomeadamente: UNIREDE, Associação Brasileira de Educação a Distância 

(ABED), Universidade Aberta do Brasil (UaB) e Rede e-TEC Brasil.  

 A UNIREDE foi um consórcio interuniversitário, criado em dezembro de 1999 com o nome 

de Universidade Virtual Pública do Brasil, visando propor política de estado, para promover a 

democratização do ensino superior público, com ênfase na produção de material didático para os 

cursos de graduação e pós-graduação. Foram reunidos, em um consórcio, oitenta e duas (82) 

instituições públicas de ensino superior e sete consórcios regionais, com o objetivo principal de 

democratizar o acesso à educação de qualidade por meio da oferta de cursos a distância nos níveis 

de graduação, pós-graduação e extensão, sob a forma de ensino regular gratuito e educação 

continuada. 

O consórcio desenvolve um trabalho para a consolidação da qualidade da educação a 

distância, com fulcro em três eixos, para ajudar no processo das políticas públicas de todo o 

sistema público brasileiro: 

1) Avaliação e acompanhamento de processos e projetos de EaD, junto às instâncias 

do MEC. 

2) Organização da Associação UNIREDE com caráter de sociedade científica. 

3) Cooperação e interlocução interinstitucional visando contribuir com políticas 

públicas e com a filosofia do trabalho em rede. 

Devido ao consórcio formado na UNIREDE, pelas Universidades, essa instituição tem 

suporte para fazer pesquisas científicas e aplicações técnicas para serem aplicadas na educação a 

distância com o intuito de melhorar as metodologias de ensino dos cursos superiores a distância 

com mais qualidade oferecidos pelo Sistema Educacional Brasileiro. 
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A Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED) é uma sociedade científica, sem 

fins lucrativos, criada em 21 de junho de 1995 por um grupo de educadores interessados em novas 

tecnologias de aprendizagem e em educação a distância, tendo por objetivos:  

• estimular a prática e o desenvolvimento de projetos em educação a distância em 

todas as suas formas;  

• incentivar a prática da mais alta qualidade de serviços para alunos, professores, 

instituições e empresas que utilizam a educação a distância;  

• apoiar a "indústria do conhecimento" do país, procurando reduzir as desigualdades 

causadas pelo isolamento e pela distância dos grandes centros urbanos;  

• promover o aproveitamento de "mídias" diferentes na realização de educação a 

distância; 

• fomentar o espírito de abertura, de criatividade, inovação, de credibilidade e de 

experimentação na prática da educação a distância. 

O Sistema Universidade Aberta do Brasil (UaB) foi criado pelo Ministério da Educação no 

ano de 2005, em parceria com a Andifes e Empresas Estatais, no âmbito do Fórum das Estatais 

pela Educação com foco nas Políticas e a Gestão da Educação Superior. Trata-se de uma política 

pública de articulação entre a Secretaria de Educação a Distância - SEED/MEC e a Diretoria de 

Educação a Distância - DED/CAPES com vista à expansão da educação superior, no âmbito do 

Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE. Com a extinção da Secretaria de Educação a 

Distância - SEED/MEC, a UaB passou a pertencer à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES), como uma Diretoria de Educação a Distância (DED). 

Com a criação da UaB, estabeleceu-se um marco na educação a distância no Brasil. Antes, 

havia algumas Universidades que ofereciam cursos a distância, mas não no porte de uma ação 

demográfica atingindo quase todo o território brasileiro, e interiorizando a educação em nível 

superior. Efetivamente, a educação a distância passou a ser vista como modalidade de ensino de 

qualidade, capaz de educar e formar alunos com qualidade, com os cursos superiores a distância, 

principalmente para formação de professores. A UaB, por ser um sistema integrado por 

universidades públicas e Institutos Federais, tem cursos superiores que essas instituições oferecem 

na metodologia da educação a distância a um público que apresenta dificuldades ao acesso à 

formação superior. Todos os cursos oferecidos por essas instituições são gratuitos e de qualidade, 

sendo a formação voltada para os professores que atuam na educação básica, dos estados e 
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municípios. A UaB trabalha nas três esferas governamentais: federal, estadual e municipal. Cada 

governo tem sua participação no sistema; o federal, por meio de suas Instituições de ensino, arca 

com o curso e toda a estrutura acadêmica, dos professores ao material didático, implantação de 

todo o sistema, gerenciamento e coordenação e fomento através do MEC para subsidiar os cursos. 

A esfera estadual e municipal garante a estrutura dos polos presenciais,  visto que, no modelo UaB, 

é obrigatório ter esse apoio presencial para os alunos. Esses polos estão vinculados ao município ou 

estado, que será o mantenedor, e sua estruturação será de acordo como a Universidade Aberta do 

Brasil que define como deve ser um polo de apoio presencial.  

A Universidade Aberta do Brasil (UaB) foi instituída pelo Decreto nº 5.800, de 8 de junho de 

2006, que dispõe sobre o Sistema Universidade Aberta do Brasil-UaB. Pelo art.1º desse decreto, 

ficou instituído o Sistema Universidade Aberta do Brasil-UaB, voltado para o desenvolvimento da 

modalidade de educação a distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e 

programas de educação superior no País. 

O mesmo decreto estabelece os  objetivos do sistema UaB: 

I. Oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e continuada 

de professores da educação básica. 

II. Oferecer cursos superiores para capacitação de dirigentes, gestores e trabalhadores 

em educação básica dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. 

III. Oferecer cursos superiores nas diferentes áreas do conhecimento. 

IV. Ampliar o acesso à educação superior pública. 

V. Reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior entre as diferentes regiões do 

País. 

VI. Estabelecer amplo sistema nacional de educação superior a distância. 

VII. Fomentar o desenvolvimento institucional para a modalidade de educação a 

distância, bem como a pesquisa em metodologias inovadoras de ensino superior, 

apoiadas em tecnologias de informação e comunicação. 

O Conselho Nacional de Educação (CNE) criou através dos seus conselheiros, o parecer 

CNE/CES n٥. 564/2015 e a Resolução nº. 1/2016 que estabelece Diretrizes e Normas Nacionais 

para  a  Oferta  de  Programas  e  Cursos  de Educação Superior na Modalidade a Distância, tendo 

sido homologado pelo Ministério da Educação.  
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As mudanças propostas representam o fim da distinção, para efeitos avaliativos e 

regulatórios, entre os cursos nas metodologias presencial e a distância, além de mais elasticidade 

na definição dos critérios sobre polos de apoio presencial, tais como a ampliação do acervo digital 

das bibliotecas e o uso compartilhado por mais de uma instituição de polos. Assim, um órgão só 

governamental fará a avaliação dos cursos com metodologias presencial e a distância e dos polos 

de apoio presencial. Com as novas mudanças, as instituições passaram a assumir mais 

responsabilidades com os polos de apoio presencial, como a gestão, prevista nos projetos 

institucionais das instituições de ensino. Além disso, as obrigações de presencialidade e estruturas 

tais como laboratórios e bibliotecas, passariam, também, a depender do projeto pedagógico das 

instituições.  Essa foi uma mudança que tende a imprimir uma melhor qualidade no ensino a 

distância, principalmente no atendimento ao aluno que frequenta o polo de apoio presencial. 

As instituições que optarem pelo credenciamento simultâneo, para  fins  de  avaliação,  nas 

modalidades presencial e a distância, deverão formular, de maneira integrada, o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), e o Projeto Pedagógico Institucional (PPI), e os outros 

documentos institucionais. Em caso de recredenciamento institucional,  deverá  abranger todas  as  

atividades,  programas  e  ações  da  IES,  inclusive  aqueles relacionados  à  modalidade  EaD, 

quando houver. 

Com todos os avanços na resolução, decorrentes das mudanças, as instituições privadas 

que oferecem educação a distância, estão cobrando mais clareza sobre as mudanças. A ABED e o 

Instituto de Pesquisa e Administração da Educação - IPAE3 asseguram que há uma dependência 

muito grande de outros instrumentos legais já considerados ultrapassados, tais como a Portaria 

Normativa nº 40/2007 (que regula credenciamentos e recredenciamentos) ou o Decreto nº 

5773/2006 que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de 

instituições de educação superior, sugerindo que esses textos sejam revistos. Outro ponto da 

resolução em questão é que trata todas as Instituições por  iguais, sem considerar as diversidades 

de cada uma, podendo gerar inúmeras dificuldades para cumprir algumas normas.  

A Rede e-TEC Brasil foi instituída pelo Decreto nº. 7.589, de 26 de outubro de 2011, que 

dispõe sobre a Escola Técnica Aberta do Brasil (Rede eTecbrasil). Pelo art. 1o do decreto ficou 

instituída, no âmbito do Ministério da Educação, a Rede e-TEC Brasil com a finalidade de 

                                                

 
3
 MEC aprova mudanças para a Educação a Distância. https://www.moodlelivre.com.br/noticias/1311-mec-aprova-mudancas-para-educacao-a-

distancia. . 
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desenvolver a educação profissional e tecnológica na modalidade de educação a distância, 

ampliando e democratizando a oferta e o acesso à educação profissional pública e gratuita no País. 

O art. 2o  estabelece o conjunto de unidades que podem, por adesão, constituir a A Rede e-TEC 

Brasil: 

I. Instituições integrantes da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica. 

II. Unidades de ensino dos serviços nacionais de aprendizagem que ofertam cursos de 

educação profissional e tecnológica. 

III. Instituições de educação profissional vinculadas aos sistemas estaduais de ensino.  

No Art. 3º,  estabelecem-se os  objetivos da Rede e-TEC Brasil: 

I. Estimular a oferta da educação profissional e tecnológica, na modalidade a 

distância, em rede nacional.  

II. Expandir e democratizar a oferta da educação profissional e tecnológica, 

especialmente para o interior do País e para a periferia das áreas metropolitanas. 

III. Permitir a capacitação profissional inicial e continuada, preferencialmente para os 

estudantes matrículados e para os egressos do ensino médio, bem como para a 

educação de jovens e adultos. 

IV. Contribuir para o ingresso, permanência e conclusão do ensino médio por jovens e 

adultos. 

V. Permitir às instituições públicas de ensino o desenvolvimento de projetos de 

pesquisa e de metodologias educacionais em educação a distância na área de 

formação inicial e continuada de docentes para a educação profissional e 

tecnológica.  

VI. Promover o desenvolvimento de projetos de produção de materiais pedagógicos e 

educacionais para a formação inicial e continuada de docentes para a educação 

profissional e tecnológica. 

VII. Promover junto às instituições públicas de ensino o desenvolvimento de projetos de 

produção de materiais pedagógicos e educacionais para  estudantes da educação 

profissional e tecnológica. 



Capítulo III – Educação a Distância e Tecnologias da informação e Comunicação no Brasil e Portugal 

 

 102 

VIII. Permitir o desenvolvimento de cursos de formação inicial e continuada de docentes, 

gestores e técnicos administrativos da educação profissional e tecnológica, na 

modalidade de educação a distância.  

No citado decreto, considera-se que instituições interessadas em aderir à rede deverão constituir 

polos de apoio presencial para a execução de atividades didático-administrativas de suporte aos cursos 

ofertados; que esses polos deverão contar com espaço físico adequado, infraestrutura e recursos 

humanos necessários ao desenvolvimento das fases presenciais dos cursos e projetos, inclusive 

para o atendimento dos estudantes em atividades escolares presenciais, previstas na legislação 

vigente. Ademais, os polos serão instalados, preferencialmente, em escolas públicas municipais, 

estaduais e do Distrito Federal, em instituições públicas que ofertem cursos de educação 

profissional e tecnológica; e em unidades de ensino dos serviços nacionais de aprendizagem.  

A Rede e-TEC Brasil está estruturada no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE), que tem por meta a ampliação da rede de formação de professores da educação básica em 

serviço, em especial da educação profissional técnica em nível médio, visando à garantia do efetivo 

direito à educação e à escola de qualidade, bem como à expansão da rede de oferta de cursos 

técnicos em nível médio, notadamente nas regiões de periferia de grandes centros urbanos no 

Brasil. A Rede e-TEC Brasil visa à formação profissional em nível médio a distância, constituindo-se 

em uma das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação. Ademais, objetiva levar cursos 

técnicos a regiões distantes das instituições de ensino técnico e à periferia das grandes cidades 

brasileiras, incentivando os jovens a concluir o ensino médio. Trata-se de uma ação inserida no 

âmbito da política de expansão da educação profissionalizante do Ministério da Educação, por meio 

da articulação da Secretaria de Educação a Distância e Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica. O sistema Rede e-TEC Brasil visa à oferta de educação profissional a distância e tem o 

propósito de ampliar e democratizar o acesso a cursos técnicos em nível médio, públicos e 

gratuitos, em regime de colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. 

Conforme referido, um ponto relevante para a Educação a Distância no Brasil foi a sua 

regulamentação, através de leis, decretos, portarias e resoluções (Alves, 2009). Esse conjunto de 

legislações constitui o marco regulatório da educação a distância no Brasil, passando, assim, a ter o 

reconhecimento da EaD, além de determinar padrões, requisitos e, principalmente, pontos que 

devem ser seguidos para haver uma educação de qualidade nos cursos a distância.  Com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), sancionada pelo Presidente da República, em 20 
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de dezembro de 1996, pela Lei Federal nº. 9.394, a educação a distância foi legalmente instituída 

no Brasil e o artigo nº. 80, da Lei, trouxe significativas contribuições, colocando essa modalidade de 

educação no mesmo patamar de qualquer outra modalidade, principalmente em qualidade de 

ensino e formação educacional, fazendo parte do sistema educacional brasileiro. O art. nº 80 

esclarece que o poder público deverá incentivar o desenvolvimento e a veiculação de programas de 

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

Para Alves (2009), a primeira legislação que trata da modalidade foi a LDB de 1961. 

Somente, após dez anos, é que, com a institucionalização do ensino supletivo, foi autorizada a 

utilização em classe de rádio, televisão, correspondência e outros meios. Para Giogo (2008), a 

educação a distância (EaD) tem, no Brasil, uma história curta, sob o ponto de vista de sua 

participação na oferta de cursos regulares. A LDB de 1996 desencadeou o processo, mas ele 

somente se estruturou, efetivamente, a partir do ano de 2000. Segundo Giolo (2008, p. 2),  

a LDB (1996) concedeu estatuto de maioridade para a educação a distância. Garantiu-lhe o 
incentivo do poder público, espaço amplo de atuação (todos os níveis e modalidades) e 
tratamento privilegiado no que se refere à utilização de canais de radiodifusão.  

Verificou-se, assim, que a LDB prestou um relevante serviço à educação a distância, 

colocando-a no sistema regular educacional. No art. 80 faz outras referências a educação a 

distância, como mostra o articulado: 

§1º- A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais, será 

oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União.  

§2º- A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registros de 

diplomas relativos a cursos de educação a distância.  

§3º- As normas para produção, controle e avaliação de programas de educação a 

distância e a autorização para a sua implantação, caberão aos órgãos normativos dos 

respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração entre os 

diferentes sistemas. 

§ 4º - A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá: 

I - Custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão 

sonora e de sons e imagens e em outros meios de comunicação que sejam 

explorados mediante autorização, concessão ou permissão do poder público; 

(Redação dada pela Lei nº 12.603, de 2012) 

II - Concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas; 
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III - reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos 

concessionários de canais comerciais. 

Como se pode ver, a LDB colocou a educação a distância no mesmo patamar da educação 

presencial, reconhecendo-a como metodologia educacional aplicável a qualquer sistema de ensino. 

Para Alves (2009), as dificuldades estão nas disposições infralegais, nos atos normativos inferiores, 

afirmando que: os decretos não são bons, as portarias, em grande parte, são ruins, e há resoluções 

e pareceres desesperadores. 

As bases legais para a modalidade de educação a distância foram estabelecidas pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº. 9.394/1996), e foi regulamentada pelos decretos 

e portarias normativas discriminadas abaixo: 

• Resolução nº 1, de 3 de abril de 2001, do Conselho Nacional de Educação, que 

estabeleceu as normas para a pós-graduação lato e stricto sensu. 

• Portaria Ministerial nº 4.361, de 29 de dezembro de 2004, que revogou a Portaria 

Ministerial nº 301, de 7 de abril de 1998, que estabeleceu os processos de 

credenciamento e recredenciamento de instituições de educação superior (IES), 

credenciamento para oferta de cursos de pós-graduação lato sensu, 

credenciamento e recredenciamento de instituições de educação superior para 

oferta de cursos superiores a distância. 

• Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que regulamenta o art. 80 da Lei 

nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB) e que revogou o Decreto nº 2.494, de 

10 de fevereiro de 1998, e o Decreto nº 2.561, de 27 de abril de 1998. 

• Decreto n° 6.320, de 20 de dezembro de 2007, que aprova a Estrutura Regimental 

e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do 

Ministério da Educação, e dá outras providências. 

• Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007, que altera dispositivos dos 

Decretos n° 5.622, de 19 de dezembro de 2005, estabelecendo as diretrizes e 

bases da educação nacional, e n°5.773, de 9 de maio de 2006, que dispõe sobre 

o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de 

educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema 

federal de ensino. 
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• Portaria Ministerial nº 40, de 13 de dezembro de 2007, que institui o e-MEC, 

sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de informações, relativas 

aos processos de regulação da educação superior no sistema federal de educação. 

• Portaria Ministerial n° 195, de 8 de novembro de 2007, que estabelece diretrizes 

para a elaboração, pelo Inep, dos instrumentos de avaliação para credenciamento 

de Instituições de Educação Superior para a oferta de cursos superiores na 

modalidade a distância, nos termos do art. 6°, inciso IV, do Decreto nº 

5.773/2006. 

• Portaria Ministerial n° 197, de 8 de novembro de 2007, que dispõe sobre os 

instrumentos de avaliação para credenciamento de Instituições de Educação 

Superior para a oferta de cursos superiores na modalidade a distância, nos termos 

do art. 6º, inciso V, do Decreto nº 5.773/2006. 

• Portaria Ministerial nº 1, de 10 de janeiro de 2007, que dispõe sobre as avaliações 

de cursos superiores normais e na modalidade a distância. 

• Portaria Ministerial nº 2 (revogada), de 10 de janeiro de 2007, que dispõe sobre os 

procedimentos de regulação e avaliação da educação superior na modalidade a 

distância. 

• Portaria Ministerial n° 1.050, de 22 de agosto de 2008, que estabelece o processo 

de credenciamento institucional para a modalidade de educação a distância. 

Mais recentemente, foi homologada a mais nova Resolução do CNE/CES, a 01/2016, que 

estabelece as diretrizes e normas, para os cursos superiores a distância. Estabelecce, no art. 2º 

parágrafo 1º, que a educação a distância deve compor a  política institucional das IES, constando 

do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), do Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e dos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC). No parágrafo 2º, Os cursos superiores, na modalidade 

EaD, devem cumprir, rigorosamente, essas Diretrizes e Normas e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos cursos de graduação. A resolução trata do credenciamento e recredenciamento da 

instituição, do credenciamento dos polos de apoio presencial, da avaliação e regulação e da 

autorização, do reconhecimento e da renovação de reconhecimento dos cursos. 

Todo esse aparato de leis, decretos, portarias e resoluções dá à educação a distância uma 

expressiva condição de reconhecimento, mas é preciso ficar atento como os cursos a distância 

estão sendo oferecidos pelas instituições, visto que, com toda essa regulamentação, se não houver 

acompanhamento, instrumentos de avaliação e medição dos índices de qualidade, pode-se correr o 
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risco de a EaD ser uma educação de massas, só para atender ao lucro fácil, através da fabricação 

de diplomas.    

Com efeito, a educação a distância, nessas últimas duas décadas, tem revelado um 

crescimento significativo na educação superior. Esse crescimento tem, como crédito, vários fatores: 

no avanço da legislação da EaD, nos programas implantados e incentivados pelo governo, e nas 

tecnologias tão presentes na sociedade. Para Demo (2010), apesar desse crescimento, a EaD ainda 

é vista com uma certa reserva. Os dados, que constam na tabela 1, demonstram um crescimento 

significativo, indicando uma evolução crescente, nas instituições, nos cursos, nas vagas e no 

número de inscritos. Para Demo (2010), esse números sugerem que a educação a distância vai se 

estabilizar como oferta normal, por mais que esteja envolta em inúmeros problemas, alguns deles, 

inclusive, relacionados com baixa produtividade em termos de conclusões.  

Tabela 1 – Crescimento do Ensino Superior em EaD (2002 – 2008) 

 

Fonte: adaptado de Demo (2010) 
 

Para Almeida (2012), a adesão das Universidades convencionais à modalidade a distância 

também contribuiu para a expansão do ensino a distância. Essa adesão sucedeu em maior escala 

nas Universidades privadas, onde há o maior número de matrículas. As Universidades públicas têm 

um número muito inferior de matrículas, fatos que ocorrem pela própria gestão pública e questões 

acadêmicas. Esse crescimento se revela em números no Censo da Educação Superior – 2010 

(INEP, 2011, citado em Almeida, 2012). A maior parte dos cursos oferecidos a distância é de 

licenciatura (45,8%), seguidos dos bacharelados (28,8%) e dos cursos tecnológicos (25,3%), 

conforme mostrado no Gráfico 1.  
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Gráfico 1 – Percentagem de alunos matriculados no ensino presencial e a distância por cursos 

 

Fonte: Censo da Educação Superior 2010 (INEP, 2011, p. 10), in Almeida (2012, p. 89) 

 

 Para Almeida (2012, p. 89), os resultados confirmam a tendência de crescimento dos 

cursos na modalidade de ensino a distância que, no ano de 2010, atingiram 14,6% do total de 

matrículas no gráfico 2. 

Gráfico 2– Evolução do número de matrículas por modalidade de ensino – Brasil (2001-2010) 

 

Fonte: Censo da Educação Superior 2010 (INEP, 2011, citado em  Almeida, 2012, p. 89) 

 

Procurando informação mais específica sobre cursos e alunos matrculados em EaD, junto 

da Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED), depara-se com um censo realizado em 
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2013, que registou a participação de 309 instituições, correspondendo aproximadamente, a 40% do 

universo de universidades federais, estaduais, privadas, institutos federais e centros federais de 

educação tecnológica. Nesse censo, através de dados recolhidos via questionário validado, verificou-

se que havia, em 2013,  quase 16 mil cursos em EaD com cerca de 4 milhões de alunos 

matriculados.  As instituições públicas (federais, estaduais e municipais) correspondiam a 22,3% 

dos respondentes, sendo que a maior parte está localizada nas regiões Sudeste e Nordeste. A base 

de dados é composta de 247 instituições formadoras (80%), 34 instituições formadoras e 

fornecedoras de produtos e serviços (11%) e 28 exclusivamente fornecedoras (9%). O quadro 6 

apresenta esse dados, referentes a tipos de cursos, número de cursos e número de alunos 

matriculados.  

Quadro 6 - Cursos e matrículas por curso EaD nas instituições participantes do Censo EaD.BR 2013 

Tipos de cursos de EaD Número de cursos % Número de matrículas % 

Autorizados/credenciados 

totalmente a distância 
1.772 11,3 692.279 17,1 

Autorizados/credenciados 

semipresenciais   
447 2,8 190.564 4,7 

Disciplinas  3.982 25,3 262.236 6,5 

Livres não corporativos  5.754 36,5 1.628.220 40,3 

Livres corporativos  3.778 24 1.271.016 31,4 

Total  15.733 100 4.044.315 100 

Fonte: ABED (2013)  

 

De acordo com  o quadro, o total de cursos EaD informados é de 15.733, sendo a maior 

parte composta por cursos livres não corporativos4 (36,5%) destinados ao público em geral. Os 

cursos corporativos5 corresponderam, a 24% do total, e as disciplinas de EaD em cursos presenciais 

autorizados, a 25,3% dos cursos. O menor número de cursos é o de cursos autorizados 

semipresenciais que correspondem a 2,8% do total. 

O total de alunos matriculados foi de 4.044.315. A maior parte das matrículas (40,3%) se 

deu em cursos livres não corporativos para o público em geral. As matrículas em cursos 

                                                

 
4
 Os cursos não corporativos não restringe o público-alvo 

5
 Os cursos corporativos restringe-se aos funcionários ou parceiros de empresas públicas ou privadas 
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corporativos corresponderam a 31,4% do total. O menor número de matrículas é o de cursos 

credenciados semipresenciais (4,7%). 

 Também o Inep, cujo eixo principal são atividades de avaliações educacionais em vários 

níveis, anualmente apresenta o censo da educação superior. Os dados apresentados são do censo 

de 2014 (INEP, 2014). De acordo com esse Instituto, a rede de ensino da educação superior 

brasileira, em 2014, consta de 32.878 cursos de graduação que foram ofertados em 2.368 

instituições de educação superior no Brasil, com um total de matrículas na ordem de 7.828.013. 

Na rede, 84,7% das instituições são privadas. O maior número de matrículas nos cursos de 

graduação está nas Universidades, que representam 8% das instituições. O percentual de  cursos 

oferecidos, nas Universidades, é de 90% na modalidade presencial. O maior número de alunos, na 

modalidade a distância, se encontra no grau de licenciatura e na rede privada. Na modalidade 

presencial, esse aluno cursa bacharelado. Verifica-se que o número de alunos na modalidade a 

distância continua crescendo, atingindo 1,34 milhão em 2014, representando, assim, uma 

participação de 17,1% do total de matrículas da educação superior. O número de ingressos nos 

cursos a distância cresceu 41,2% (INEP, 2014), enquanto nos cursos presenciais o aumento foi de 

7,0%, evidenciando, assim, que os cursos a distãncia estão em clara expansão. Também na 

educação tecnológica se verifica um crescimento do número de matrículas na modalidade a 

distância. Entre  2013 e 2014, o número de matrículas em cursos tecnológicos de graduação a 

distância teve um crescimento de 12,7%. Em 2014, o número de concluintes em cursos de 

graduação na modalidade a distância aumentou 17,8%. Em síntese, os dados apresentados pelo 

Inep de (2014) mostram uma educação a distância em crescimento, com maior peso na frequência 

de instituições privadas, havendo, também, nas IES públicas com os programas UaB e Rede e-TEC 

Brasil um incremento expressivo nas matrículas.   

A evasão é uma preocupação acerca da educação a distância, e o censo do Inep em 2014, 

mostrou que o menor índice de evasão se verificou nas disciplinas de cursos presenciais (10,49%) e 

o maior consta nos cursos regulamentados totalmente a distância (19,06%). As principais causas da 

evasão foram: falta de tempo para estudar e participar do curso; acúmulo de atividade de trabalho e 

falta de adaptação à metodologia. Para combater a evasão, são apontadas medidas, tais como:  

curso de introdução a educação a distância, acompanhamento, interações professor/aluno e 

aluno/aluno, porque se o aluno se sente só é provável que ele abandone; outro dado é a 

administração do tempo para o aluno a distância,  sendo que a organização do tempo faz parte do 

processo pedagógico, sem ele não será possível acompanhar e fazer as tarefas do curso. 
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A maioria dos alunos de EaD pertence ao sexo feminino (mais de 56%), com idade entre 21 

e 30 anos, com exceção para os alunos de cursos de pós-graduação e corporativos, cuja idade é de 

31 a 40 anos, que estudam e trabalham simultaneamente. 

As principais dificuldades apresentadas foram: a evasão dos educandos, os desafios 

organizacionais de uma instituição presencial que passa a oferecer EaD e, ainda, a resistência dos 

educandos e educadores.  

As ferramentas mais usadas pelos docentes das instituições participantes no estudo foram: 

PowerPoint, YouTube, Google Docs, fórum, correio eletrônico e chat. 

A plataforma de ensino Moodle é a mais usada como Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA), pelas instituições. Como é uma plataforma aberta e livre para customização, a adoção dessa 

ferramenta, para o processo ensino/aprendizagem, é em número maior pelas Instituições, 

principalmente, as públicas.  

Foram relacionadas pelas instituições as dificuldades enfrentadas com a utilização dos 

AVA/LMS (78%) em relação a: custo de manutenção, velocidade de conexão e suporte técnico.  A 

maioria das instituições considera, como maiores benefícios do AVA, o aumento da interação 

educador/educando, a motivação e o interesse do aluno e o desenvolvimento de habilidades 

sociais. 

Concernente à acessibilidade, foram listados os recursos utilizados pelas instituições 

formadoras: 89 já utilizam recursos para atendimento do educando com necessidades especiais; 

39 não preveem atendimento e 35 preveem atendimento desses recursos, as restantes não 

informaram. Os recursos listados foram: vídeos sinalizados; acessibilidade nos polos; vídeoaulas 

com legenda; adaptação do material didático; provas escritas com fonte maior; maior tempo para 

as provas; AVAs e materiais acessíveis; tutoria especializada; tradução do material para braille e 

Libras; layout adaptado e acessível por teclado e navegável quanto à localização; intérprete em 

Libras; softwares especiais de apoio; suporte pedagógico; softwares de tecnologia assistida; sistema 

operacional acessa 4.0 por meio do software ORCA; núcleo de apoio com docentes e psicólogos; 

ledor; núcleo de inclusão social; piso e mapa tátil; auxílio de monitores; acompanhamento de 

pessoal especializado; acessibilidade e adequação dos materiais dos cursos segundo as 

necessidades. Em resumo, as citações foram em relação às condições de infraestrutura, adaptação 

de materiais, softwares especiais e pessoal especializado para atendimento. 
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A EaD no Brasil, em número de matrículas, cursos e instituições que adotaram essa 

modalidade está em expansão, conforme já mencionado. A preocupação com essa expansão é 

quanto à qualidade oferecida pelas instituições. A EaD se torna uma presa fácil para quem quer 

usá-la de má fé, e entende-se que o termo a distância deveria ser trocado, pois não faz mais sentido 

nos tempos da cibercultura em que as tecnologias primam pela interatividade comunicacional entre 

as pessoas; se acresentar, na linha do pensamento de Demo (2010) que o termo pode encorajar a 

quem não quiser fazer uma educação de qualidade.  O autor reclama uma “outra universidade”, 

pois, em algumas, os modelos adotados nos cursos para o ensino/aprendizagem são os que menos 

custos tiverem, tratando a educação na relação custo e benefícios.  

Após essa panorâmica sobre a evolução da EaD no Brasil, é pertinente agora se fazer uma 

análise de um caso concreto: a situação da EaD no Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN). 

3.3  A Educação a distância no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte (IFRN) 

A história e a evolução da educação a distância, no IFRN, tiveram início pelo programa 

denominado, à época, Pró-Técnico, em 1977, conveniado com o Ministério do Trabalho e com a 

Secretaria Estadual de Educação e Cultura do Rio Grande do Norte (Martins, 2001, p. 2). Esse 

curso visava à preparação para o exame de acesso aos cursos técnicos em nível médio, oferecido 

pela instituição. Ocorria a preparação nas disciplinas matemática e português, por um período de, 

aproximadamente, dez meses, no ano letivo, e as avaliações distribuídas no período escolar; o aluno 

precisava de uma média para aprovação e, dependendo do número de vagas do curso, essa média 

oscilava. As aulas aconteciam no contratuno (horário diferente das aulas normais). A metodologia 

de aprendizagem, à época, era com aulas presenciais, no turno noturno, na forma tradicional.  

Com o passar dos anos e as transformações vivenciadas na Instituição, principalmente com 

a mudança de Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte (ETFRN) para Centro Federal de 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (CEFET-RN), em 2 de dezembro de 1994, pela Lei nº 8.948, a 

Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, em parceria com outras instituições  congêneres, já 

havia sido transformada em Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte. 

Entretanto, a autorização para a implantação do Cefet-RN só ocorreu mediante Decreto s/n de 

18/01/1999, publicado no Diário Oficial da União no dia 19/01/1999 (IFRN, 2007, p. 43), como 

também a alteração de nome do programa de Pró-Técnico para Procefet – Programa de Iniciação 

Tecnológica do Rio Grande do Norte, com a mudança de metodologia, no programa, devido à 
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grande procura e aceitação pelos alunos, como também a parte financiada do programa que o 

Ministério da Educação deixou de financiar. A partir daí, o programa passou a utilizar, na sua 

metodologia de ensino, os recursos didáticos e tecnológicos para a aprendizagem a distância. Com 

essa transformação, como não ficou mais restrito o número de alunos inscritos, poderiam se 

inscrever quantos alunos quisessem participar do programa, desde que atendesse aos pré-

requisitos, definidos em edital. O que se manteve foi o número de vagas, que só seriam 

aumentadas se a instituição tivesse suporte de recursos humanos e infraestrutura física; em todos 

os cursos técnicos eram disponibilizadas vagas para o programa, totalizando 50% das vagas 

oferecidas, anualmente, pela instituição. 

 O material didático desenvolvido para os alunos era um livro texto, com as disciplinas de 

matemática, português e cidadania, com o design instrucional para o ensino a distância, fascículos 

com conteúdo do livro com testes simulados e as teleaulas referentes a cada capítulo, exibidas na 

TV-Universitária, em horários predefinidos com reprises, para que os alunos tivessem oportunidade 

de não perder as aulas. Esse material era distribuído após os alunos fazerem suas inscrições no 

programa, como também as aulas eram exibidas após as inscrições, até a última avaliação.  

Com a transformação, em 2008, do projeto de Lei nº. 3375/2008 de Centro Federal de 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (Cefet-RN) para Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte, passou a se chamar de Proitec, com as mesmas características 

anteriores, mas com aumento do número de vagas em razão da expansão dos campi do IFRN no 

Estado, totalizando 19; todos eles com oferta do programa Proitec. No material didático 

permaneceu o livro texto, as teleaulas distribuídas em DVD, para todos os alunos, e as exibições das 

teleaulas em dois veículos de comunicação do estado: a TV-Universitária e a TV-Assembleia.  

Em 2014, o programa impõe um grande desafio: começar a trabalhar com a plataforma de 

e-learning Moodle e  atender a um número elevado de alunos, chegando a alcançar mais  de 

12.000. Atualmente, constatamos que não existe ainda uma comunicação eficiente; como proposta, 

se está trabalhando com o Moodle para abrir esse canal e utilizar essa ferramenta de forma mais 

adequada no programa. É sabido que, em qualquer projeto de ensino-aprendizagem que vai usar a 

metodologia de ensino a distância, a comunicação interativa tem de ser eficiente no modelo 

aplicado; do contrário, corre-se o risco de não haver qualidade na aprendizagem (Silva, 2012). Esse 

programa do uso da plataforma Moodle é considerado como um grande desafio do e-elearning na 

EaD no IFRN. Não obstante as falhas no modelo implantado, esse momento foi o começo de todo o 
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processo. Esta tese também pretende dar um contributo para a melhoria da implementação do 

modelo.  

Outras ações isoladas foram implementadas, tais como: pesquisas, artigos, participação em 

congressos e eventos afins. Merece, ainda, destaque o convênio entre o então Cefet-RN e a 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, em 1999, para a realização de um mestrado em 

Engenharia da Produção, na área de Mídia e Conhecimento, realizado na modalidade a distância 

utilizando-se a tecnologia de videoconferência. É possível dizer que a realização desse mestrado foi 

um salto para a educação a distância na instituição. A UFSC, por meio do convênio, disponibilizou 

30 vagas, tendo sido selecionados 30 projetos, todos relacionados ao fazer pedagógico da 

Instituição. Essa ação não só serviu para a formação e melhoramento educacional, como também 

para conhecer e trabalhar com as tecnologias para fins educacionais. Isso vem corroborar a 

importância desse desenvolvimento tecnológico, até hoje, utilizado como ferramenta para cursos e 

reuniões. Ao concluir o curso, a instituição permaneceu com um grupo de 30 servidores formados, 

com experiência e conhecimento em educação a distância. Essa conquista educacional contribuiu 

para que a instituição passasse a implementar mais ações na educação a distância.  

Assim, em 2004, foi criada a  Coordenadoria de Tecnologias Educacionais e Educação a 

Distância (Coted),  a qual passou a coordenar as ações da educação a distância, como também 

outras ações que envolvessem as tecnologias educacionais, aplicadas em salas de aulas, na 

modalidade presencial ou a distância. Em 2005, através da coordenação, o Instituto participou do 

edital da Universidade Aberta do Brasil – UaB do Ministério da Educação (MEC), destinado a 

oferecer cursos de graduação a distância, com ênfase na formação dos Professores da educação 

básica. O edital foi lançado para as Instituições de ensino superior públicas (IES), compreendendo 

as Universidades Federais e os Institutos Federais. O IFRN participou, tendo sido aprovado o 

primeiro curso superior a distância, de “Tecnologia em Gestão Ambiental”, autorizado pelo MEC 

pela Portaria nº 871/2006 MEC, publicada no D.O.U. de 11/04/2006. Em 2007, participando de 

outro edital de Seleção nº 01/2007/SEED/SETEC/MEC, que foi o da Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica (Setec), intitulado “Escola Técnica Aberta do Brasil (eTecBrasil)” para 

cursos técnicos em nível médio a distância, foram aprovados dois cursos: o de “Segurança do 

Trabalho” e o de “Guia de Turismo”, na forma subsequente. Com essa participação e aprovação 

dos cursos, passou-se a implantar um modelo de EaD na instituição, proveniente da UaB, que 

também foi adotado pelo eTecBrasil. Em 2009, a então coordenadoria passou a funcionar como 

Departamento de Tecnologias Educacionais e Educação a Distância (DETED), o qual está na origem 
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da criação do Campus de Educação a Distância do IFRN: De coordenação, passou-se a 

departamento até chegar a campus em EaD.  

O Campus de Educação a Distância do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Norte (IFRN) foi criado, em janeiro de 2011, credenciado pela Portaria nº 1.369, 

de 7 de dezembro de 2010, tendo o seu regimento e estrutura aprovados pela Resolução 15/2010 

Consup-IFRN, 29/10/2010 e pela Resolução 16/2010 Consup-IFRN, 01/03/2012, 

respectivamente.  

Com a criação do Campus, a  EaD passou a ter mais autonomia. possibilitando trabalhar 

com mais objetividade nas resoluções dos problemas, provenientes de um sistema educacional a 

distância.  Na estrutura organizacional do IFRN, o campus passou a ter autonomia financeira, 

administrativa e nos recursos humanos. Vale destacar que um sistema de educação a distância 

precisa dessa autonomia, da objetividade e ter celeridade nas resoluções dos problemas, 

principalmente acadêmicos, técnicos e administrativos. 

Atualmente, o Campus de Educação a Distância tem a estrutura organizacional e 

administrativa como demonstra a figura 6 a seguir:     
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Figura 6 - Estrutura Organizacional e Administrativa do Campus de Educação a Distância 

Fonte: Portal EaD do IFRN (http://portal.ead.ifrn.edu.br/sobre-o-campus-ead/estrutura-administrativa) 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), 

através do Campus de Educação a Distância, oferece para o Estado do Rio Grande do Norte, tanto 

para a capital como para o interior, diversos cursos na modalidade a distância, conforme 

discriminação, constante no quadro 7 a seguir.  
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Quadro 7 -  Cursos ofertados no Campus de Educação a Distância do IFRN 

Cursos Técnicos de Nível Médio  

• Curso Técnico de Nível Médio em Guia de Turismo, na forma Subsequente 

• Curso Técnico de Nível Médio em Segurança do Trabalho, na forma Subsequente 

• Curso Técnico de Nível Médio em Informática para Internet, na forma Subsequente 

Cursos de Graduação  

• Curso Superior de Licenciatura em Letras Espanhol 

• Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental 

Cursos de Pós-Graduação  

• Curso de Especialização em Educação Ambiental e Geografia do Semiárido numa Abordagem 
Interdisciplinar 

• Curso de Especialização em Literatura e Ensino 

• Curso de Especialização em Ensino da Língua Portuguesa e Matemática numa Perspectiva 
Transdisciplinar 

• Curso de Especialização em Gestão Pública 

• Curso de Especialização em Ensino de Matemática para o Ensino Médio 

Cursos de Pós-Graduação Lato sensu  

• Curso de Aperfeiçoamento em Gestão em Educação a Distância 

• Curso de Aperfeiçoamento para Professores dos Municípios do Rio Grande do Norte: língua portuguesa, 
matemática e cidadania (CAPROM) 

Cursos do Profuncionário  

• Curso Técnico de Nível Médio em Alimentação Escolar, na forma Subsequente 

• Curso Técnico de Nível Médio em Infraestrutura Escolar, na forma Subsequente 

• Curso Técnico de Nível Médio em Multimeios Didáticos, na forma Subsequente 

• Curso Técnico de Nível Médio em Secretaria Escolar, na forma Subsequente 

Cursos de Capacitação em Educação a Distância  

• Curso de Capacitação em Educação a Distância 

• Curso de Formação para Uso de Novas Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação – 
NTICs 

• Curso de Capacitação em Informática Avançada 

• Curso de Formação Inicial e Continuada em Moodle Avançado 

• Curso de Produção de Material Didático 

Fonte: Portal EaD do IFRN ( http://portal.ead.ifrn.edu.br/sobre-o-campus-ead/cursos-ofertados) 

 

Todos os cursos ofertados pelo Campus EaD são a distância, com uma estrutura 

acadêmica, abrangendo os seguintes agentes educativos: 

o Professor conteudista: é quem desenvolve os conteúdos trabalhados nas disciplinas 

de cada curso. Esse material didático, prioritariamente em formato digital, é 

entregue aos alunos através da plataforma de ensino Moodle, podendo, também, 

estar em outras mídias, como: impresso, DVD´s, CD´s ou videoaulas. Todo esse 

material deve ser desenvolvido de forma dialógica, favorecendo o diálogo 

transparente entre professor e aluno. Constituindo o material do aluno, assim ele 

vai contruindo o seu conhecimento, junto ao professor formador e tutores. 

o Professor formador: leciona a disciplina durante o período em que ela acontece. 

Toda a parte administrativa e acadêmica é mediada por ele. Já a elaboração das 
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provas, atividades como oficinas, fóruns, chats e outras atividades acadêmicas 

podem ter ou não tutores para auxiliar na formação do aluno nas disciplinas. Cabe 

ao professor formador prestar toda a orientação aos tutores, sobretudo 

esclarecendo acerca do processo ensino/aprendizagem, e, ainda, dirimir as dúvidas 

sobre o conteúdo.  

o Tutor a Distância: trabalha diretamente com o professor formador auxiliando no 

decorrer de toda a disciplina, recebendo as orientações e colocando-as em prática; 

é o ator que está, virtualmente, mais em contato com o aluno, e realiza as 

atividades junto aos alunos no que diz respeito ao acompanhamento das atividades 

e verificação da aprendizagem. Importa  esclarecer que o tutor a distância só passa 

a existir quando o número de alunos excede,  ou seja, quando se considera que o 

professor formador não tem condições pedagógicas para acompanhar todos os 

alunos na disciplina, comprometendo o processo ensino/aprendizagem. Apesar de 

não existir um número definido, para o sistema UaB fica em torno de 30 alunos, já 

para o eTecBrasil gira em torno de 50 alunos, quando são formadas turmas com 

esse número, o professor formador acompanha todos os alunos.  

A tutoria em um sistema educacional a distância, com um elevado número de 

alunos, se torna uma gestão complexa, pelo fato de serem criadas outras funções 

dentro do próprio sistema para acompanhar todos os tutores. Para esse efeito, 

existe a coordenadoria de tutores que acompanha não só os tutores mas também 

os professores formadores. 

o Tutor Presencial: atende aos alunos, presencialmente, no polo, e isso se dá, de 

certa forma, genérica. No modelo do IFRN, esse tutor não faz atendimento no 

conteúdo da disciplina, ele estará atendendo e orientando os alunos tanto na parte 

administrativa, acadêmica e tecnológica. Além disso, organiza os horários dos 

alunos no polo, tira dúvidas em relação ao uso das plataformas de ensino (AVA) ou 

outras tecnologias disponíveis, orienta os alunos na parte acadêmica, auxiliando nos 

estudos, nos dias de avaliação, algum documento necessário para o aluno; este 

agente é o único que estará face-face com todos os alunos dos cursos destinados 

ao polo. O tutor presencial, para um sistema educacional a distância, tem uma 

grande importância, pois, pelo fato de estar em contato direto com o aluno, tem 
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informações como esse aluno se comporta, nas suas atividades, o nível de 

frequência ao polo e a interação que os alunos estabelecem entre si. Todas essas 

informações são relevantes para a qualidade do sistema e contribuem para a 

melhoria  do processo ensino/aprendizagem.. 

Para o atendimento presencial ao aluno, foram criados os polos de apoio presencial, onde 

acontece o encontro dos alunos dos cursos ofertados a distância, contando com a infraestrutura 

física, tecnológica e pedagógica para suas atividades em relação aos cursos. Os mantenedores 

desses polos devem ser os municípios, estados ou a própria instituição que oferece os cursos. No 

polo, é onde acontecem os momentos presenciais, ou seja, os encontros com todos os alunos, local 

onde obtêm todas as informações necessárias, na parte administrativa, tecnológica e acadêmica, 

orientação para os estudos, o acesso aos laboratórios para o desenvolvimento de suas práticas 

escolares e o acesso à biblioteca. A socialização - ponto importante na educação – ocorre, 

principalmente, nesses momentos presenciais, se bem que há um complemento com as ações 

estabelecidas on-line. Os alunos, conhecendo-se, passam, rapidamente a criar laços on-line, através 

dos mais variados processos, utilizando as ferramentas assícronas e síncronas como as redes 

sociais (facebook, sobretudo), whatsapp, e-mails, chats. Para essas comunicações on-line, os 

alunos utilizam os computadores do polo, trabalho ou casa, como também as tecnologias portáteis, 

celular e ipad´s. A presença dos alunos, nos polos, é fundamental para as comunicações off-line, 

sendo essas comunicações, normalmente, transmitidas pelos coordenadores de polo, tutores 

presenciais e entre si. Pelo projeto político-pedagógico dos cursos, os alunos têm que comparecer 

aos polos no mínimo de 8 (oito) horas semanas, além das avaliações finais que são todas 

presenciais. Os polos, localizados nos Campi do IFRN, são vistos como um Núcleo de Educação a 

Distância (NEAD), passando a utilizar toda a infraestrutura do Campus. 

Para que o polo seja uma unidade de apoio presencial para os cursos oferecidos a distância 

pelo Campus EaD do IFRN, principalmente fora da rede IFRN, no município ou estado, é preciso 

que tenha uma infraestrutura mínima, como, por exemplo, dispor de espaços com mobiliário 

correspondente às suas finalidades, além de condições adequadas de conforto ambiental como 

iluminação, acústica e ventilação/climatização. O polo também deve atender aos padrões legais de 

acessibilidade. No polo, devem existir espaços físicos para: sala destinada à coordenação do 

polo/secretaria, sala para tutoria (atendimento aos alunos), salas de aula para momentos 

presenciais (videoconferência, webconferência reuniões, avaliações e outras atividades), banheiros 

feminino e masculino com acessibilidade, laboratório de informática com instalações elétricas 
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adequadas e estabilizada, bibliotecas com espaço para estudos, com acervos para os cursos 

atualizados, de acordo com o projeto político-pedagógico (CAPES, 2010). 

Para o gerenciamento do polo, devem ser disponibilizados recursos humanos, capazes de 

fazer o polo funcionar na sua plenitude. Para compor esse grupo gestor do polo, precisa-se de: 

coordenador, tutores presenciais, de acordo com o número de alunos, para um atendimento de 

qualidade; apoio administrativo, técnicos de informática, biblioteconomia ou auxiliar de biblioteca, 

pessoal de manutenção e limpeza (CAPES, 2010).  

Para a infraestrutura tecnológica, o polo deve contar com laboratório de informática, que 

disponibilize um número de computadores adequados ao número de alunos; esse acesso ao 

laboratório de informática pode ser predeterminado pelo agendamento dos tutores presenciais, que 

fazem o controle, haja vista que um polo, muitas vezes, tem mais de um curso e o número de 

alunos ultrapassa o de computadores. Portanto, o agendamento é extremamente necessário. A 

conexão à Internet em banda larga é obrigatória, no polo, e necessita possibilitar um acesso 

satisfatório ao aluno, bem como estar disponível em outros ambientes. Os polos, que não fazem 

parte da rede do IFRN, têm enfrentado dificuldades nessa conexão ou em sua qualidade de acesso, 

provocando, assim, desestímulo no aluno. Algumas ferramentas pedagógicas, tais como projetor de 

multimídia, lousa digital (quadro interativo) e equipamentos para conferência web ou 

videoconferência devem constar nos polos CAPES (2010). 

Para a oferta dos cursos, o Campus de Educação a Distância do IFRN instituiu  29 polos de 

apoio presencial. Esses polos estão distribuídos pelos municípios do interior do Rio Grande do Norte 

e um deles, no estado da Paraíba, na cidade de Cuité de Mamanguape. Têm-se polos cujo 

mantenedor é a Prefeitura Municipal e outros localizados nos campi integrantes da rede do IFRN. 

Cada campus da rede é um polo de apoio presencial, bastando, para isso, solicitar avaliação ao 

setor responsável do Campus EaD. Após a aprovação, o curso solicitado passa a ser oferecido. Na 

figura 7 tem-se a distribuição dos polos pelos municípios do estado do Rio Grande do Norte. 
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Figura 7– Mapa com a distribuição dos polos do Campus EaD do IFRN nos municípios do estado do Rio 
Grande do Norte 

Fonte: Portal EaD do IFRN (http://portal.ead.ifrn.edu.br/polos-de-apoio/localizações) 

 

Para atender a todos esses cursos a distância, o Campus de Educação a Distância do IFRN 

criou uma infraestrutura física, acadêmica, tecnológica e de recursos humanos. O corpo docente, 

hoje, conta com 30 professores efetivos, distribuídos em vários cursos, nas diversas disciplinas 

ministradas. Alguns desses professores desenvolvem, também, a função de coordenadores de 

curso e, junto à diretoria acadêmica, desenvolvem as políticas de educação a distância do Campus. 

Consequentemente, considerando-se que o campus funciona de forma sistêmica,  atende a todos 

os demais campi da rede.   

O Campus EaD do IFRN trabalha com programas do governo federal, financiados pelo 

Ministério da Educação (MEC), compreendendo a Universidade Aberta do Brasil (UaB) e a Escola 

Técnica Aberta do Brasil (Rede eTecBrasil). Esses programas financiam o custeio dos cursos 

oferecidos pelos programas nos diversos polos de apoio presencial, como também, através de 

bolsas, contratam professores e tutores a distância para lecionar as disciplinas dos cursos, além de 

uma equipe multidisciplinar formada por diversos profissionais da área educacional para dar 

suporte aos coordenadores de cursos e realizar o acompanhamento. O campus possui cursos 

financiados pelos programas, como também cursos financiados pelo IFRN, denominados de cursos 

institucionais. Nesses cursos, os professores ministram as disciplinas dentro da sua própria carga 
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horária, estabelecida pelo regimento. Para as situações de disciplinas em que o Campus EaD não 

tem professores com formação para lecionar buscam-se, na rede IFRN, professores formados na 

área da disciplina, com carga horária disponível, e a liberação junto aos diretores dos campi do 

IFRN. Para o professor lecionar, seja em cursos UaB, Rede eTecBrasil ou institucional, é pré-

requisito frequentar um curso de formação em educação a distância no Campus EaD, com uma 

carga horária de 120 horas, sendo, 16 horas presenciais. O objetivo desse curso é colocar o 

professor em contato com a metodologia de ensino a distância, além de preparar para lecionar a 

distância. Entre outros objetivos, pode-se citar: compreender os princípios fundamentais da EaD; 

dominar os conhecimentos acerca da Plataforma Moodle; conhecer e compreender a função de 

tutoria na EaD; refletir sobre a legislação que orienta e regulamenta a educação a distância no 

Brasil; conhecer, compreender e dominar o processo de avaliação da aprendizagem na modalidade 

EaD; e como as tecnologias fazem parte desse sistema educacional e modelos aplicados (IFRN, 

2014, p.15). Esse curso é oferecido a todos os que fazem parte do sistema educacional a distância 

do Campus EaD. O curso tem uma importância para o sistema educacional do IFRN por formar, no 

seu quadro, trabalhadores da educação, na perspectiva de prepará-los para aplicar as metodologias 

e o modelo educacional a distância de acordo com as necessidades regionais, culturais e dos 

alunos com necessidades especiais.  

A estrutura física do Campus EaD do IFRN é constituída  pelos componentes, identificados 

no quadro 8: 

Quadro 8 - Estrutura física do prédio do Campus de Educação a Distância do IFRN 

Campus EaD 

Térreo  

• Almoxarifado (1) 

• Protocolo 

• Recepção/Portaria 

• Transporte 

• Patrimônio 

• Banheiro Masculino e Feminino 

• Miniauditório / Videoconferência (2) 

1° Piso 

• Biblioteca / Videoteca (1) 

• Laboratório de Informática 
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• Banheiro Masculino e Feminino 

• Copa (1) 

• Miniauditório / Videoconferência (1) 

2° Piso 

• Laboratório de Informática (2) 

• Banheiro Masculino e Feminino 

• Sala dos Professores 

• Sala de Tutoria 

3° Piso 

• Gabinete da Direção (1) 

• Direção (1) 

• Sala de Reunião (1) 

• Sala de Administração e Planejamento (1) 

• Banheiro Masculino e Feminino 

• Sala de Manutenção (1) 

• Suporte de Redes e Desenvolvimento de Software 

• Sala da Segurança (1) 

• Coordenação de Informática (1) 

• Copa (1) 

4° Piso 

• Coordenação de Pesquisa e Extensão (1) 

• Banheiro Masculino e Feminino 

• Sala da equipe multiprofissional (1) 

• Coordenação de Cursos Técnico e de Formação Inicial e Continuada 

• Coordenação da Rede e-TEC Brasil/IFRN 

• Coordenações dos Cursos Técnicos 

• Secretaria Acadêmica (1) 

• Sala de Treinamento 

• Diretoria Acadêmica (1) 

5° Piso 

• Coordenações dos Cursos FIC 

• Coordenação de Curso Superior e de Pós-graduação 

• Coordenações de Especializações 

• Coordenações de Graduações 

• Coordenação da UaB/IFRN 

• Sala dos Servidores 

• Sala das comissões 
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• Banheiro Masculino e Feminino 

DIPMAD – Diretoria de Produção de Material Didático 

• Estúdio 

• Camarim 

• Ilha de Edição 1 

• Ilha de Edição 2 

• Ilha de Edição 3 

• Depósito 

• Técnica 

• Revisão 

• Coordenação de Mídia Impressa 

• Sala de Diagramação 

• Diretoria de Produção de Material Didático 

• Banheiro Masculino e Feminino (4) 

Fonte: Portal EaD do IFRN (http://portal.ead.ifrn.edu.br/sobre-o-campus-ead/estrutura-fisica) 

 

Apresentam-se algumas fotos que permitem dar uma idéia de algumas das estruturas 

mencionadas. 

  

Biblioteca Auditório 

  

Laboratório de Informática Sala dos professores 
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Sala de Tutoria Estudio  

 

Em 2016, o quadro de recursos humanos efetivo, no campus, conta com um grupo de 32 

professores de diversas formações acadêmicas, 22 servidores técnico-administrativos, com 

competências pedagógicas e técnicas educacionais e 7 estagiários SUAP (2016). Como o campus 

trabalha com os programas UaB e Rede eTecBrasil, tem-se um quadro de bolsistas remunerados 

pelos programas, entre esses bolsistas, professores conteudistas e formadores, tutores a distância e 

presenciais, coordenadores de polos e equipe multidisciplinar, que somam o pessoal de recursos 

humanos para trabalhar com a gestão de todos os cursos a distância do Campus EaD. 

Para os recursos tecnológicos, o Campus EaD trabalha com diferentes tecnologias, entre 

elas: videoconferência, laboratórios físicos e móveis, de informática, segurança do trabalho e 

microbiologia, para tratamento de águas e aulas de químicas; a plataforma Moodle, permitindo ao 

aluno estar no ambiente de aprendizagem virtual, acompanhado pelo professor ou tutor a distância. 

A mídia impressa também é disponibilizada, além de estúdio para gravação e edição de aulas. Esse 

suporte das tecnologias favorece o ensino/aprendizagem. Todos esses recursos tecnológicos, 

somados aos recursos humanos - professores, equipe pedagógicas e técnicos – são relevantes para 

a utilização dos materiais didáticos, destinados aos cursos, seja, na plataforma Moodle, CD´s, 

DVD´s, ou material impresso, permitindo ao aluno opções de acesso aos conteúdos que compõem 

as disciplinas,  facilitando a aprendizagem. Todo o material didático é desenvolvido para a sala de 

aula, onde o professor formador estará na disciplina que estiver lecionando. O professor conteudista 

pode ser o mesmo professor formador, desde que ele esteja apto a assumir as duas funções. Num 

sistema educacional a distância, tudo é muito complexo, mas é preciso dedicar uma atenção muito 

especial ao material didático, desde a seleção dos desenvolvedores de conteúdos, conhecimento 

das disciplinas, capacidade técnico-pedagógica, organização e responsabilidade na entrega dos 
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conteúdos, conhecimento no ensino/aprendizagem a distância, até a parte técnica que envolve 

diagramação, gravação e edição das aulas, ou outra forma de apresentação.  

3.4 A Educação a distância na Universidade Aberta de Portugal  

A Universidade Aberta de Portugal foi fundada em 1988, destinada ao ensino público 

superior a distância, sendo a única universidade pública de ensino a distância naquele país  

(www.uab.pt)6. Na sua metodologia  de educação a distância, utiliza diversas tecnologias para 

mediatização do ensino/aprendizagem em seus cursos superiores a distância. De 1988 a 2006, a 

Universidade Aberta de Portugal, com o modelo de autoaprendizagem utilizou as mídias, material 

impresso, videoaulas, audiocassetes para disponibilizar os conteúdos. Além disso, os alunos podiam 

acompanhar os conteúdos, pelo rádio e televisão, abertas ao público em geral.  Como as TVs e 

emissoras de rádio não eram por assinatura, mas por canais abertos, todos podiam assistir às 

aulas. Não existiam turmas, e os alunos entravam em contato com os tutores por telefone, e se 

dirigiam aos centros de apoios presenciais, localizados nas capitais e distrito (Cardoso, Carreto, & 

Sales, 2013). Como essas tecnologias não eram on-line, não havia, evidentemente, comunicação e 

interatividade, imprescindíveis para a construção do conhecimento. O ensino/aprendizagem não 

acontecia de forma dialógica, consequentemente, comprometia a qualidade dos cursos.       

A Universidade Aberta de Portugal, reconhecendo que as tecnologias utilizadas 

comprometiam o ensino/aprendizagem, a partir de 2007 passou a fazer uso das novas tecnologias 

de informática e de comunicação (NTICs), de acordo com Cardoso, Carreto e Sales (2013). Com o 

uso dessas tecnologias associadas à internet, a UAberta mudou o método pedagógico, antes sem 

interação e comunicação, para o método pedagógico virtual mediatizado pelas tecnologias on-line, 

possibilitando ao aluno participar ativamente no processo ensino/aprendizagem, construindo o 

conhecimento junto ao professor. Desde então, a EaD passou a estar associada ao E-Learning, 

sendo muito frequente a junção dessa designação, como se pode constatar com a criação, em 

2012, do “Observatório da Qualidade do Ensino a Distância e e-Learning” (assim designado), 

sediado na UaB (Despacho extrato n.º 10823/2012, de 9 de agosto de 20127). Na educação a 

distância, o processo de mudança metodológica se dá num todo: foi preciso capacitar os 

professores para as novas metodologias educacionais, como também todos os que fazem parte do 

                                                

 
6
 Informação recolhida no site da instituição (www.uab.pt), mais especificamente no campo dedicado à “História e Memória” 

(http://www2.uab.pt/uab25/historiaMemoria.php), mas também, em entrevistas informais realizadas junto aos docentes, durante visita de trabalho 
que efetuamos à sede da Instuição, em Lisboa, no ano de 2013.  
7
 Despacho extrato n.º 10823/2012, de 9 de agosto de 2012. Diário da República, 2.ª série — N.º 154 — 9 de agosto de 2012. criação do 

Observatório da Qualidade no Ensino a Distância e e-Learning. 
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sistema educacional a distância da instituição, inclusive os alunos, possibilitando, assim, uma 

aprendizagem colaborativa em que professores e alunos interagem na formação do conhecimento. 

A internet venceu as possíveis barreiras geográficas e físicas existentes, e  a UAberta, ao trabalhar 

com seu novo modelo pedagógico virtual com as tecnologias on-line, passou a desenvolver seus 

cursos para a plataforma de ensino (AVA). O e-learning é o modelo de educação a distância on-line, 

implantado para os cursos oferecidos pela instituição. Por meio da plataforma de ensino (AVA), toda 

a gestão do sistema educacional a distância é gerenciada. No modelo pedagógico virtual da UaB, as 

ferramentas de comunicação on-line são utilizadas para fazer toda a parte da interação e 

comunicação, entre os professores e alunos, alunos e professores e alunos com alunos, como 

também a parte acadêmica e administrativa. Assim, foi possível estabelecer uma participação mais 

ativa, dos professores e alunos, interagindo entre si, numa construção do conhecimento, já que a 

proposta do modelo defende uma educação dialógica. O ensino/aprendizagem, nesse modelo, 

acontece de forma mais democrática e universal, abrindo espaços para discutir diversos temas, 

sejam eles do próprio conteúdo, temas transversais ou temas relacionados à sociedade em geral, 

tais como: a cultura, a religião, as políticas sociais e econômicas, locais e mundiais.    

Todos os cursos oferecidos pela Universidade Aberta de Portugal utilizam o e-learning e a 

aprendizagem on-line para qualquer oferta pedagógica. As ofertas pedagógicas dos cursos da UaB 

compreendem três ciclos: o primeiro, são as licenciaturas; o segundo, os mestrados; e o terceiro, o 

doutoramento.  

As condições de acesso àinstituição, para os ciclos, são variadas. No primeiro ciclo, os 

candidatos precisam ter, pelo menos, 21 anos, ou idade entre 18 a 21 anos, para estudantes que 

comprovem, pelo menos, dois anos de trabalho. Para o segundo ciclo, as condições de acesso 

precisam atender à comprovação do grau de licenciado ou de equivalente legal; grau acadêmico 

superior obtido no estrangeiro que tenha sido conferido na sequência de um primeiro ciclo de 

estudos, organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha, por um Estado aderente 

a esse processo; titulares de um grau acadêmico superior, obtido no estrangeiro que seja 

reconhecido, pelo Conselho Científico da UaB, como satisfazendo os objetivos do grau de 

licenciado; detentores de um currículo escolar, científico ou profissional que seja reconhecido, pelo 

Conselho Científico da UaB, como satisfazendo os objetivos e as capacidades necessárias para a 

realização desse ciclo de estudos. Para o terceiro ciclo, é exigido grau de mestre ou equivalente 

legal; grau de licenciado ou equivalente legal; detentores de um currículo escolar ou científico 

especialmente relevante, que seja reconhecido como atestado de capacidade para a realização 



Capítulo III – Educação a Distância e Tecnologias da informação e Comunicação no Brasil e Portugal 

 

 127 

desse ciclo de estudos pelo conselho científico;  detentores de um currículo escolar, científico ou 

profissional que seja reconhecido como atestando capacidade para a realização desse ciclo de 

estudos pelo Conselho Científico. 

Os cursos de formação continuam ao longo da vida. O candidato deve acessar ao curso que 

está na plataforma oficial de e-learning da UaB, e é de sua inteira responsabilidade o equipamento 

com acesso à internet bem como as orientações do guia do curso. A UAberta,  em seu modelo 

pedagógico virtual, adotou o e-learning como o ambiente virtual de aprendizagem, disponibilizando 

para tanto: a localização das salas de aulas dos cursos, o curso introdutório,  obrigatório, para  

todos os alunos, de qualquer curso, denominado: “Módulo de Ambiente On-line”. Com isso, os 

alunos passam a conhecer todo o procedimento pedagógico institucional, facilitando as ações 

acadêmicas, técnicas e administrativas desse ambiente. Conhecer o fazer pedagógico no ensino a 

distância e possibilitar aos alunos as novas tecnologias, os modelos de aprendizagem on-line e a 

comunicação em ambientes virtuais, constituem os objetivos desse curso introdutório. 

A Universidade Aberta de Portugal, ainda jovem, pois  tem 28 anos de existência8, já formou 

cerca de 30.000 pessoas, em diversos países, dedicando-se a pesquisas científicas, estudos 

acadêmicos e desenvolvendo ações de inclusão digital e social. A universidade é pioneira no ensino 

a distância em Portugal, usando o e-learning e a aprendizagem on-line. Essa excelência em 

educação a distância contribuiu para que, em 2010, recebesse o Prêmio da EFQUEL – European 

Foundation for Quality in Elearning, com a certificação da UNIQUe – The Quality Label for the use of 

ICT in Higher Education (Universities and Institutes), reconhecida pelo sistema de e-learning, 

implantado em seus cursos, como instituição de referência nessa modalidade de ensino, por um 

painel internacional de especialistas independentes, e em 2011, fosse distinguida com o 1º Nível de 

Excelência da European Foundation for Quality Management (EFQM).  

3.5 Plataformas para ensino a distância (AVA) 

A educação a distância faz uso de diferentes tecnologias, como a internet e outras 

tecnologias de gerações anteriores. Com o avanço dessas tecnologias e a crescente oferta da 

internet banda larga, essa modalidade de ensino tem se permitido sair do modelo tradicional, 

baseado nas tecnologias de 1ª e 2ª gerações, ensinos por correspondência e midiatizados, 

respectivamente, passando para a educação on-line, mediante o uso da internet, por meio da 

                                                

 
8
 Comemorou os 25 anos  no ano de 2013, com um vasto programa científico e cultural, conforme se pode consultar em 

http://www2.uab.pt/uab25/docs/programa.pdf 
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comunicação sincrônica ou assíncrona, e de diversas tecnologias digitais de informação e 

comunicação  para esse processo de aprendizagem. Em decorrência dos avanços tecnológicos, 

passou a utilizar as ferramentas on-line disponíveis, para acabar com a distância física, com a 

separação entre professores e alunos e com a comunicação unilateral. A educação on-line propicia 

possibilidades inovadoras, haja vista que é uma educação democrática, interacionista, dialógica e 

colaborativa (Silva, 2012, p.96).   

Nesse novo cenário da Sociedade Digital, os ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) 

passaram a constituir os espaços privilegiados para o funcionamento dos cursos, para 

administração e organização de conteúdo, cursos e disciplinas e, também, no monitoramento de 

alunos nas modalidades de ensino presencial e semipresencial (blenderd learning) e a distância (e-

learning), que possibilitam as transformações no ensino a distância, por meio de pesquisas e do 

desenvolvimento de novos modelos pedagógicos (Behar, 2009).  

A sala de aula virtual na educação on-line é a ferramenta utilizada para o processo de 

aprendizagem. Esse ambiente disponibiliza diversas ferramentas de comunicação on-line, 

assíncrona e síncrona, e pode ser acessada por meio de tecnologias conectadas à internet. Com o 

avanço da web, também as tecnologias móveis sem fio (wi-fi)podem ser acessadas em ambientes 

com acesso à internet sem fio, como também as tecnologias 3G e 4G, possibilitando mais 

praticidade no acesso aos conteúdos e à comunicação interativa. Com a crescente demanda ao 

acesso a essas tecnologias, a educação on-line vem crescendo a passos largos, em nível mundial e, 

com isto, o desenvolvimento das plataformas de ensino a distância - ambientes virtuais de 

aprendizagem (AVA) - tem se afirmado como as ferramentas mais utilizadas para as metodologias 

pedagógicas de aprendizagem.  

A EaD, na vertente de e-learning, está ligada diretamente aos ambientes virtuais de 

aprendizagem (AVA). Esses métodos de aprendizagem virtual têm dado uma significativa 

contribuição para a construção do conhecimento. Como método de ensino, faz uso das novas 

tecnologias de informação e comunicação (NTIC´s) e são aplicadas nos modelos pedagógicos de 

aprendizagem. De acordo com Maria Almeida, os ambientes virtuais de aprendizagem são  

sistemas computacionais disponíveis na Internet, destinados ao suporte de atividades 
mediadas pelas Tecnologias da Informação e Comunicação. Podem integrar múltiplas mídias, 
linguagens e recursos, apresentar informações de maneira organizada, desenvolver interações 
entre pessoas e objetos de conhecimento, elaborar e socializar produções tendo em vista 
atingir determinados objetivos (Almeida, 2003, p. 327). 
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Para Moran (2008), a modalidade enfatiza, principalmente, os modelos educacionais, em 

detrimento das soluções tecnológicas.  A educação a distância deverá ter sempre como meio as 

tecnologias. Essa longa convivência tem evoluído com os modelos pedagógicos de aprendizagem a 

distância, de forma que as tecnologias nos processos de aprendizagem são denominadas de 

tecnologias educacionais. Para Moran (2008), o equilíbrio entre o educacional e o tecnológico é 

motivo de sucesso educacional no e-learning. Esses ambientes permitem aos alunos desenvolver 

suas atividades em tempo, hora e espaço mais apropriados, de acordo com o design educacional 

do curso. As plataformas contribuem para o desenvolvimento do senso de responsabilidade e 

organização dos alunos, em suas práticas pedagógicas, não obstante a flexibilidade que o ambiente 

permite ao usuário. As plataformas, em geral, utilizam os recursos da internet como fóruns, chats, 

correios, mensagens e desenvolvimento de sites. Os ambientes virtuais de aprendizagem 

representam um avanço para a educação a distância e, também, para a educação presencial como 

ferramenta de inclusão digital, por possibilitar o acesso às tecnologias de informática e de 

comunicação, à inclusão social e cultural, ao desenvolvimento profissional e  à formação 

continuada.  

Os ambientes virtuais de aprendizagem têm se desenvolvido, positivamente, na questão 

tecnológica, visto que procuram disponibilizar todas as ferramentas corporativas, tornando, assim, 

um ambiente interativo e comunicativo, contudo ainda deixam muito a desejar nas questões 

pedagógicas, principalmente porque esse ponto também está diretamente relacionado à formação 

do docente. Há clareza de que é preciso dar mais atenção aos modelos pedagógicos utilizados e 

nas teorias de aprendizagem adotadas. Todas essas questões, associadas às plataformas de e-

learning usadas na educação a distância, podem contribuir para tornar o ambiente de 

aprendizagem mais favorável a professores e alunos. Quanto à interação dos ambientes virtuais de 

aprendizagem, Moore e Kearskey (2007) listam três possibilidades que ocorrem e que fazem parte 

da qualidade na educação a distância e e-learning:  

1. Interação aluno-conteúdo. A autoaprendizagem do aluno ocorre através dos 

conteúdos disponibilizados na plataforma. Vale ressaltar que esses materiais 

didáticos, em suas diversas formas de mídias, devem facilitar o acesso visto que 

são norteadores do processo de aprendizagem e da construção do conhecimento. É 

importante a qualidade desses materiais, não só no conteúdo, mas também em 

toda a sua formatação, devendo levar em consideração a diagramação, correção e 

apresentação, garantindo-se, ainda, a disponibilidade do material na data sugerida, 
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fator importante para a qualidade da educação a distância e referência para o 

aluno.  

2. Interação aluno-professor.  Deve ser permanente preestabelecida entre as partes, 

para que não haja descompasso no atendimento tampouco nas respostas. O aluno 

do ensino a distância requer objetividade para os seus estudos e quando isso não 

acontece pode haver um desestímulo. O acúmulo de tarefas com tempo 

estabelecido previamente fica comprometido e essa não participação efetiva do 

professor, a falta de contato entre aluno e professor para dirimir dúvidas, orientar 

estudos e tarefas, enfim, a falta dessa presencialidade virtual constitui um obstáculo 

enorme na educação a distância. 

3. Interação aluno-aluno. Permite que os alunos interajam entre si, com ou sem o 

professor, proporcionando a socialização nos aspectos cultural, religioso, político, 

procurando desenvolver o senso crítico primordial para a formação cidadã, visto 

que o homem é um ser holístico. É interessante quebrar o paradigma de que o 

aluno a distância é um ser solitário. Essa sensação de isolamento tende a diminuir 

pela interação.    

A seguir, abordam-se três tipos de plataformas específicas, destacadas em Santos (2001): 

LMS (Learning Management System – Sistema Gerenciador de Aprendizagem); CMS (Content 

Management System – Sistema Gerenciador de Conteúdo); LCMS (Learning Content Management 

System– Sistema Gerenciador de Conteúdo e Aprendizagem).  

Os LMS (Learning Management System – Sistema Gerenciador de Aprendizagem) são 

plataformas de softwares, desenvolvidas para ambientes virtuais de aprendizagem que 

acompanham os alunos e a administração dos cursos em seu ambiente virtual. Em relação aos 

alunos, o sistema permite fazer um planejamento individual, fazendo com que cada aluno possa 

definir o processo de aprendizagem e interagir, entre eles, buscando a troca de informações e 

conhecimento. Já os professores podem disponibilizar de ferramentas para acompanhamento e 

controle, interação e registro de todos os alunos. Ademais, armazenam dados sobre usuários, 

mantêm o controle de aprendizagem e dispõem de calendário dos procedimentos, além de gerar, 

automaticamente, relatórios para tarefas de gerenciamento específicas. Os sistemas de gestão de 

aprendizagem, em sua maioria, são desenvolvidos para a internet. Na Web, essa associação 

permite utilizar as tecnologias assíncronas e síncronas, possibilitando aos professores e alunos o 

acesso a qualquer hora e em qualquer lugar, dando prosseguimento à aprendizagem, revendo os 
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conteúdos, interagindo com outros alunos e professores, enfim, acompanhando todo o processo 

pedagógico e administrativo dos cursos.  

Os CMS (Content Management System – Sistema Gerenciador de Conteúdo) são softwares 

que possibilitam a criação e o gerenciamento de conteúdo dos cursos e acompanham o processo 

de criação e desenvolvimento dos materiais didáticos. O sistema pode disponibilizar conteúdos por 

um determinado tempo e, depois, arquivá-los, sem perdas de informações. Também gerencia a 

publicação, edição e permite configurações de permissões de acesso aos conteúdos. Essas 

permissões oportunizam publicação, edição, remoção de conteúdo, alteração, visualização de 

conteúdo ou módulos, gerenciamento e manipulação dos conteúdos on-line. Um CMS de 

aprendizagem é especializado para a criação e gestão de conteúdos de aprendizagem.  

LCMS (Learning Content Management System – Sistema Gerenciador de Conteúdo e 

Aprendizagem) é um software proveniente da união do CMS (Content Management System), que 

simplifica e agiliza os processos de criação, publicação e administração do conteúdo, com o LMS 

que faz o gerenciamento do curso e o processo de ensino aprendizagem; dessa união de 

gerenciadores resultou o LCMS (Learning Content Management System), utilizado para gerenciar os 

conteúdos instrucionais. 

A evolução dos ambientes virtuais de aprendizagem traz aspectos relevantes para as 

metodologias de aprendizagem, tanto para o ensino a distância quanto para o ensino presencial. As 

questões pedagógicas, em qualquer modalidade de ensino, devem estar à frente das questões 

técnicas e/ou administrativas. A implementação dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem – AVA – 

em qualquer sistema educativo, deve fazer parte do projeto político-pedagógico da escola, 

integrando toda a comunidade escolar. O conhecimento da plataforma, com suas vantagens, 

limitações e escolha do ambiente virtual de aprendizagem, faz parte do sucesso da implantação da 

plataforma na escola. Sobre o uso de um AVA, Belloni (2002) aponta as vantagens a seguir:  

• Any time (qualquer horário). Com a utilização de um computador ou tecnologias 

móveis, em que haja internet banda larga ou sinal 3G/4G, o ambiente virtual de 

aprendizagem permite a participação do aluno em cursos e em horários que mais 

se ajuste à sua conveniência, podendo utilizar as ferramentas assíncronas ou 

síncronas do ambiente. 

• Any place (qualquer lugar). Os ambientes virtuais de aprendizagem têm 

características peculiares, pois permitem a realização de um curso em qualquer 
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lugar, não importando as questões geográficas, desde que haja conexão à internet e 

sem que haja necessidade da presencialidade do professor e aluno no mesmo 

ambiente local físico. 

• Self Paced (autoritmo). Os ambientes virtuais de aprendizagem, por estarem 

disponíveis ao aluno, em modo contínuo, possibilitam a flexibilidade de acesso ao 

curso. Assim, é possivel negociar o ritmo da aprendizagem, sem comprometer a 

qualidade na construção do conhecimento e na organização e realização das 

tarefas do curso. 

• Aprendizado colaborativo. Com as ferramentas de interação e comunicação 

disponíveis nos ambientes, através das novas tecnologias de informática e 

comunicação, professores e alunos podem desenvolver suas tarefas dos cursos. Os 

trabalhos em grupo, discussão de ideias, socialização de temas pertinentes e 

discussão em grupo podem ser trabalhados entre os grupos. 

• Modularidade da apresentação. Os conteúdos, nos ambientes virtuais de 

aprendizagem, apresentam-se sob a forma de módulos, possibilitando ao aluno o 

acesso às informações na ordem que mais convier para o seu aprendizado. 

A autora também coloca algumas limitações para os ambientes: 

• Discordâncias quanto às formas de certificação dos cursos virtuais pelo 

questionamento da valorização do conhecimento teórico sem avaliação do 

conhecimento prático. 

• Falhas e limitações tecnológicas, infraestrutura de rede e velocidade de ligações 

(links), serviços básicos para a execução de qualquer projeto. 

• Largura limitada das bandas que provoca  uma entrega mais lenta do treinamento 

pela incorporação de som, vídeo e gráficos ao material didático. 

• Necessidade de disciplina intelectual dos estudantes, no sentido da utilização de 

forma responsável do tempo. 

• Falta de familiaridade ou habilidade com a Internet por parte dos alunos ou a não 

adaptação aos recursos da Internet, também podem impedir o bom desempenho 

do curso. 

• Necessidade de capacitação dos professores para o modelo e-learning. 
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Aretio (2007) traz uma classificação para estes tipos de ambientes utilizados na educação a 

distância:  

• Centrados na docência. Os ambientes estão centrados no modelo educacional de 

concepção mais tradicional, autoritária e conservadora da educação; nesse 

ambiente, a ordem, a estrutura e a autoridade imposta pelos professores estariam 

acima de quaisquer outras questões educacionais. A estrutura seria vertical, linear e 

normativa. 

• Centrados na aprendizagem. Os ambientes têm metodologias de aprendizagem e 

ferramentas de interação e comunicação. O professor é um orientador da 

aprendizagem do aluno, acompanhando o estudo e o aprendizado, enquanto o 

aluno tem a liberdade de usar seus próprios estilos e ritmos de aprendizagem na 

construção do conhecimento. 

• Centrados nos materiais. Os materiais didáticos, presentes nos ambientes virtuais 

de aprendizagem, determinam os objetivos dos cursos. Mediante conteúdos 

disponíveis, os alunos devem adquirir o maior volume de conhecimento. 

• Centrados na tecnologia. Nesses ambientes virtuais de aprendizagem o foco 

principal é a tecnologia. O ambiente se concentra no desenvolvimento de novas 

tecnologias em busca da aprendizagem dos conteúdos em detrimento dos alunos, 

do próprio corpo docente e de sua capacitação para aprender e ensinar. Deve 

buscar-se o equilíbrio entre o tecnológico e o educacional. 

• Centrados na interação e/ou participação.Os ambientes virtuais de aprendizagem, 

por estarem conectados à internet e utilizarem novas tecnologias de informação e 

comunicação são ambientes interativos, bidirecionais e dialógicos, numa 

perspectiva construtivista. As tecnologias colaborativas, síncrona e assíncrona, 

permitem aos professores e alunos e alunos e alunos a interação e comunicação no 

ambiente, numa construção colaborativa e/ou cooperativa entre os membros do 

grupo na construção do conhecimento. 

• Centrados na avaliação.Nesse ambiente, a avaliação da aprendizagem dos alunos é 

a base de todo o sistema. O processo ensino-aprendizagem é vivenciado pelos 

professores e alunos. A avaliação está centrada no aluno. Como o sistema gira em 

torno da avaliação da aprendizagem, pode haver, contudo, um exagero a ponto de 

todo o sistema viver pendente da avaliação. 
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• Ambientes ecléticos/integradores. São ambientes com proposta equilibrada e 

eclética que enxergam, nos outros ambientes, aspectos positivos para integrá-los 

corretamente. 

No cenário atual da educação a distância, as plataformas de ensino mais presentes são as 

centradas na tecnologia, haja vista que já se tem acesso a diversos sistemas facilitadores para a 

criação de ambientes virtuais de aprendizagem. Diversas são as plataformas, mas, em geral, as 

estruturas apoiam os alunos, em sua autonomia, senso crítico, sociabilidade, flexibilidade, 

acessibilidade, interação, comunicação e nas ações corporativas da aprendizagem e da construção 

do conhecimento, numa perspectiva dialógica e coletiva. Hoje, as plataformas que atuam nesse 

cenário são nacionais e internacionais. Nos trabalhos de Gabardo, Queveco e Ulbricht (2010) é feito 

um estudo comparativo das plataformas de ensino a distância que atuam no Brasil.  Também no 

relatório intitulado “Exploração de Ambientes Virtuais de Aprendizagem”, que tem a professora Lina 

Morgado como responsável junto com à aluna Diana Morares, publicado em 23 de junho de 2014, 

analisam-se algumas plataformas de ensino a distância (Morgado & Morales, 2014).  

Com base nos trabalhos de Gabardo, Quevedo e Ulbricht (2010) e Morgado e Morales 

(2014), procedeu-se a uma análise das plataformas de ensino a distância mencionadas nos 

estudos. Apresenta-se, em seguida uma breve descrição, terminando a análise com um quadro 

síntese. 

1) TelEduc (http://www.teleduc.org.br) 
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É um ambiente de aprendizado cooperativo, baseado na Web, cujo desenvolvimento teve 

início em 1997 pela equipe de pesquisadores do Núcleo de Informática Aplicada à Educação (Nied), 

da Universidade de Campinas (Unicamp), de São Paulo. A partir de 1998, com o crescimento e o 

desenvolvimento das pesquisas, foi lançada, em 2001, a versão de software livre para a educação 

nacional, passando a fazer parte da estrutura educacional de várias instituições públicas e privadas.  

2) Aulanet  (http://www.eduweb.com.br/elearning_tecnologia.asp) 

 

O AulaNet é um software Learning Management System (LSM), desenvolvido no Laboratório 

de Engenharia de Software (LES) do Departamento de Informática da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ), em 1997, para administração, criação, manutenção e 

assistência de cursos a distância. Os cursos, criados nesse ambiente, enfatizam a cooperação entre 

alunos e entre aluno e professor, sendo apoiados por diversas tecnologias, disponíveis na Internet. 
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3) Amadeus (http://amadeus.cin.ufpe.br/index.html/) 

 

De acordo com o site, foi criado no Centro de Informática (CIn) da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), coordenado pelo Grupo de Pesquisa Ciências Cognitivas e Tecnologia 

Educacional (CCTE), que desenvolveu um sistema de gestão de aprendizagem de segunda geração, 

baseado no conceito de blended learning. Mistura soluções tecnológicas e métodos variados de 

aprendizagem e experiências adquiridas de usuários de educação a distância para diversas 

plataformas (Internet, desktop, celulares, PDAs, e futuramente TV Digital) de forma integrada e 

consistente. O software é distribuído sob licença livre e pública. 
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4) Eureka (https://eureka.pucpr.br/entrada/index.php?acao=carregando)  

 

A plataforma de ensino a distância Eureka, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

(PUCPR), foi desenvolvida pelo Laboratório de Mídias Interativas (LAMI), mediante um acordo 

tecnológico com a Siemens Telecomunicações. O desenvolvimento do projeto iniciou-se, em 1998, 

e foi concluído em 2001. Com o convênio, o sistema foi utilizado tanto pela Siemens, em 

treinamentos a distância, quanto pela PUCPR em cursos de extensão a distância, parcerias e para 

apoio aos cursos de graduação presenciais. Com o término do convênio com a Siemens, ocorreu 

um processo de institucionalização da ferramenta pela PUCPR. 

5) E-Proinfo 
(http://eProinfo.mec.gov.br/eproinfo/interativo/acessar_espaco_sistema/acessar.htm) 
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O e-ProInfo é um software público, desenvolvido pela Secretaria de Educação a Distância - 

SEED do Ministério da Educação - MEC e licenciado por meio da GPL-GNU, Licença Pública Geral. 

No ambiente Colaborativo do e-ProInfo, o participante pode acessar os conteúdos, as informações e 

atividades organizadas por temas. O ambiente disponibiliza, também, recursos para  as atividades 

educacionais, como Tira-dúvidas, Noticias, Avisos, Diário, Biblioteca e um conjunto de ferramentas 

síncronas e assíncronas, para a interação, tais como: fórum, videoconferência, bate-papo, e-mail, 

quadro de aviso, notícias, biblioteca e enquete. Ferramentas de avaliação também são 

disponibilizadas na plataforma, como avaliação de desempenho, questionários e estatísticas de 

atividades.   

6) WebCT (https://www.elc.uga.edu/webct/entryPageIns.dowebct) 

 

O Web Course Tools (WebCT) é um software Learning Management System (LSM), software 

proprietário, desenvolvido pela British Columbia University no Canadá e utilizado na criação de 

cursos educacionais, voltado para instituições de ensino que oferecem ensino nas modalidades a 

distância e presencial. O ambiente disponibiliza ferramentas educacionais para o processo de 

ensino/aprendizagem, como sistema de conferência, chat, correio eletrônico, acompanhamento do 

aluno, suporte para projetos colaborativos, autoavaliação, questionários, distribuição e controle de 

notas, glossário, controle de acesso, calendário do curso, geração automática de índices e pesquisa. 

O WebCT, hoje, pertence à empresa Backboard.  
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7) Blackboard Learning System (http://www.blackboard.com) 

 

O Blackboard é um Learning Management System (LSM), software proprietário, 

desenvolvido pela empresa Blackboard Inc, em 1997, com sede nos Estados Unidos. O ambiente é 

uma ferramenta de ensino a distância com base na facilidade de utilização, flexibilidade pedagógica, 

com funcionalidades intuitivas de suporte ao e-Learning e desenvolveu funcionalidades de 

instruções e comunicação. As áreas funcionais do ambiente são gestão de informação, 

compreendendo as informações pessoais, elementos de cursos e documentos, recursos 

acadêmicos através da Web e integração de conteúdos, a comunicação por emio das ferramentas 

assíncronas e síncronas, possibilizando a comunicação com as ferramentas de e-mail, fóruns, aulas 

virtuais em tempo real, chats, recursos para envio de tarefas, quadro de avisos, materiais, 

conteúdos e calendário. Quanto às avaliações, o ambiente disponibiliza testes e questionários com 

feedback automático, notas on-line e registro da participação e progressão dos conteúdos, utilitários 

para o controle da gestão de formação dos professores e armazenamento de informação. Ademais, 

desenvolve ações voltadas para a acessibilidade, para a inclusão de pessoas com necessidades 

especiais e com dificuldades de aprendizagem. Essa plataforma é a utilizada pela Universidade do 

Minho. 

8) LearningSpace (http://openlearn.open.ac.uk) 

O desenvolvimento da plataforma começou, em maio de 2006, oferecendo uma ampla gama 

de áreas para Educação a Distância. O ambiente inclui ferramentas de autoavaliação, fóruns e uma 

experiência personalizada de colaboração ao aluno, com criação e utilização de materiais de 

aprendizagem. Para a comunicação, o LearningSpace utiliza ferramentas de rede social para 
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replicar os diferentes modos informais de comunicação e aprendizagem que acontecem em um 

campus tradicional.   

9) Moodle (http://moodle.com) 

 

O Moodle é uma plataforma de ensino/aprendizagem, voltado para a educação a distância 

muito utilizada no mundo e, no Brasil, principalmente nas instituições públicas, sendo, também, 

utilizada em empresas privadas. Por representar uma plataforma baseada em software livre facilitou 

sua adoção pelas instituições de ensino.  Foi concebido pelo educador e informático Martin 

Dougiamas, baseando-se nos princípios do “construtivismo social”. O Moodle advém de Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment (ambiente modular de aprendizagem dinâmica 

orientada a objetos). Distribuído através da licença Open Source, a plataforma é livre para carregar, 

usar, modificar e, até mesmo, distribuir sob condição da GPL (General Public License), licença para 

software livre. No seu desenvolvimento, utiliza a linguagem de programação php e suporta vários 

tipos de dados MySQL, PostgreSQL, Oracle, Access e Interbase. A plataforma por ser desenvolvida 

em software livre  deve ser instalada em servidores com o sistema operacional livre, Linux. Além de 

ser um software livre, com distribuição gratuita, tem, como ponto forte, o código fonte de 

programação, aberto e disponibilizado gratuitamente, possibilitando às instituições, utilizadoras 

desse ambiente virtual de aprendizagem, fazer alterações, adaptações ou personalizações em seus 

cursos. A plataforma Moodle trabalha com o padrão SCORM (Sharable Content Object Reference 
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Model), padronização que facilita o trabalho de exportação e importação de conteúdo. O 

desenvolvimento dos cursos, nesse padrão, obedece ao mesmo formato de outras plataformas, 

garantindo um avanço no re-trabalho de implantação, flexibilizando sua criação em outra plataforma 

sem alteração ou perdas. O acesso à Moodle se dá por meio de um navegador da Web, valendo-se 

de um servidor em rede IP, onde estarão instalados o software e um banco de dados. A partir desse 

ambiente, a plataforma estará acessível a quaisquer tecnologias de informática e comunicação que 

disponibilize o acesso à internet. O acesso pode  ser através de cabo, WIFI, 3G ou 4G.    Essa 

plataforma é utilizada no Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN). 

Para Morgado e Morales (2014), o Moodle possibilita várias atividades laborais para o 

ensino/aprendizagem, de forma assíncrona e síncrona, na plataforma, tais como: fóruns, gestão de 

conteúdo (recursos), questionários e pesquisa com diversos formatos, blogs, criação e gestão de 

base de dados, sondagens, chats e glossários, oportunizando grande capacidade de adaptação às 

necessidades específicas de cada curso.    

Concernente aos recursos que o Moodle disponibiliza para publicação, interação e 

avaliação, o professor conteudista dispõe de grande variedade desses recursos, sendo que existem 

muitos plug-ins que podem ser baixados do site Moodle.org e instalados no servidor. Sabbatani 

(2007) ratifica esse pensamento, apresentando as seguintes ferramentas padrão do Moodle.   

Conteúdo instrucional: materiais e atividades 

• Páginas simples de texto 

• Páginas em HTML 

• Acesso a arquivos em qualquer formato (PDF, DOC, PPT, Flash, áudio, vídeo etc.) 

ou a links externos (URLs) 

• Acesso a diretórios (pastas de arquivos no servidor) 

• Rótulos 

• Lições interativas 

• Livros eletrônicos 

• Wikis (textos colaborativos) 

• Glossários 

• Perguntas frequentes  

Ferramentas de interação: 

• Chat (bate-papo) 
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• Fórum de discussão 

• Diários  

Ferramentas de avaliação: 

• Avaliação do curso 

• Questionários de avaliação 

• Ensaios corrigidos 

• Tarefas e exercícios   

Ainda de acordo com Sabbatini (2007), a plataforma Moodle dispõe de ferramentas de 

avaliação dos alunos para que os professores tenham esses recursos e possam utilizá-los de 

diversas maneiras, flexibilizando as formas de avaliações que melhor se apliquem no melhoramento 

do processo do ensino/aprendizagem dos cursos.  

As avaliações da plataforma Moodle compreendem: 

• Avaliação por acessos: o Moodle fornece uma ferramenta denominada log de 

atividades, que permite o acompanhamento, através de gráfico, dos acessos dos 

participantes ao site. A ferramenta diagnostica o dia, o horário, o computador e o 

tempo de utilização das ferramentas, os módulos, materiais ou atividades 

acessadas.  

• Avaliação por participação: acompanha e mapeia todas as intervenções feitas pelos 

alunos no ambiente, tais como: envio de perguntas e respostas, atividades 

colaborativas, entradas no diário, entre outras, separando por perfil de usuário, 

permitindo, assim, agilidade na avaliação. Existem ferramentas específicas que 

auxiliam o professor a orientar ensaios, exercícios e tarefas, com datas e horários 

limites para entrega.  

• Avaliação somativa e formativa: o Moodle permite a criação de enquetes, 

questionários de múltipla escolha, dissertativos, com grande variedade de formatos. 

Essas avaliações podem ser submetidas aos alunos sem datas específicas, com 

tempo máximo para resposta e possibilitam misturar questões e alternativas. O 

sistema permite, ainda, a utilização do banco de questões de uma determinada 

disciplina. 
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Morgado e Morales (2014), em seu trabalho de exploração de ambientes virtuais de 

aprendizagem, analisaram várias plataformas Learning management System (LMS), entre elas, o 

Moodle. As autoras listaram diversas vantagens e desvantagens da plataforma, destacadas a seguir: 

Vantagens  

• Controle absoluto por parte do professor em face do conteúdo do curso. 

• Estabelecimento de prazo para entrega das atividades, assim como a possibilidade 

de acompanhamento pelo professor no seu desenvolvimento. 

• Informação completa sobre os trabalhos realizados pelos alunos. 

• Reutilização dos cursos criados, assim como permissão da partilha dos cursos e 

dos recursos. 

• Construção dos cursos em conjunto com outros professores. 

• Utilização de recursos variados, devidamente identificados com recursos e 

etiquetas. 

• Estabelecimento de comunicação entre todos os utilizadores da plataforma. 

• Avaliação contínua e permanente, através da constante interação entre os usuários, 

possibilitando feedback  imediato e constante por parte do professor sobre as 

atividades e a avaliação. 

• Diversidade de temas e modelos disponíveis que permitem ao administrador 

personalizar o ambiente de forma simples. 

• Possibilidade de edição diferenciada para o professor e para os alunos. 

• Suporte multi-idioma. 

• Oportunidade de uma familiarização rápida em face da sua utilização. 

• Adequação ao ritmo de trabalho do aluno. 

• Criação de testes de múltipla escolha com resultado imediato. 

• Elaboração de trabalhos colaborativos. 

Não obstante um leque amplo de vantagens, as autoras, no mesmo trabalho, também 

apontam algumas desvantagens, discriminadas abaixo: 

• Não permite a utilização de algumas ferramentas pedagógicas importantes no 

contexto do ensino aprendizagem, como, por exemplo palavras cruzadas. 

• A interface requer melhoramentos. 

• Problemas com a segurança na instalação da plataforma. 
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• A falta de integração automática com equipamentos de videoconferência. 

• Acesso lento em razão da estrutura de navegação, dificultando a criação de 

conteúdo e a sua administração. 

O quadro seguinte, apresentado por Garbado, Queveco e Ulbricht (2010) em seu estudo 

comparativo das plataformas desenvolvidas para ambientes virtuais de aprendizagem, avaliou 

diversos pontos, como: o sistema de distribuição, princípios pedagógicos, armazenamento 

corporativo, interatividade, multimídia, usabilidade e acessibilidade. Foram detectadas algumas 

disparidades em relação à oferta de ferramentas para o aprendizado colaborativo, assim como em 

relação à interatividade. Outro ponto averiguado é que as plataformas não apresentam equilíbrio em 

seus recursos. Um outro fator é que, também, não apresentam os recursos multimídias, mesmo 

enfatizando a utilização desses sistemas. A seguir, apresenta-se o quadro 9 com essas 

especificidades.  
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Quadro 9 - Plataformas de Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

 

Fonte: Garbado, Queveco e Ulbricht (2010) 
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Na análise de Garbado, Queveco e Ulbricht (2010), os ambientes virtuais de aprendizagem 

demonstraram que estão aquém do que podem representar em inovação. A falta de equilíbrio entre 

os aspectos pedagógicos e tecnológicos ocorre, de modo geral, em todas as plataformas analisadas. 

Esse desequilíbrio é proveniente da própria força tecnológica, normalmente colocada à frente do 

fazer pedagógico; isso é um dado relevante, visto que a educação a distância faz uso das 

tecnologias de informação e comunicação nos processos de ensino/aprendizagem. Ademais, 

constatou-se que as plataformas não estão usufruindo das potencialidades da Web 2.0, onde se 

pode trabalhar melhor os recursos didáticos disponíveis por esse tipo de tecnologia buscando, 

assim, se obter uma aprendizagem mais completa, de cariz construtivista,, contemplando o ato de 

criação e criatividade do aluno no desenvolvimento do seu processo educacional.  A acessibilidade é 

um item que, de modo geral, as plataformas não atendem, ficando muito a desejar na inclusão de 

alunos com necessidades especiais. Para intensificar a qualidade da informação, os estudos citados 

aponta a necessidade de aprimorar as soluções corporativas para o desenvolvimento das 

comunidades, a fim de que a construção do ensino-aprendizagem virtual apresente eficácia a todos 

os participantes, com acessibilidade universal.  

3.6 Síntese do capítulo 

A união da educação e da tecnologia concorreu para o surgimento da educação a distância. 

Na história da EaD e sua evolução, sempre caminharam juntas. As gerações da EaD são marcadas 

pela evolução das tecnologias. Assim, essa busca incessante da EaD em busca de um modelo 

pedagógico que traga ao aluno melhores condições de aprendizagem é uma luta incansável dos 

estudiosos, nas pesquisas e trabalhos acadêmicos, como, por exemplo, as plataformas de ensino.  

As plataformas de ensino a distância constituem o meio mais utilizado pelas instituições de 

ensino que ofertam essa modalidade de ensino. A importância desse meio tecnológico, utilizado 

pela educação a distância, justifica-se pela necessidade de avaliar e ter conhecimento para aplicá-lo 

como ambiente virtual de aprendizagem. Todo o sistema educacional de uma instituição que 

implanta um ambiente e-learning precisa não só capacitar docentes e alunos e técnicos de apoio, 

como também se apropriar desse meio como ferramenta educacional que integra todo o sistema da 

instituição, envolvendo todos os que trabalham com a educação a distância. A propósito, 

corrobamos o pensamento de Morgado e Morales (2014, p. 25) quando afirmam que “é importante 

fazer com que as plataformas de ensino/aprendizagem espelhem a construção do conhecimento 
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com o potencial inerente às tecnologias contemporâneas, sem deixar de lado o aspecto educacional 

para assim se alcançar uma aprendizagem significativa”. 
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4.1 Introdução 

Após se ter abordado, no capítulo 2, a evolução do conceito da EaD, decorrente da evolução 

e inovação das TDIC, e consequentes aplicações na educação, fazendo emergir cenários educativos 

inovadores, como o e-learning, b-learning, c-learning, m-learning, e u-learning, e, no capitulo 3, se 

ter falado sobre os principais marcos da evolução da EaD, a nível geral, e  particularmente no 

Brasil, agora é pertinente uma reflexão sobre as implicações da adoção da EaD e E-learning nas 

Instituições do Ensino Superior.  

Este é um capítulo que se pode considerar introdutório ao estudo científico em foco, o qual, 

como já se fez referência, tem como principal intenção averiguar a contribuição dos indicadores de 

gestão para sistemas de educação a distância para melhoria dos processos de implementação e 

acompanhamento dos cursos a distância oferecidos pelo Instituto Federal do Estado do Rio Grande 

do Norte.  

A Educação a Distância, em cada etapa da sua evolução, sempre aproveitou os meios de 

comunicação correspondentes, passando a utilizá-los como instrumentos para a educação. Com a 

evolução desses meios tecnológicos, principalmente as tecnologias digitais e a internet, a EaD 

beneficiou as marcas comunicacionais da cibercultura, assentes na conectividade, mobilidade e 

ubiquidade. Desse modo, vem se afirmando como  modalidade de educação de qualidade, sendo 

reconhecida “como uma modalidade de educação extremamente adequada e desejável para 

atender às novas demandas educacionais, decorrentes das mudanças na nova ordem econômica 

mundial” (Belloni, 2009a, p.3). Assim, cada vez mais, as Instituições de Ensino Superior (IES), 

mesmo as que têm, na sua matriz, a educação presencial como referência, têm aderido à educação 

a distância enquanto modalidade de ensino em seu sistema educacional.  

As Instituições de Ensino Superior (IES) têm investido recursos na educação a distância e 

desenvolvido estudos e pesquisas na área, apesar de, nas universidades federais, ainda existir 

muito descrétido quando a essa metodologia de ensino. Muitos professores ainda duvidam de que 

se possa aprender, adequadamente, sem sua presença física, especialmente sem sua aula (Demo, 

2010); outros temem as inovações tecnológicas e percebem ameaçada a sua condição de 

professor; já nas instituições de ensino superior privadas, a educação a distância foi absorvida e 

ofertada nos mais diversos cursos. O crescimento da educação a distância no Brasil e no mundo é 

visível pelos números apresentados, como já se constatou no capítulo anterior. Em 2011, de acordo 

com dados do Censo de Educação Superior, no Brasil, entre 6,7 milhões de universitários, 14,7% 
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estavam matriculados em cursos a distância (INEP, 2011). No mundo, tendo, como referência, o 

Canadá, onde aconteceu a massificação da educação a distância, das 56 universidades 53 

oferecem cursos a distância9 . Esses dados corroboram a adoção da educação a distância nas 

instituições de ensino superior, quebrando fronteiras e ampliando a oferta de educação nos lugares 

mais diversos. Essa quebra de paradigma só foi possível graças ao trabalho, à capacitação e ao 

investimento que as instituições, sejam públicas ou privadas, fizeram o propósito de ultrapassar os 

muros da academia convencional, fazendo com que o conhecimento pudesse ir além das salas de 

aula presenciais. Esse investimento tem multiplicado a oferta de cursos a distância e, também, 

possibilitado o aprimoramento nessa modalidade de ensino. A troca de conhecimento, as pesquisas 

e os investimentos em novas tecnologias têm impulsionado o ensino a distância e, somado a isso, o 

desenvolvimento social e econômico. A esse propósito, Mattar (2013, p. 2)10 afirma que  

a educação a distância tem permitido expandir a oferta da educação para pessoas que antes 
não poderiam estudar presencialmente por diversos motivos. Além disso, as novas tecnologias 
de EaD têm nos forçado a repensar nossas práticas na própria educação presencial, gerando 
uma onda de inovação pedagógica. 

A educação a distância, com as novas tecnologias digitais de informação e comunicação, 

vem se destacando no cenário educacional, gerando euforia por parte de alguns, e preocupação por 

parte de outros. Vive-se num mundo onde o bem e o mal existem; por isso, deve-se ficar atento às 

metodologias utilizadas para o ensino-aprendizagem a distância, procurando não reproduzir os 

modelos de educação convencionais, características de uma educação bancária (Freire, 1983).  Há, 

assim, a necessidade da avaliação do processo educacional a distância para que os cursos desse 

tipo de educação não se tornem uma mercadoria exposta ao mercado financeiro. Pelo contrário, 

deve-se valorizar a educação a distância  com  uma abordagem inovadora, a qual, segundo Badrul 

H. Khan implica   

a disponibilização de um ambiente de aprendizagem bem concebido, centrado no aluno, 
interativo e facilitado para qualquer um, em qualquer lugar, a qualquer hora, utilizando 
atributos e recursos de diversas tecnologias digitais, juntamente com outras formas de material 
didático adequado para um ambiente de aprendizagem aberto, flexível e distribuído (Khan, 
2005, p.  33). 

 

                                                

 
9 Informação obtida no site da Universidade Anhembi Morumbi: http://portal.anhembi.br/noticias/educacao-a-distancia-apresenta-crescimento-no-

brasil-e-no-mundo/ 
10 Informação obtida no site da Universidade Anhembi Morumbi: http://portal.anhembi.br/noticias/educacao-a-distancia-apresenta-crescimento-no-

brasil-e-no-mundo/ 
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Este capítulo trata, então, de alguns aspectos a considerar pelas Instituições de Ensino 

Superior (IES) na adoção da Educação a Distância e E-learning.  

4.2  Adoções da educação a distância e e-learning nas Instituições de Ensino Superior (IES)  

As instituições de ensino superior, nas suas políticas educacionais, vêm adotando a 

educação a distância como mais uma modalidade de ensino. A expansão dessa modalidade de 

ensino, no Brasil, se deu por meio do programa Universidade Aberta do Brasil (UaB) do Ministério 

da Educação (MEC). O Programa, criado para a formação de professores da educação básica, teve 

sua implementação em 2005, por meio de algumas parcerias com prefeituras municipais, com o 

propósito de qualificar esses professores para alavancar a educação básica das redes municipais e 

estaduais. A oferta desse programa atingiu todo o Brasil, tanto as capitais quanto as cidades mais 

distantes, ofertando cursos superiores a distância, para a formação desses professores. Com o 

avanço da educação a distância,  as instituições de ensino superior (IES), nomeadamente as 

públicas, reconheceram a necessidade de criar políticas educacionais voltadas para essa 

modalidade de ensino, em um sistema próprio, por meio de um consenso de professores e 

gestores, para a implantação da educação a distância institucional.  

Alguns aspetos precisam ser considerados, ao pretender implantar o e-learning, em geral, 

mas, em particular, junto à EaD. Para Gomes (2005), os desafios para a implantação do e-learning, 

em nível institucional, têm diversas dimensões: (i) infraestruturas e apoio técnico; (ii) gestão 

administrativa; (iii) competências e reconhecimento profissional; (iv) recursos pedagógicos e e-

conteúdos. 

Na dimensão infraestruturas e apoio técnico, a autora considera que é fundamental, para a 

implementação das politicas de educação a distância nas IES, o nível da qualidade das 

infraestruturas de hardware e software, o acesso à internet através de rede de banda larga e 

wirelesss e a plataforma (sistema) de gestão da aprendizagem(Learning Management System) com 

adequados requisitos técnicos e pedagógicos, como também a instrutura de recursos humanos 

para garantir o bom funcionamento. 

Na dimensão gestão administrativa, a autora considera que é primordial assegurar os 

serviços acadêmicos, como: matrículas,  pagamento das mensalidades, inscrições de exames, 

provas de avaliação, entre outros. As prestações de serviços on-line de caráter administrativo devem 

estar devidamente suportada pela vertente de infraestruturas e apoio técnico e devidamente 
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articulada, do ponto de vista do hardware e software como sistema de gestão da aprendizagem 

(LMS – LearningManagement System)  

Na dimensão competências e reconhecimento profissional, a autora considera que a 

implementação sistemática de atividades de e-learning exige um reconhecimento e apoio 

institucional aos professores incipientes nessa área de tamanha relevância. 

Na dimensão recursos pedagógicos e e-conteúdos, a autora considera essencial o material 

didático produzido para aprendizagem através do e-learning. A necessidade de disponibilizar os 

conteúdos (e-conteúdos), sob a forma de materiais didáticos que facilitem um processo de 

aprendizagem mais autónomo e baseado no autoestudo, é significativamente maior, haja vista que 

a aprendizagem se dará totalmente on-line; outro aspecto que deve ser levado em consideração é a 

interação que acontece em todos os níveis.  Segundo a autora, uma das vantagens da adoção do e-

learning é o de ser suportado por tecnologias que permitem o recurso a documentos hipermédia e a 

meios como as simulações e os laboratórios virtuais, capazes de gerar ambientes de aprendizagem 

multidimensionais. 

De acordo com Freitas (2009), as Instituições de Ensino Superior no Brasil estão adotando 

a educação a distância no seu sistema educacional, motivadas por dois fatores existentes que estão 

incentivando as práticas do ensino a distância nos seus cursos: primeiro, em função do avanço das 

novas tecnologias de informação e comunicação (NTIC). Esse avanço tem permitido que as 

instituições possam definir melhor seus modelos de aprendizagem on-line, dando possibilidade de 

criar metodologias pedagógicas mais próximas da realidade da instituição e em consenso com os 

professores e alunos; segundo, por meio do Ministério da Educação (MEC) que criou políticas 

públicas de incentivo ao uso da educação a distância. Nesse cenário, surgiu vária legislação 

governamental, como portarias e instrumentos regulatórios da educação a distância que dão 

suporte à garantia da qualidade dos cursos a distância, oferecidos pelas instituições de ensino 

superior.  

Essa combinação do avanço das TIC com as políticas públicas tem estimulado a entrada 

das Instituições de Ensino Superior na educação a distância. Há muito tempo que essas instituições 

têm adotado a educação a distância, mas com o mesmo modelo tradicional de ensino, o diferente 

era a inclusão de algumas tecnologias, como mediadoras do ensino-aprendizagem, com o propósito 

de atender aos alunos que, por algum motivo, não poderiam comparecer aos cursos 

presencialmente por questões das distâncias geográficas. Essa lógica permaneceu até o surgimento 
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das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC). Com o avanço dessas tecnologias, foi 

possível criar as plataformas de ensino a distância, os ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), 

que permitiram a adoção do e-learning pelas Instituições de Ensino Superior.  

A instituição que adota uma metodologia como o e-learning, com a visão que rapidamente 

viabiliza sua implementação enquanto metodologia de ensino, com o objetivo de expandir a 

educação a distância, através de seus cursos, precisa levar em consideração que todo processo de 

mudança é complexo, exigindo tempo e reflexão contínua. Sobre isso, Silva, Gomes e Silva (2006, 

p. 230) afirmam: “...o que é que importa manter e o que é que pode ser importante alterar, num 

contínuo entre avaliação diagnóstica (Onde estamos? O ponto da situação...) e prognóstica (Onde 

pretendemos chegar? Objetivos a atingir...)”. 

Torna-se necessário que a implementação do e-learning nas IES seja avaliada, haja vista 

que a implementação da educação a distância, nessas instituições de ensino, utiliza o e-learning 

como método de aprendizagem on-line através dos ambientes virtuais de aprendizagem. O aumento 

crescente dessa modalidade de ensino, no sistema educacional das instituições, está gerando 

mudanças no fazer pedagógico; a entrada das tecnologias, mediadoras do ensino-aprendizagem, faz 

com que gestores educacionais, professores, alunos e toda a comunidade educacional mude o 

olhar educacional e as práticas pedagógicas, sem colocar as tecnologias à frente das metodologias 

pedagógicas; por isso, é preciso que “qualquer projeto que mobiliza expectativas a diversas escalas, 

que pretende introduzir alterações no modus operandis das organizações, necessita de ser 

acompanhado e monitorizado desde a sua concepção até à sua finalização” (Gomes, Silva, & Silva, 

2004, p. 1).  

Belloni (1999, pp. 95-96) defende que “a tendência provável das transformações no ensino 

superior em geral, com relação às TICs e de formas mais abertas de aprendizagem, aponta para a 

implementação de sistemas mistos, presenciais e a distância, ou mais precisamente para 

modalidades novas de ensino/aprendizagem” 

Em 2016, pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa e Administracão da Educação – 

IPAE11, mostra que já existem 345 Instituições de Ensino Superior credenciadas para 

desenvolvimento de programas de graduação e pós-graduação lato sensu  a distância. Nesse 

conjunto, há universidades, centros universitários, faculdades, Ifs e Cefets. Esses números 

                                                

 
11 Informação obtida no site do IPAE: http://www.ipae.com.br/ead/credenciadas.html  
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comprovam a necessidade de avaliar a entrada em larga escala da EaD e E-learning nas Instituições 

de Ensino Superior. 

Conforme previsto no artigo 80 da Lei nº. 9.394/96 (LDB), para uma Instituição de ensino 

superior oferecer cursos a distância, é preciso ser credenciada pelos órgãos governamentais. O 

Ministério da Educação12 trata das modalidades de atos autorizativos para o credenciamento e 

recredenciamento de instituições de educação superior e de autorização, reconhecimento e 

renovação de reconhecimento de cursos de graduação, que servem para a educação presencial e a 

distância na mesma instituição. Deve ser feito um credenciamento para a Instituição de Ensino 

Superior oferecer cursos presenciais e outro credenciamento para oferecer cursos a distância. 

Para o credenciamento e recredenciamento, as instituições de educação superior devem 

solicitar o credenciamento junto ao Ministério da Educação. De acordo com sua organização 

acadêmica, as Instituição de Ensino Superior são credenciadas como: faculdades, centros 

universitários e universidades. Inicialmente, a Instituição de Ensino Superior é credenciada como 

faculdade. O credenciamento como universidade ou centro universitário, com as respectivas 

prerrogativas de autonomia, depende do credenciamento específico de instituição já credenciada, 

em funcionamento regular e com padrão satisfatório de qualidade. O primeiro credenciamento da 

instituição tem prazo máximo de três anos, para faculdades e centros universitários, e de cinco 

anos, para as universidades. O recredenciamento deve ser solicitado pela IES ao final de cada ciclo 

avaliativo do Sinaes, junto à secretaria competente. 

Para iniciar a oferta de um curso de graduação, a Instituição de Ensino Superior depende 

de autorização do Ministério da Educação, exceto as universidades e os centros universitários que, 

por terem autonomia, independem de autorização para funcionamento de curso superior. No 

entanto, essas instituições devem informar à secretaria competente os cursos abertos para fins de 

supervisão, avaliação e posterior reconhecimento (Art. 28, § 2°, do Decreto nº 5.773, de 9 de maio 

de 2006). O reconhecimento deve ser solicitado pela IES quando o curso de graduação tiver 

completado 50% de sua carga horária. O reconhecimento de curso é condição sine qua non para a 

validade nacional dos respectivos diplomas. 

Para ser credenciada, uma IES precisa ser avaliada; para isso, foi desenvolvido um 

instrumento de avaliação que credencia a instituição para a oferta da modalidade de educação a 

                                                

 
12

 Informação obtida no site do ME: http://portal.mec.gov.br 
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distância. O Ministério de Educação (MEC), através da extinta Secretaria de Educação a Distância 

(SEED), do Departamento de regulação e supervisão da educação a distância (SEED), do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep, e do Sistema nacional de 

avaliação da educação superior – Sinaes, elaborou o instrumento de credenciamento institucional 

para oferta da modalidade de educação a distância13. O formulário é composto de três dimensões 

em que cada dimensão consta de indicadores que vão determinar se a instituição tem condições de 

ser credenciada. Esses indicadores são medidos por uma escala de 1 a 5, em ordem crescente de 

valor.  

Considerando a importância na adoção da EaD pelas IES, abordar-se-á cada uma dessas 

dimensões e respetivos indicadores. 

A dimensão 1 avalia a Organização Institucional para Educação a Distância, por meio dos 

seus 12 indicadores. 

Indicador 1 - Missão institucional para atuação em EaD 

Quando é possível constatar que a IES tem condições de cumprir sua missão para atuação 

em EaD, tal como definida em seu PDI, no seu regimento e nos documentos que estabelecem seus 

compromissos com o poder público. 

Indicador 2 - Planejamento de Programas, Projetos e Cursos a distância 

Quando a instituição comprova, plenamente, os requisitos e as condições necessários à 

implementação do planejamento de programas, projetos e cursos na modalidade de educação a 

distância, compatíveis com o prazo de vigência do credenciamento institucional. 

Indicador 3 - Plano de Gestão para a Modalidade da EaD 

Quando a instituição apresenta garantia de cumprimento do Plano de Gestão da Modalidade 

de EaD, que contempla e detalha as ações administrativas e acadêmicas com o respectivo 

cronograma de execução. 

Indicador 4 - Unidade responsável para a gestão de EAD 

Quando a instituição comprova a existência de unidade específica, responsável pela gestão 

acadêmico-operacional da modalidade de educação a distância, contemplada no organograma da 

                                                

 
13

 MEC/INEP/SINAES http://download.inep.gov.br/download/superior/ead/Instrumento_Credenciamento_IES-EAD.pdf 
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IES e o seu trabalho é realizado em parceria com as demais unidades e departamentos da 

instituição. 

Indicador 5 - Planejamento de Avaliação Institucional (Autoavaliação) para a EaD   

Quando a instituição comprova a existência de processo de avaliação institucionalizada, 

aplicada contínua e periodicamente, cujos resultados contribuem para correções e melhorias na 

atuação da instituição, inclusive na EaD. 

Indicador 6 - Representação docente, tutores e discentes  

Quando a instituição possui regras institucionalizadas que permitem uma representação 

ampla de professores, tutores e estudantes nos seus órgãos colegiados, proporcionando reflexões e 

debates visando ao aperfeiçoamento dos processos e à gestão da modalidade de educação a 

distância. 

Indicador 7 - Estudo para implantação dos polos de apoio presencial 

Quando a IES justifica, de forma plenamente convincente, a localização dos polos, com 

base em estudos que consideram a distribuição geográfica dos polos existentes e a demanda por 

cursos  superiores.   

Indicador 8 - Experiência da IES com a modalidade de educação a distância 

Quando a IES comprova experiência, anterior ao credenciamento de, pelo menos, três anos 

na oferta de ações na modalidade de educação a distância, na forma de cursos livres e capacitação 

interna de pessoal, entre outros. 

Indicador 9 - Experiência da IES com a utilização de até 20% da carga horária dos cursos 

superiores presenciais na modalidade de educação a distância 

Quando a IES comprova em, pelo menos, três cursos de graduação presencial a adequada 

utilização de 20% da carga horária ofertada na modalidade de educação a distância há mais de um 

ano. 

Indicador 10 - Sistema para gestão acadêmica da EaD 

Quando a IES apresenta sistema informatizado de gestão acadêmica dos alunos de EaD, 

com controle dos processos respectivos integrados ao sistema geral de gestão acadêmica. 
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Indicador 11 - Sistema de controle de produção e distribuição de material didático (logística) 

Quando a IES tem sistema pleno de controle de produção e distribuição de material 

didático, com equipe técnica dedicada, bem como dispõe de estratégias alternativas para atender 

aos estudantes em situações diversas e adversas. 

Indicador 12 - Recursos financeiros 

Quando, à luz das evidências locais, a instituição demonstra possuir recursos financeiros 

para levar a efeito os investimentos previstos no seu PDI. 

A dimensão 2 avalia o Corpo Social, através dos seus 11 (onze) indicadores. 

Indicador 1 - Programa para formação e capacitação permanente dos docentes 

Quando existe previsão de política de capacitação para a educação a distância dos docentes 

e de acompanhamento de seus trabalhos com plenas condições de implementação.  

Indicador 2 - Programa para formação e capacitação permanente dos tutores 

Quando existe previsão de política de capacitação para a educação a distância dos tutores e 

de acompanhamento de seus trabalhos com plenas condições de implementação.     

Indicador 3 - Produção científica 

Quando há plena previsão de política de estímulo à produção científica. 

Indicador 4 - Titulação e formação do coordenador   de EaD da IES 

Quando o coordenador de EaD possui doutorado e experiência de magistério superior de, 

no mínimo, 4 anos, sendo, pelo menos, 3 anos em educação a distância. 

Indicador 5 - Regime de trabalho do coordenador de EaD da IES 

Quando o regime de trabalho previsto para o coordenador de EaD contemplar, pelo menos, 

40 horas semanais, plenamente dedicadas à coordenação. 

Indicador 6 - Corpo técnico-administrativo para atuar na gestão em EaD 

Quando todos os profissionais técnico-administrativos têm qualificação ou experiência 

profissional de, pelo menos, 1 ano para atuar na gestão da modalidade de educação a distância. 
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Indicador 7 - Corpo técnico-administrativo para atuar na área de infraestrutura tecnológica 

em EaD 

Quando todos os profissionais técnico-administrativos têm qualificação ou experiência 

profissional de, pelo menos, 1 ano para atuar na área de infraestrutura tecnológica em EaD. 

Indicador 8 - Corpo técnico-administrativo para atuar na área de produção de material 

didático para EaD 

Quando todos os profissionais técnico-administrativos têm qualificação ou experiência 

profissional de, pelo menos, 1 ano para atuar na área de produção de material didático para EaD. 

Indicador 9 - Corpo técnico-administrativo para atuar na gestão das bibliotecas dos polos de 

apoio presencial 

Quando todos os profissionais técnico-administrativos têm qualificação ou experiência 

profissional de, pelo menos, 1 ano para atuar na gestão de um sistema de bibliotecas com 

diferentes unidades.   

Indicador 10 - Regime de trabalho 

Quando todo o pessoal técnico-administrativo atuante na EaD tem previsão de contrato em 

tempo parcial ou integral. 

Indicador 11 - Política para formação e capacitação permanentes do corpo técnico-

administrativo 

Quando existe previsão de políticas de capacitação para a educação a distância e de 

acompanhamento do trabalho com plenas condições de implementação. 

A dimensão 3 avalia Instalações Físicas, por meio dos seus 7 (sete) indicadores. 

Indicador 1 - Instalações administrativas 

Quando as instalações administrativas envolvidas nas atividades de EaD atendem, 

plenamente, aos requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, 

conservação e comodidade, necessária à atividade proposta. 

Indicador 2 - Infraestrutura de serviços 

Quando há previsão, na instituição ou em suas proximidades, de infraestrutura de serviços 

plenamente adequados ao atendimento do corpo social envolvido nas atividades de EaD como, por 
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exemplo, alimentação, transporte, comunicação, estacionamento, entre outros. 

Indicador 3 - Recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação (audiovisuais e 

multimídia) 

Quando a IES comprova os recursos de TIC (audiovisuais, incluindo multimídia) em 

quantidades plenamente satisfatórias para atender às necessidades de professores, tutores, 

técnicos e estudantes envolvidos nas atividades da EaD. 

Indicador 4 - Plano de expansão e atualização de equipamentos 

Quando existe plano de expansão e de atualização de equipamentos envolvidos nas 

atividades de EaD, previsto no PDI, com plena capacidade de execução.   

Indicador 5 - Biblioteca: instalações para gerenciamento central das bibliotecas dos polos de 

apoio presencial e manipulação dos respectivos acervos 

Quando as instalações para o gerenciamento central das bibliotecas dos polos de apoio 

presencial e manipulação central do acervo, que atendem aos polos de apoio presencial, satisfazem 

plenamente os requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, 

conservação e comodidade, necessária à atividade proposta. 

Indicador 6 - Biblioteca: informatização do sistema de bibliotecas (que administra as 

bibliotecas dos polos de apoio presencial) 

Quando a informatização do sistema de bibliotecas (que administra as bibliotecas dos polos 

de apoio presencial) atende, plenamente, às necessidades de registro e de utilização. 

Indicador 7 - Biblioteca: política de aquisição, expansão e atualização do acervo das 

bibliotecas dos polos de apoio presencial 

Quando a instituição apresenta uma política de aquisição, expansão e atualização do acervo 

das bibliotecas dos polos de apoio presencial, considerando a proposta pedagógica dos cursos e a 

demanda dos docentes. 

Outras informações de caráter obrigatório acontecem quanto às condições de acesso para 

portadores de necessidades especiais (Dec. 5.296/2004, a vigorar a partir de 2009). A Instituição 

de Ensino Superior precisa apresentar condições de acesso para portadores de necessidades 

especiais como também os convênios, parcerias e acordos celebrados com outras instituições 

nacionais e/ou internacionais, necessários à execução dos cursos de Educação a Distância.   
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Pelo articulado das dimensões e indicadores, importa ressaltar a preocupação com a 

qualidade dos cursos oferecidos pelas Instituições de Ensino Superior. Todo esse marco regulatório 

para a educação a distância tem o propósito de não massificar a educação pelo uso das 

tecnologias, tão presentes no dia-a-dia da sociedade, e o cuidado para que essa massificação não 

desqualifique essa modalidade de ensino, que, cada vez mais, está buscando melhores modelos de 

ensino aprendizagem para a educação, tanto para o ensino presencial como a distância, ou de 

forma híbrida (b-learning). 

4.3 Avaliações de cursos em Educação a Distância e E-learning  

Já se falou que, com o avanço das tecnologias, houve mudanças significativas na sociedade 

em todas as áreas, e com o sistema educacional não foi diferente; surgiram novos modelos 

pedagógicos, possibilitando variadas formas de ensino-aprendizagem, e a educação nas 

modalidades presencial e a distância passou a utilizar essas novas tecnologias. A educação a 

distância passou a expandir as ofertas dos cursos a distância, nos mais variados modelos e nas 

mais várias formas. Esse crescimento remete a uma preocupação sobre a qualidade do ensino 

oferecido por esses cursos. Entende-se que a qualidade oferecida pelas Instituições é fundamental 

para a educação a distância. Contudo, a definição de qualidade e os parâmetros impostos para 

essa avaliação da qualidade desses cursos são, muitas vezes, questionados e, apesar de muito se 

ter discutido e  estudado, ainda não existe um padrão de avaliação da qualidade. Para Viera, Kunke, 

Campara e Paraboni (2013, p. 74), “A discussão acerca da qualidade de um curso a distância é 

ampla e a diversidade de opiniões apresentadas por pesquisadores da área gera dificuldades em 

estabelecer precisamente quais fatores são determinantes para a qualidade de cursos EaD”. 

A avaliação inserida em qualquer contexto de ensino-aprendizagem é complexa, dada a 

diversidade de modelos que tratam da construção do conhecimento. Assim também sucede na 

EaD, onde há modelos bastante variados e, muitas vezes, professores e alunos estão no mesmo 

ambiente de aprendizagem, sem saber se, realmente, está existindo construção de conhecimento. 

Não há um único modelo para aprendizagem, mas um conjunto de metodologias pedagógicas, 

capazes de ser aplicadas. Desse modo, concorda-se com Gomes (2009, p. 1678) ao afirmar que  

 A problemática da avaliação das aprendizagens é recorrente no contexto educacional e está 
fortemente associada às concepções de ensino e de aprendizagem vigentes em cada 
momento, as quais condicionam não só a incidência com que se privilegia uma ou outra 
função da avaliação - função diagnóstica, função formativa ou função somativa - mas também 
os instrumentos e técnicas utilizados com objetivos avaliativos.  
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Para Neder (1996, p. 73) “o processo de avaliação da aprendizagem em educação a 

distância, embora possa se sustentar em princípios análogos aos da educação presencial, exige 

tratamento e considerações especiais”. 

Toda a avaliação deve estar condicionada às questões pedagógicas, visto que são elas que 

vão nortear todo o processo ensino-aprendizagem nos cursos a distância. As especificidades da 

educação a distância devem, também, fazer parte do processo avaliativo.  Com o crescimento da 

educação a distância e o e-learning se torna relevante o processo de avaliação. Com um mercado 

competitivo e com a expansão de cursos, as tecnologias proporcionam, cada vez mais, mudanças 

nos modelos de aprendizagem on-line, exigindo instrumentos que verifiquem o valor desses 

procedimentos educacionais; a avaliação, com suas técnicas, pode ser um instrumento de medição 

desse valor. A avaliação deve procurar ser o mais abrangente possível, para que se tenha uma visão 

mais global do processo e do produto, pois, quanto maior for o conhecimento desses métodos 

pedagógicos, maiores são as oportunidades de se ter uma educação de qualidade. Ruhe e Zumbo 

(2013, p.12) acreditam que os melhores estudos de avaliação são abrangentes, isto é, 

proporcionam insigths sobre (1) a implementação do processo ou curso; (2) todos os feitos 

premeditados ou impremeditados, positivos e negativos; e (3) os valores subjacentes. Com base 

nessas informações, é possível identificar áreas específicas para aprimorar o curso, erradicar os 

problemas pedagógicos e de gestão, alterar pontos de melhoria nos materiais didáticos e, ainda, 

adicionar mais e melhores tecnologias e funcionalidades tecnológicas. 

Há clareza de que a avaliação educacional deve proceder de uma proposta educacional, 

proveniente de um projeto político-pedagógico, acessivel de ser avaliado na sua forma mais ampla, 

reconhecendo todas as especificidades do que vai ser avaliado. Tal como Neder (1996, p. 69) 

propõe, a avaliação “não pode ser vista, pois, isolada de uma proposta educacional, de um projeto 

de educação que traga no seu bojo um processo de transformação, uma proposta de ação que 

busque modificações de uma determinada situação”. 

Assim, avaliar o sistema educacional a distância demanda trabalhar com diferentes 

variáveis de pontos problemáticos, ou seja, avaliar todo o sistema com as especificidades que lhe 

são peculiares, com a complexidade da gestão e o acompanhamento. Desde logo, um dos primeiros 

pontos passa pela verificação da identidade dos próprios estudantes, visto que se encontra a 

distância. Essa preocupação é manifestada por Gomes (2009, p. 1679) 

No contexto da educação on-line, uma das questões que mais amiúde é colocada de imediato 
prende-se  com a dificuldade de verificação da identidade dos estudantes que pretendemos 
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avaliar on-line. Como verificar essa identidade? Outras questões são também frequentemente 
colocadas: como avaliar os processos de aprendizagem e não apenas os produtos? Como 
‘conhecer’ os estudantes, as suas motivações, interesses, dificuldades, quando com ele não 
contatamos diretamente? Como associar à avaliação uma componente de feedback relevante e 
temporalmente oportuno?   

Em face das dificuldades na avaliação das aprendizagens em Educação On-line, a autora 

referida, em coautoria com Bento Silva e Ana Maria Silva, sustenta a importância de haver o que foi 

designado por “Dinâmica dos três C’s: compreensão, confiança e complementaridade” (Silva, 

Gomes, & Silva, 2006). 

Toda essa complexidade, para a avaliação em EaD, torna necessária para que haja 

instrumentos de medição que contemplem todo o sistema educacional a distância, do professor ao 

aluno, da gestão pedagógica e administrativa ao acompanhamento. Segundo Neder (1996, p.6), ”A 

avaliação educacional assim compreendida não se limita, portanto, apenas ao aspecto do 

rendimento escolar, devendo estar vinculada a políticas e programas educacionais, visando sempre 

ao aprimoramento das ações propostas em determinado contexto”. Todo o processo de avaliação 

tem um propósito de respostas que buscam melhoramento do sistema educacional a distância, 

havendo necessidade, pois, de ter uma visão holística com todos os partícipes do sistema. Essa 

visão global vai permitir perceber as dificuldades de forma geral, os pontos críticos e os avanços; 

esses dados, provavelmente, trarão melhorias ao projeto educacional, consequentemente, aos 

processos de ensino-aprendizagem.  Para Machado (2008), os alunos podem tomar conhecimento 

de seus avanços e dificuldades, enquanto aos professores cabe desafiá-los a superar as dificuldades 

e continuar progredindo na construção dos conhecimentos.  

Um curso na modalidade de educação a distância, além de ter um detalhamento da sua 

estrutura de funcionamento, definição do modelo que vai ser aplicado, as tecnologias que vão ser 

mediadoras no ensino/aprendizagem devem tomar, como base no modelo aplicado, alguns pontos 

que interferem no desenvolvimento do curso; por exemplo, se houver encontros virtuais e 

presenciais, independentemente de haver só virtual ou misto, é preciso definir a lógica desses 

encontros. Têm-se verificado que, na elaboração dos cursos, esses pontos deixam, muitas vezes, de 

ser mencionados, dificultando, assim, o processo de ensino-aprendizagem no decorrer do curso. A 

importância de ficar atento a esses detalhes, na elaboração do projeto do curso, resulta no 

melhoramento da qualidade do curso, ponto essencial para uma avaliação e para a permanência da 

educação a distância como modalidade de ensino-aprendizagem  de excelência, não importando o 

modelo sugerido.  Segundo o Institute for Distance Education da Maryland University (IDE, 1997), 
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alguns pontos devem ser considerados no desenvolvimento de cursos na modalidade EaD, 

independente do modelo sugerido, como, por exemplo, dedicar atenção especial aos suportes 

logísticos para os alunos e os professores. O quadro 10, proposto por Rodrigues (2004), mostra as 

questões comuns para todos os modelos de cursos a distância, cujos pontos devem constitui de 

avaliação. 

Quadro 10 - Questões comuns para os modelos de cursos a distância 

Suporte Logístico 

a) distribuição de materiais;  
b) estrutura de avaliação de aprendizagem que assegure a identificação e segurança 
dos testes;  
c) ressarcimento aos professores e equipe de suporte de custos com comunicação ou 
descolamento para atendimento aos alunos. 

Suporte aos Alunos 
a) orientação acadêmica;  
b) atendimento individualizado;  
c) acesso a bibliotecas, laboratórios e equipamentos de informática. 

Suporte aos 

Professores 

a) treinamento da tecnologia e metodologia do curso;  
b) reconhecimento financeiro e/ou acadêmico do trabalho em EaD;  
c) assessoria de especialistas na produção de materiais e acesso às ferramentas 
apropriadas;  
d) seleção e contratação de bons professores. 

Avaliação de Processo 

a) avaliação adequada dos professores;  
b) a estrutura de suporte técnico e administrativa deve ser avaliada pelos alunos e 
professores. A avaliação deve fazer distinção entre o desempenho dos professores e os 
demais sistemas de suporte;  
c) avaliação do treinamento e suporte dos professores. 

Laboratório 

a) desenvolvimento de kits para uso individual;  
b) demonstração de experimentos por videoconferência;  
c) gravação e edição dos experimentos, usando gráficos e colocando questões;  
d) simulações por computador, disponíveis no mercado ou especialmente elaboradas;  
e) encontros presenciais intensivos em locais com equipamento adequado. 

Fonte: Rodrigues (2004, p. 81) 

Os modelos de educação a distância, na sua maioria, estão focados na evolução das 

tecnologias de informática e comunicação, com ênfase na sua aplicação, seja na mediação 

pedagógica ou no desenvolvimento do curso, administrativa ou acadêmica. Para Gomes (2003, 

p.137): 

A questão das tecnologias é uma temática recorrente no domínio da educação a distância uma 
vez que se cruza com as mais diversificadas problemáticas, desde a própria definição do 
conceito, passando pelas propostas de teorização de diversos autores, até à questão dos 
modelos pedagógicos e organizacionais adotados pelas diferentes instituições a desenvolver 
atividades nesse domínio. O papel de relevo que as tecnologias desempenham no domínio da 
educação a distância é facilmente compreensível se atendermos que, neste domínio particular, 
as diferentes mídias e tecnologias são elementos determinantes quer ao nível de mediatização 
dos conteúdos, quer ao nível da mediatização da relação pedagógica.  



Capítulo IV – Adoções da EaD e E-learning nas Instituição Ensino Superior (IES) 

 

 166 

Diante desse quadro em que as tecnologias se fazem presentes em todo o projeto 

educacional dos cursos a distância, se faz necessária a avaliação desses modelos educacionais. 

Continuando se respaldando em Maria João Gomes, a  autora considera que “Por estas razões, 

torna-se facilmente compreensível a necessidade de analisar e compreender a importância que a 

evolução tecnológica tem tido no desenvolvimento da educação a distância” (Gomes, 2003, p.138). 

É evidente que, como a aplicação das tecnologias está vinculada diretamente aos modelos 

pedagógicos de aprendizagem, essa importância de se conhecer e compreender a evolução dessas 

tecnologias faz com que se possa definir melhor a atuação das tecnologias no processo de 

aprendizagem assíncrona e síncrona. Convém corroborar a ideia de que “As Novas Tecnologias são 

fundamentais na organização e desenvolvimento de ações educacionais que concorram não só para 

a ampliação das oportunidades educacionais, mas para a formação dos cidadãos preparados para 

construir uma nova realidade social” (Neder, 2004, p. 180). Entende-se, ainda, que o modelo 

sugerido em que se aplicam as tecnologias de informação e comunicação de última geração não 

garante, por si só, uma melhor qualidade. O que se tem visto, com certa frequência, são cursos que 

utilizam as melhores TIC, garantindo a qualidade da aprendizagem pela rapidez de acesso às 

informações. Mas esse é, apenas, um ponto de qualidade de um curso,  entre vários outros.  

Para Neder (2004, p.164), existem duas dimensões que devem ser trabalhadas referentes 

ao processo de gestão e avaliação de um Projeto de Educação a Distância que vão ser focos de 

avaliação: as questões pedagógicas e a organização do curso diante da modalidade. Devido à 

importância das TIC no projeto educacional a distância, acrescentaria uma terceira dimensão, ou 

seja, a utilização das tecnologias como mediadoras do processo ensino/aprendizagem, para os 

cursos.  

Na dimensão relativa às questões pedagógicas do curso, é fundamental considerar:   

• As finalidades, objetivos, metas que se pretende alcançar com o curso.  

• A proposta curricular, com a definição das diretrizes, princípios, conteúdos, 

metodologia de ensino. 

• Materiais e recursos didáticos a serem utilizados.  

• Sistema de orientação acadêmica (tutoria). 

• Sistema de acompanhamento e de avaliação de aprendizagem.  

• Equipe técnica de apoio e o corpo docente responsável pelo curso.  
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Na dimensão relativa à organização do curso, é válido considerar:  

• O sistema de comunicação que permita uma interlocução efetiva entre os diferentes 

sujeitos envolvidos na ação educativa (dirigentes, professores, estudantes, 

orientadores acadêmicos). 

• O modelo de gestão que defina como se dará a relação entre os diferentes sujeitos 

da ação (como será organizado o processo de decisão acadêmico-administrativo?).  

• De infraestrutura física (haverá centros de apoio em localidades próximas aos 

alunos?)  

• Das funções dos diferentes sujeitos do processo. 

• Das instâncias de poder onde serão decididas as questões relativas ao curso.  

• Como se dará o processo de distribuição do material didático do curso. 

• Como se dará o registro acadêmico das atividades desenvolvidas. 

• Os recursos orçamentários, financeiros e a infraestrutura necessária à realização do 

curso. 

Na dimensão relativa à utilização das tecnologias educacionais, importa considerar:  

• Que tecnologias vão ser utilizadas no curso. 

• O modelo do curso diante das tecnologias usadas. 

• A capacitação dos professores e alunos na utilização das tecnologias. 

• A definição do ambiente virtual de aprendizagem. 

• As tecnologias no processo ensino-aprendizagem, sobretudo nas ações de 

comunicação e interatividade). 

Como se constatou, o  processo de avaliação de um curso é bastante complexo e, no modelo 

adotado, deve ser considerado “uma metodologia aberta que contemple os quatro eixos canônicos 

do modelo de avaliação: O que avaliar? Quando avaliar? Quem avalia? Como avaliar? Desdobrando, 

em seguida, os elementos de cada eixo de acordo com os objetivos do respectivo projeto” (Silva  & 

Silva, 2008, p.394).  

 No  desmembramento de cada eixo desse modelo de avaliação, e fazendo a sua aplicação à 

EaD, tem-se o enquadramento que se passa a descrever no eixo “o que avaliar”, o modelo avalia a 

integração no projeto da escola, acompanhamento, formação, atitudes, aprendizagens, condições 

de recursos, necessidades e motivações. Para o eixo “quando avaliar”, o modelo avalia o projeto 

desde a fase da concepção, da implementação até o final. Para o eixo “quem avalia”,  os autores 
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Silva e Silva (2008) consideram que a avaliação deve ser feita por atores internos e externos. Os 

internos são todos aqueles que trabalham no desenvolvimento do curso e na sua implementação. 

No caso da EaD, haveria os mediadores pedagógicos, o coordenador do curso, os professores 

formadores das disciplinas, os professores conteudistas, os alunos, os coordenadores de polos 

presenciais, os tutores presenciais e a distância, a equipe técnica e administrativa, e ainda, a 

equipe de avaliação. Já os externos são constituídos pela equipe de avaliação do Ministério da 

Educação e outras instâncias de creditação dos cursos. O eixo “como avaliar”trata dos instrumentos 

que vão ser utilizados para se fazer a avaliação dos cursos. Um instrumento muito aplicado, no 

processo de avaliação, são os questionários on-line que podem ser aplicados a qualquer momento 

(incial, intermédio e final) a professores, alunos, equipe pedagógica e equipe técnica e 

administrativa. Também nas reuniões do coordenador do curso com os professores, alunos e 

equipe pedagógica são levantados dados que podem ser considerados na avaliação. Ademais, o 

ambiente virtual de aprendizagem é um instrumento de coleta de dados para a avaliação, visto que 

o sistema monitora toda a atuação dos professores e alunos no processo ensino-aprendizagem, 

fornecendo dados estatísticos da vida acadêmica dos alunos e a atuação dos professores.  

4.4 Síntese do capítulo 

Com o crescimento da educação a distância, como visto no início do capítulo, e a adoção 

dessa metodologia pelas IES, a EaD passa a fazer parte dos sistemas educacionais no Brasil e em 

outros países. A EaD, hoje, não é mas uma adolescente, assumiu a sua maioridade e responde 

pelos seus atos; com isso, não se pode mais classificar de uma educação de segunda categoria ou 

secundária, um “quebra galho”, como se diz no Brasil. As IES estão trabalhando com a EaD em 

vários níveis, pós-graduação, graduação, técnico de nível médio e capacitação. Com essa expansão, 

o Ministério de Educação (MEC) e o Conselho Nacional de Educação (CNE), através das câmeras 

superior e básica, elaboraram duas resoluções: a Resolução CNE/CES nº 1, de 11 de março de 

2016, que estabelece Diretrizes e Normas Nacionais para a Oferta de Programas e Cursos de 

Educação Superior na Modalidade a Distância; e a Resolução nº 1, de 2 de fevereiro de 2016 que 

define as Diretrizes Operacionais Nacionais para o credenciamento institucional e a oferta de cursos 

e programas de Ensino Médio, de Educação Profissional Técnica de Nível Médio e de Educação de 

Jovens e Adultos, nas etapas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, na modalidade Educação 

a Distância, em regime de colaboração entre os sistemas de ensino. Essas resoluções têm como 

objetivo regulamentar as ofertas de cursos a distância e o credenciamento das instituições, 

proporcionando, assim, melhorias, na qualidade e nos processos avaliativos educacionais. 
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A avaliação é um processo que deve estar presente em todo o projeto educacional, nos 

cursos a distância. O projeto do curso deve ser avaliado antes e durante sua concepção, envolvendo 

toda uma estrutura física, acadêmica e administrativa. Essa avaliação é vital para a qualidade de 

um curso em EaD, para identificar se, realmente, o modelo proposto de curso pode ser 

implementado com o que foi definido no projeto de curso. A avaliação do processo e do produto vai 

confirmar se o curso tem qualidade e fornece dados para possíveis aprimoramentos. A avaliação 

deve ser permanente e contínua; só assim há condições de escutar alunos e professores, sobre o 

andamento do curso. A necessidade de avaliação dos cursos a distância é inerente à sua 

modalidade, às suas características peculiares do processo ensino/aprendizagem. Isso leva a crer 

que a avaliação constitui um processo educacional, capaz de conduzir a um melhoramento na 

qualidade educacional, dos cursos a distância.  

Não é tarefa fácil a avaliação educacional e não seria diferente avaliar cursos a distância, 

nos seus diversos modelos e metodologias pedagógicas aplicadas ao ensino/aprendizagem. 

Acompanhar os objetivos definidos no projeto do curso e verificar se estão sendo atendidos na 

forma prevista são primordiais. Para se obter bons resultados em uma avaliação, faz-se necessário 

envolver todos os atores participantes desde a concepção, o desenvolvimento e o acompanhamento 

do curso, para que esses dados, ao serem analisados, possam sinalizar melhorias no processo 

educacional do curso.  

  

 





 

 

 

 

Capítulo V – Metodologia da investigação 

 

  

5.1 Introdução   

5.2 Questão e objetivos da investigação   

5.3 Tipo de investigação    

5.4 População e amostra    

5.5 Instrumentos   

5.5.1 Questionários    

5.5.2 Validação dos questionários  

5.6 Coleta de dados    

5.7 Tratamento de dados   

5.8 Aspectos éticos considerados   

5.9 Síntese do capítulo   

 





Capítulo V – Metodologia da investigação 

 

173 

5.1 Introdução 

O presente capítulo fará uma abordagem acerca do procedimento metodológico para o 

desenvolvimento da Tese, levando em consideração a referência do quadro teórico, as questões de 

pesquisa e os objetivos.  

No discorrer do capítulo, serão abordados os procedimentos da pesquisa, os objetivos da 

investigação, os tipos de investigação, a elaboração dos instrumentos de pesquisa, a definição da 

amostra da população. A caracterização dos participantes, a coleta e tratamentos dos dados e a 

referência de aspectos éticos.  

De acordo com a questão que norteia este trabalho de investigação, espera-se que as 

respostas aos seus objetivos específicos contribuam para o alcance dos resultados desejáveis ao 

término da investigação.   

5.2 Questão e objetivos da investigação 

O trabalho investigativo reside em buscar indicadores que levem à melhoria dos cursos a 

distância em sua fase de implementação e em sua execução tendo como motivação encontrar 

respostas para a seguinte questão:  

Qual é a contribuição dos indicadores de gestão para sistemas de educação a 

distância para melhoria dos processos de implementação e acompanhamento, 

bem como para a redução e eliminação de problemas pedagógicos, tecnológicos 

e administrativos de cursos a distância oferecidos pelo Instituto Federal do 

Estado do Rio Grande do Norte? 

A questão formulada possibilitou a definição dos objetivos específicos, que foram definidos 

com base do que propõe Gil (2002, p. 112), visto que se “tentam descrever, nos termos mais 

claros possíveis, exatamente o que será obtido num levantamento”. São estes objetivos que vão 

nortear o desenvolvimento do estudo:  

• Sistematizar os principais conceitos da literatura sobre educação a distância e 

gestão de sistemas de educação à distância. 

• Identificar os principais problemas existentes, sob as perspectivas pedagógica, 

tecnológica e administrativa para a implementação e execução de sistemas de 

educação a distância. 
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• Identificar quais os critérios relevantes a ser considerados no gerenciamento das 

fases de implementação e acompanhamento de cursos a distância sob as 

perspectivas pedagógica, tecnológica e administrativa. 

• Identificar indicadores de gestão para sistemas de educação a distância com a 

finalidade de gerenciar os processos envolvidos em um sistema de educação a 

distância. 

• Propor  indicadores de gestão para sistemas de educação a distância desenvolvidos 

para os cursos a distância, em fase de implementação e execução do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). 

• Possibilitar melhorias dos cursos a distância, oferecidos pelo IFRN, após a 

formulação dos indicadores de gestão para sistema de educação a distância, 

baseado na opinião dos professores, alunos e coordenadores, envolvidos no estudo. 

5.3 Tipo de investigação  

Com o intuito de estabelecer o conjunto de operações empreendidas no processo de 

investigação, é necessário estratificar a pesquisa em diferentes dimensões, tais como: quanto à 

natureza, a forma de abordagem, os objetivos e os procedimentos técnicos empregados para a sua 

realização.  

No presente trabalho, a natureza da pesquisa é classificada como aplicada, uma vez que 

gera conhecimento para a aplicação prática destinada à solução de um problema específico. 

Quanto à forma de abordagem, pretende-se realizar uma pesquisa quantitativa para desenvolver os 

indicadores de gestão para sistema de educação a distância para as melhorias ocasionadas, 

mediante a aplicação futura nos cursos a distância do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte. Já quanto aos objetivos, o método proposto é quantitativo, visto 

que utiliza, como procedimentos técnicos, a pesquisa bibliográfica e a pesquisa quantitativa, por 

meio da aplicação de questionários. 

Assim, a presente investigação enquadra-se nos planos de tipo survey ou estudos 

exploratórios, os quais se caracterizam por obter dados, inquirindo os sujeitos de uma amostra 

representativa da população. 

A aplicação dos questionários para a obtenção dos dados caracteriza uma pesquisa survey, 

por ser uma abordagem quantitativa, que visa apresentar as opiniões das pessoas por meio de 

questionários ou entrevistas (Babbie, 2003).  
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Uma das características do método de pesquisa survey é o interesse em produzir 

descrições quantitativas de uma população e fazer uso de um instrumento predefinido. A survey é 

apropriada como método de pesquisa quando, segundo Freitas, Oliveira, Saccol e Moscarola 

(2000): 

• se deseja responder a questões do tipo “o quê?”, “por quê?”, “como?” e “quanto?”, 

ou seja, quando o foco de interesse é sobre “o que está acontecendo” ou “como e 

por que isso está acontecendo”; 

• não se tem interesse ou não é possível controlar as variáveis dependentes e 

independentes; 

• o ambiente natural é a melhor situação para estudar o fenômeno de interesse; 

• o objeto de interesse ocorre no presente ou no passado recente. 

Para Coutinho (2013), as pesquisas survey são classificadas quase sempre em função 

destes três objetivos básicos: descrever, explicar e, ainda, explorar. A presente pesquisa survey é de 

tipo descritivo e exploratório. 

É um survey descritivo, pois procura identificar situações, eventos, atitudes ou opiniões que 

estão presentes em uma população; descreve a distribuição do fenômeno na população, tendo em 

conta os subgrupos da  população, fazendo,  ainda,  uma  comparação  entre  essas  distribuições.    

Para Coutinho (2013), esse é o survey  clássico, em que o investigador estuda a distribuição do 

traço numa amostra representativa da população, para dela inferir a descrição na população da 

qual amostra foi extraída. 

Também é um survey exploratório, pois tem o objetivo de familiarizar o investigador com o 

tópico em estudo, identificar os seus conceitos iniciais e dar ênfase na determinação dos conceitos 

que devem ser observados e avaliados, procurando descobrir novas possibilidades e dimensões do 

tema em estudo.  

A coleta de dados ocorreu em um só momento, pretendendo-se descrever e analisar o 

estado da EaD no IFRN, segundo diversas dimensões. A figura 8 apresenta o esquema da pesquisa 

survey. 
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Figura 8 – Esquema da pesquisa survey 

Fonte: Elaboração nossa 

Entende-se que a escolha do tipo de survey descritivo e exploratório foi o mais adequado 

para resguadar quaisquer contrangimentos nos respondentes, devido à posição do investigador de 

Diretor do Campus EaD do IFRN. Desse modo, ficando resguardado o seu anomimato, numa 

amostra do tipo aleatória, as respostas poderiam ter sido mais genuínas caso se tivesse optado por 

um estudo de natureza mais qualitativa, como o estudo de caso, seria mais difícil de resguadar. 

Esclarecidas as dimensões da pesquisa, as etapas metodológicas tiveram ínicio pela 

elaboração do arcabouço teórico com o propósito de embasar e fortalecer os objetivos propostos. 

Além desse propósito primário, a revisão de literatura possibilitou a sistematização de critérios a 

serem avaliados e a identificação dos principais problemas envolvidos nessa modalidade de ensino. 

Ambos foram considerados para a melhoria do modelo, de maneira que os principais critérios 

selecionados estiveram relacionados aos principais problemas elencados. Adicionalmente, foi 

fundamental que esses critérios e dificuldades compreendessem as fases de implementação e 

acompanhamento dos sistemas de educação a distância, diferenciando-se quanto às perspectivas 

pedagógica, tecnológica e administrativa.  

Considerando que uma variedade de critérios foi evidenciada pela literatura, fez-se 

necessário proceder a uma análise dos dados quantitativos com a finalidade de selecionar um 

conjunto de critérios que pudessem apontar possíveis melhorias nos resultados para os indicadores 

de gestão para sistema de educação a distância. A figura 9  ilustra o arranjo preliminar, envolvendo 

as principais vertentes que foram consideradas na proposta dos indicadores de gestão para o 

sistema de educação a distância.  
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Figura 9 - Arranjo preliminar de indicadores de gestão 

Após as fases de revisão bibliográfica e de construção dos indicadores de gestão para 

sistemas de educação a distância, fez-se a seleção dos cursos a distância nos quais iriam ser 

lançados os questionários aos agentes educativos implicados.  

Considerando que o objetivo do desenvolvimento de indicadores de gestão para o sistema 

de cursos em educação a distância é eliminar ou reduzir os problemas existentes nas perspectivas 

pedagógicas, tecnológicas e administrativas, um questionário foi desenvolvido e aplicado junto a um 

grupo de entrevistados, envolvendo os professores, alunos e coordenadores dos cursos a distância, 

oferecidos pelo IFRN.  

O questionário proposto foi constituído por perguntas relacionadas à melhoria mediante a 

adoção dos cursos a distância para os principais problemas evidenciados para a implementação e 

execução de sistemas de educação a distância. O nível de melhoria deve ser baseado na opinião 

dos entrevistados, sendo mensurado por meio das respostas dos entrevistados. 
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Em posse dos resultados obtidos por meio da aplicação do questionário será efetuado o 

tratamento adequado dos dados visando analisar a contribuição dos indicadores de gestão para 

sistema de educação a distância para a melhoria do sistema de educação a distância IFRN. 

5.4 População e amostra  

A população compreende todos os elementos distintos, observados no fenômeno de 

interesse, com características comuns. Uma população ou universo pode ser grande ou pequena, 

tudo vai depender do que se pretende pesquisar. Quando a população a ser pesquisada é muito 

grande, recorre-se à amostra, que é um subconjunto da população, devendo ser representativa da 

população. 

A importância de estudar o tamanho da amostra em um estudo passa por duas questões: 

quando as amostras se apresentam grandes, desnecessariamente pode acontecer, ao se aplicar os 

instrumentos de coleta de dados, desperdício de tempo e financeiro; e, quando as amostras forem 

excessivamente pequenas, podem levar a resultados não confiáveis e perda de qualidade no estudo. 

Para Krejcie e Morgan (1970), é possível uma estimativa do tamanho da amostra se for 

conhecida a dimensão da população, para uma probabilidade de erro nunca superior a 5%. O 

quadro 11 apresenta essa estimativa, sendo que, quando o N da população é inferior a 100, o n da 

amostra exigido é, praticamente, coincidente com o da população.  

Quadro 11– Estimativa do tamanho da amostra 

 

         Fonte: Krejcie e Morgan (1970, p. 608) 
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A pesquisa foi desenvolvida junto ao IFRN, através do Campus de Educação a Distância do 

IFRN, que oferece cursos subsequentes, superiores e de pós-graduação na modalidade de 

educação a distância, desde o ano de 2007. 

Para esse trabalho, foram selecionados diversos cursos oferecidos pelo Campus de 

Educação a Distância do IFRN (Quadro 12). É válido informar que, no momento em que foi aplicada 

a pesquisa, todos os cursos na modalidade a distânca estavam em funcionamento.  

Quadro 12 – Relação dos cursos pesquisados 

Nomes dos Cursos Pesquisados 

Curso Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho 

Curso Técnico Subsequente em Guia de Turismo Regional 

Curso Superior de Licenciatura em Letras e Espanhol 

Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental 

Curso de Especialização em Ensino de Língua Portuguesa e Matemática numa Perspectiva Transdisciplinar 

Curso de Especialização em Educação Ambiental e Geografia do Semiárido, numa abordagem interdisciplinar 

Curso de Especialização na modalidade a distância em Literatura e Ensino 

Curso de Aperfeiçoamento para Professores dos Municípios do RN (CAPROM) 

Curso de Aperfeiçoamento em Gestão da Educação a Distância 

Curso de Capacitação Educação a Distância 

Curso de Especialização na modalidade a distância em Gestão Pública 

Curso de Formação para Uso de Novas Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação 

Curso Técnico de Nível Médio Subsequente em Alimentação Escolar 

Curso Técnico de Nível Médio Subsequente em Infraestrutura Escolar 

Curso Técnico de Nível Médio Subsequente em Multimeios Didáticos 

Curso Técnico de Nível Médio Subsequente em Secretaria Escolar 

 

Os sujeitos inquiridos foram os professores que se encontravam ministrando disciplinas nos 

referidos cursos, além de coordenadores e alunos. Não foi determinado um número que iria ser 

pesquisado, deixando livre para que os pesquisados pudessem manifestar a vontade de participar 

do estudo. Contudo, procurou-se, na medida do possível, que o tamanho da amostra 

correspondesse ao estimado por Krejcie e Morgan (1970).  



Capítulo V – Metodologia da investigação 

 

 180 

Foi criada uma estratégia para que se pudesse obter o maior número de sujeitos para o 

estudo, visando trabalhar com uma amostra significativa e representativa. Considerando a ausência 

de cultura na participação nas pesquisas, surgiu dificuldade na aplicação dos questionários, apesar 

de haver toda a orientação de como deveria ser respondido. Assim, foi feito um acompanhamento, 

nos grupos de coordenadores, professores e alunos, para que fossem respondidos. Não obstante as 

dificuldades, considerou-se que o número de sujeitos que responderam aos questionários é 

satisfatório para o estudo. Pela análise do quadro 13, verifica-se que não foi possível cumprir os 

requisitos de Krejcie e Morgan (1970), pois a população era bastante diminuta, fazendo com que a 

amostra correspondesse, praticamente, à totalidade da população, mas, no caso dos alunos o 

referencial para uma amostragem significativa foi alcançado.  

Quadro 13 – Número da população e resposta da amostra respondente 

Sujeitos envolvidos nos cursos EaD População 
Amostra respondente 

Nº                   % 

Coordenadores 16 11 68,75 

Professores    286 56 19,58 

Alunos 4784 486 10,15 

 

5.5 Instrumentos  

Para esta pesquisa, o principal instrumento de coleta de dados escolhido foi o questionário, 

apesar de ter sido utilizados outros meios, como: análise de documentação, seja de literatura 

científica sobre a temática, seja de variada legislação; observação das dinâmicas usadas em EaD no 

IFRN; entrevistas (conversas) informais com responsáveis pela gestão do IFRN, e que têm estado no 

Instituto desde a sua génese, bem como com coordenadores de cursos em EaD no IFRN; visitas de 

traballho a universidades abertas, em particular à Universidade Aberta de Portugal, com realização 

de entrevistas a seus responsáveis e docentes. Mas, como referido, ao se ter optado por um estudo 

de tipo survey, até por motivos de natureza ética na realização da investigação, o principal 

instrumento de pesquisa foi o questionário e, por isso, será a ele que irá se referir com detalhe.  

O questionário, para  Lakatos  e  Marconi  (2007,  p.  203), é “um   instrumento   de   

coleta   de   dados, constituído   por   uma   série ordenada de perguntas, que devem ser 

respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador”. Também para Gil (2002, p.115), “Por 
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questionário entende-se um conjunto de questões que são respondidas por escrito pelo 

pesquisado”.  

A escolha do questionário para a pesquisa foi feita de acordo com a característica dos 

respondentes, principalmente pelos alunos, que, geograficamente, estão espalhados em diversos 

lugares, assim como os professores e coordenadores, com suas diversas atividades e horários 

desencontrados. O questionário foi um instrumento adequado para o estudo, haja vista que o 

número de alunos era elevado e disperso, e a logística, para se ter acesso aos alunos e professores, 

demandava tempo e custo, além da flexibilidade, tranquilidade e liberdade que o respondente tem 

em responder no momento em que estiver disponível e sem a presença do interlocutor.  

A preparação e a organização do questionário, as questões visando aos objetivos 

específicos, e, ainda, toda a construção do questionário opberdeceram às orientações para sua 

concepção e elaboração. Para Gil (2002, p. 116), “a elaboração de um questionário consiste 

basicamente em traduzir os objetivos específicos da pesquisa em itens bem redigidos. 

Naturalmente, não existem normas rígidas a respeito da elaboração do questionário”. Mesmo não 

havendo um padrão para a elaboração de um questionário, algumas regras práticas, consideradas 

essenciais pelo autor, foram observadas e levadas a efeito:  

a) as questões devem ser preferencialmente fechadas, mas com alternativas 

suficientemente exaustivas para abrigar a ampla gama de respostas possíveis;  

b) devem ser incluídas, apenas, as perguntas relacionadas ao problema proposto;  

c) não devem ser incluídas perguntas cujas respostas possam ser obtidas de forma 

mais precisa por outros procedimentos;  

d) deve-se levar em conta as implicações da pergunta com os procedimentos de 

tabulação e análise dos dados;  

e) devem ser evitadas perguntas que penetrem na intimidade das pessoas;  

f) as perguntas devem ser formuladas de maneira clara, concreta e precisa;  

g) deve-se levar em consideração o sistema de referência do entrevistado, bem como 

seu nível de informação;  

h) a pergunta deve possibilitar uma única interpretação;  

i) a pergunta não deve sugerir respostas;  

j) as perguntas devem referir-se a uma única ideia de cada vez;  

k) o número de perguntas deve ser limitado;  
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l) o questionário deve ser iniciado com as perguntas mais simples e finalizado com as 

mais complexas;  

m) as perguntas devem ser dispersadas sempre que houver possibilidade de 

"contágio";  

n) convém evitar as perguntas que provoquem respostas defensivas, estereotipadas ou 

socialmente indesejáveis, que acabam por camuflar sua real percepção acerca do 

fato;  

o) na medida do possível, devem ser evitadas as perguntas personalizadas, diretas, 

que, geralmente, se iniciam por expressões do tipo "o que você pensa a respeito 

de...", "na sua opinião..." etc., as quais tendem a provocar respostas de fuga;  

p) deve ser evitada a inclusão, nas perguntas, de palavras estereotipadas, bem como 

a menção a personalidades de destaque, que podem influenciar as respostas, tanto 

em sentido positivo quanto negativo;  

q) cuidados especiais devem ser tomados em relação à apresentação gráfica do 

questionário, tendo em vista facilitar seu preenchimento;  

r) o questionário deve conter uma introdução que informe acerca da entidade 

patrocinadora, das razões que determinaram a realização da pesquisa e da 

importância das respostas para atingir seus objetivos;  

s) o questionário deve conter instruções acerca do correto preenchimento das 

questões, preferencialmente, com caracteres gráficos diferenciados. 

Para o estudo, foram desenvolvidos três questionários, aplicados nos três segmentos 

pesquisados: coordenadores, professores e alunos.     

5.5.1 Questionários  

Para os coordenadores, foi elaborado um questionário totalizando 176  questões e dividido 

em oito dimensões:   

(1) Perfil do coordenador do curso (27 questões).  

(2) Processo ensino-aprendizagem e recursos tecnológicos (34 questões). 

(3) Corpo Social (Docentes e Tutores) (20 questões).  

(4) Instalações Físicas (21 questões).  

(5) Ensino/aprendizagem e metodologia pedagógica (53 questões). 

(6) Problemas  e dificuldades (8 questões).  
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(7) Principais resultados obtidos (5 questões).  

(8) Melhorias com 8 questões e uma aberta e livre para outras observações. 

Quanto à abordagem, o questionário constitui-se de questões abertas, fechadas e múltipla 

escolha. Nas questões fechadas, havia duas opções de escolha:  Sim / Não. Nas questões abertas, 

normalmente provenientes de uma questão fechada (Sim/Não), pretendia-se que o respondente 

discorresse sobre sua resposta, o porquê do sim ou não, quanto   ao   tema   questionado.  Nas 

questões fechadas de múltipla escolha, havia a opção de listar qual ou quais as opções.  

Os questionários foram criados para os coordenadores, professores e alunos, tendo como 

objetivo avaliar a gestão dos cursos do campus EaD do IFRN. São compostos por 8 dimensões, 

divididas em questões para cada segmento. Após a construção, foi validado e aplicado aos 

coordenadores, professores e alunos.    

O questionário foi construído de raiz, mas, para a concepção das suas dimensões e 

indicadores, foram considerados os seguintes contributos: 

1) O Referencial de Qualidade para Educação Superior a Distância no Brasil, previsto  no 

ordenamento legal vigente, conforme descrito e analisada no capítulo 2 desta tese. 

2) O questionário para avaliar o desempenho docente em tecnologias digitais no Brasil e 

em Portugal, um estudo transcultural junto a docentes do ensino superior brasileiros e 

portugueses (Joly, Silva, & Almeida, 2012; Joly et al., 2013). 

3) O questionário para analisar a Educação a Distância em Universidades Ibero-

Americanas, posteriormente publicado em livro (Falavigna & Silva, 2014). 

A seguir, tem-se o quadro 14 referente às dimensões, indicadores e questões dos 

questionários, iniciando pelo questionário destinado aos coordenadores dos cursos.  
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Quadro 14 -  Dimensões, Indicadores, e Questões do questionário dos coordenadores 

Dimensões Indicadores Itens / Questões 

1. Perfil do Coordenador 

do Curso 

a) Dados biográficos e 

dados académicos 

dos coordenadores.  

Q1.1 - Qual a sua Idade? 
Q1.2 - Qual o seu Sexo? 
Q1.3 - Qual a modalidade de curso superior que você 
concluiu? 
Q1.4 - Qual a área da graduação? 
Q1.5 - Você tem Curso de Pós-graduação (mestrado e ou 
doutorado) na área do Curso que coordena? 
Q1.6 – Quais os motivos que levou a optar por coordenar um 
Curso em Educação a Distância (Marcar todos que se aplicam) 

Q1.6.1 - Qualidade do ensino ministrado no curso? 
Q1.6.2 - Mercado de trabalho? 
Q1.6.3 - Atendimento aos interesses? 
Q1.6.4 - Compatibilidade de horário? 
Q1.6.5 - Outros motivos? 
 

Q1.7 - Quantos anos de docência em EaD antes de iniciar a 
coordenação do curso? 
Q1.8 - Formação do coordenador do curso (marcar todos que 
se aplicam) 

Q1.8.1 - Tem Pós-doutorado? 
Q1.8.2 - Tem Doutorado? 
Q1.8.3 - Tem Mestrado? 
Q1.8.4 - Tem Especialização? 
Q1.8.5 - Tem Graduação? 

Q1.9 - O coordenador do curso possui formação (pós-
doutorado, doutorado, mestrado, especialização e graduação) 
na área do curso? 

Q1.9.1 - Indicar, se for o caso, área correspondente ao 
pós-doutorado, doutorado, mestrado, especialização e 
graduação 

Q1.10 - Você teve formação em EaD antes do início do curso 
que está coordenando? 

Q1.10.1 – Se você respondeu “sim”, qual 
Q1.11 – O coordenador do curso possui experiência na área 
do Curso em ensino? 
Q1.12 - O coordenador do curso possui experiência na área do 
Curso em Pesquisa? 
Q1.13 - O coordenador do curso possui experiência na área do 
Curso em extensão? 
Q1.14 - O coordenador do curso possui experiência na área do 
Curso em administração? 
Q1.15 - O coordenador do curso possui experiência na área do 
curso em EaD? 

2. Processo Ensino-

Aprendizagem e 

recursos tecnológicos 

a) utilização das TICs 
b) materiais didáticos, 
c) ambiente virtual de 

aprendizagem 
d) interatividade 
e) serviços 
acadêmicos  

Q2.1 - Qual Plataforma (Ambiente virtual de Aprendizagem) 
utilizada no curso (marcar todos os que se aplicam) 

Q2.1.1 - WebCT? 
Q2.1.2 - Blackboard? 
Q2.1.3 - Moodle? 
Q2.1.4 - Tel Educ? 
Q2.1.5 - Dockeos? 

Q2.2 - Tipos de recursos sobre EaD estão sendo utilizados no 
curso (marcar todos os que se aplicam) 

Q2.2.1 - Ambiente Virtual? 
Q2.2.2 - Videoconferência? 
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Dimensões Indicadores Itens / Questões 

Q2.2.3 - Aula virtual? 
Q2.2.4 - Aula presencial? 

Q2.3 - A compatibilização entre as TIC´s e o curso está bem 
definida no Projeto Pedagógico? 

Q2.3.1 - Se você respondeu "não", escreva porque 
Q2.3.2 - Se você respondeu “sim” como é feita essa 
compatibilização 

Q2.4 - O curso prevê uma formação inicial em EaD para os 
seus alunos? 

Q2.4.1 - Se você respondeu "sim", escreva qual 
Q2.5 - O curso apresenta material didático impresso para os 
alunos, em consonância com o Projeto Pedagógico do curso 
atendendo às especificidades do EaD? 

Q2.5.1 - Se você respondeu "não", escreva porque 
Q2.6 - Apresentação de material didático Audiovisual para 
Rádio, TV, computadores, DVD, celular, CD, em consonância 
ao Projeto Pedagógico do Curso atendendo as especificidades 
do EaD? 

2.6.1 - Se respondeu “sim”, assinale quais? (marcar 
todos os que se aplicam) 

Q2.6.1.1 - Usa rádio? 
Q2.6.1.2 - Usa TV? 
Q2.6.1.3 - Usa computador? 
Q2.6.1.4 - Usa DVD? 
Q2.6.1.5 - Usa CD? 
Q2.6.1.6 - Usa celular? 

Q2.7 - A organização do Controle e Registro Acadêmico está 
organizada para atender ao Curso em EaD nas sequintes 
necessidades: Registro da vida acadêmica discente? 
Q2.8 - A organização do Controle e Registro Acadêmico está 
organizada para atender ao Curso em EaD nas sequintes 
necessidades:Atividades acadêmicas discentes? 
Q2.9 - A organização do Controle e Registro Acadêmico está 
organizada para atender ao Curso em EaD nas sequintes 
necessidades: Fluxo curricular? 
Q2.10 - A organização do Controle e Registro Acadêmico está 
organizada para atender ao Curso em EaD nas sequintes 
necessidades: Atendimento aos docentes do curso?  
Q2.11 - A organização do Controle e Registro Acadêmico está 
organizada para atender ao Curso em EaD nas seguintes 
necessidades: Dados atualizados sobre matrículas realizadas? 
Q2.12 - Materiais didáticos e recursos tecnológicos a serem 
utilizados durante o curso atendem ao perfil desejado dos 
egressos? 
Q2.13- Existe consistência entre sistema de avaliação da 
aprendizagem, os materiais didáticos, recursos tecnológicos 
apresentados aos alunos e a natureza das disciplinas? 
Q2.14 – O pessoal técnico e administrativo de apoio às 
atividades acadêmico-administrativas do Curso em EaD 
(número e qualificação) é suficiente? 

3. Corpo Social (Docentes 

e Tutores) 

Conhecimento dos 

dados acadêmicos, 

visando prestar 

a) assistência 

Q3.1 – Os docentes têm formação compatível para 
desenvolver os conteúdos das disciplinas que ministram em 
EaD, para atender as necessidades do curso (marcar todos os 
que se aplicam) 

Q3.1.1 - Formação acadêmica? 
Q3.1.2 - Titulação (Mestrado e Doutorado)? 
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Dimensões Indicadores Itens / Questões 

pedagógica 

b) atendimento aos 

alunos. 

Q3.1.3 - Experiência docente? 
Q3.1.4 - Experiência profissional na área? 
Q3.1.5 - Experiência em EaD? 
Q3.1.6 - Experiência em ensino semipresencial? 

Q3.2 - Existe assessoria didático - pedagógica aos professores 
do curso (Núcleo de Apoio Didático – Pedagógico aos 
Docentes)? 
Q3.3 - Em relação aos tutores do curso (marcar todos os que 
se aplicam) 

Q3.3.1 - Possuem formação acadêmica na área do 
curso? 
Q3.3.2 - Possuem qualificação específica em EaD? 
Q3.3.3 - Preparação e correção de avaliações? 

Q3.4 – A equipe de docentes e tutores envolvidos nas 
atividades de ensino aprendizagem do curso está estruturada 
para garantir, o atendimento aos alunos (marcar todos os que 
se aplicam) 

Q3.4.1 – Flexibilização? 
Q3.4.2 – Interação? 
Q3.4.3 – Qualidade? 

Q3.5 – A relação tutores/alunos está adequada para atender 
aos alunos nas Atividades a Distância? 
Q3.6 - Qual é a relação ideal de tutores/alunos para atender 
aos alunos nas atividades a Distância? 
Q3.7 – A relação tutores/alunos está adequada para atender 
aos alunos nas Atividades Presenciais? 
Q3.8 - Qual é a relação ideal de tutores/alunos para atender 
aos alunos nas atividades presenciais? 

 4. Instalações Físicas e 

suporte 

a) Acessar à internet 

b) recursos às TIC´s, 

c) espaços físicos 

d) biblioteca 

e) acesso a 

computadores 

f) acessibilidade. 

Q4.1 – O número de salas de aula é suficiente para atender as 
necessidades do curso nas aulas presenciais? 
Q4.2 – As instalações para docentes: salas de professores, 
salas de tutores, salas de reuniões e gabinetes de trabalho são 
suficientes? 
Q4.3 – As instalações para docentes: salas de professores, 
salas de tutores e gabinetes de trabalho são equipados com 
computador conectado à internet? 
Q4.4 – A rede de comunicação científica (Internet) atende as 
necessidades de professores e alunos? 
Q4.5 – O curso possui recursos de tecnologia de informação e 
comunicação (audiovisuais e multimídia) para atender as 
necessidades dos docentes, tutores e alunos? 
Q4.6 – As instalações para o acervo da biblioteca são 
satisfatórias? 
Q4.7 – As bibliotecas possuem repositórios? 
Q4.8 – As bibliotecas possuem acesso livre? 
Q4.9 – As bibliotecas possuem redes sem fios? 
Q4.10 – As instalações da biblioteca para leitura e estudo 
(espaço e mobiliário adequado aos estudos) são satisfatórias? 
Q4.11 – Os docentes, tutores e alunos têm acesso aos 
equipamentos de informática? 
Q4.12 – O acervo referente à bibliografia básica, disponível na 
biblioteca, é suficiente para atender às necessidades do curso 
com livros? 
Q4.13 – O acervo referente à bibliografia básica, disponível na 
biblioteca, é suficiente para atender às necessidades do curso 
com periódicos? 
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Dimensões Indicadores Itens / Questões 

Q4.14 – O acervo referente à bibliografia básica, disponível na 
biblioteca, é suficiente para atender às necessidades do curso 
com Obras Clássicas? 
Q4.15 – O acervo referente à bibliografia básica, disponível na 
biblioteca, é suficiente para atender às necessidades do curso 
com Obras de Referências? 
Q4.16 – O acesso para portadores de necessidades especiais, 
necessário às suas atividades acadêmicas, é atendido, nos 
espaços, para acesso? 
Q4.17 – O acesso para portadores de necessidades especiais, 
necessário às suas atividades acadêmicas, é atendido nos 
equipamentos? 
Q4.18 – O acesso para portadores de necessidades especiais, 
necessário às suas atividades acadêmicas é atendido nos 
serviços? 
Q4.19 - O acesso para portadores de necessidades especiais, 
necessário às suas atividades acadêmicas é atendido nos 
acervos? 
Q4.20 – O acesso para portadores de necessidades especiais, 
necessário às suas atividades acadêmicas, é atendido nas 
instalações? 
Q4.21 - O acesso para portadores de necessidades especiais, 
necessário às suas atividades acadêmicas é atendido nos 
laboratórios? 

5. Ensino/aprendizagem 

e metodologia pedagógica 

a) metodologias 

b) Objetivos 

c) Conteúdos 

d) Atividades 

e) Avaliação 

Q5.1- A metodologia utilizada durante o curso 
 contemplou (marcar todos os que se aplicam) 

Q5.1.1 - Aulas expositivas? 
Q5.1.2 - Aulas dialogadas? 
Q5.1.3 - Aulas por Videoconferência? 
Q5.1.4 - Aulas por Skype, completando explicações? 
Q5.1.5 - Aulas com trabalho de grupo? 
Q5.1.6 - Aulas com trabalho individual? 
Q5.1.7 - Aulas com Seminários? 
Q5.1.8 - Aulas laboratoriais? 
Q5.1.9 - Trabalhos de Campo? 

Q5.2 – Os objetivos do curso e das disciplinas são claros e  
repassados aos alunos no início das aulas? 

Q5.2.1 - Se você respondeu "não", escreva porque 
Q5.3 – Os conteúdos são preparados e abordados pelos 
alunos visando os Recursos de Tecnologia de Informação e 
Comunicação (audiovisuais e multimídia) 
e o perfil dos egressos? 

Q5.3.1 - Se você respondeu "não", escreva porque 
Q5.4 - Que atividades são realizadas em EaD (marcar todos os 
que se aplicam) 

Q5.4.1 - Análise de Textos? 
Q5.4.2 - Análise de documentos audiovisuais? 
Q5.4.3 - Exercícios? 
Q5.4.4 - Trabalhos escritos? 
Q5.4.5 - Resenhas? 
Q5.4.6 - Artigos? 
Q5.4.7 - Elaboração de projetos? 
Q5.4.8 - Fórum? 
Q5.4.9 - Chat? 

Q5.5 - Como os alunos são avaliados no processo 
Ensino/aprendizagem (marcar todos os que se aplicam) 
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Dimensões Indicadores Itens / Questões 

Q5.5.1 - Testes? 
Q5.5.2 - Prova escrita? 
Q5.5.3 - Prova oral? 
Q5.5.4 - Trabalhos individuais? 
Q5.5.5 - Trabalho em grupo? 
Q5.5.6 - Exames? 
Q5.5.7 - Elaboração e apresentação de projetos? 
Q5.5.8 - Avaliação contínua? 

6. Problemas e 
dificuldades 

a) Conhecer os 
problemas e as 
dificuldades de 
implementação, 
visando à qualidade 
dos cursos a 
distância. 

Q6.1 - Quais os principais problemas encontrados no decorrer 
das aulas em EaD (marcar todos que se aplicam) 

Q6.1.1 – O atendimento dos professores é insuficiente? 
Q6.1.2 – O atendimento dos tutores presenciais é 
insuficiente? 
Q6.1.3 – O atendimento dos tutores EaD é 
insuficiente? 
Q6.1.4 – Os recursos tecnológicos são insuficientes? 
Q6.1.5 – A manutenção dos recursos é insuficiente? 
Q6.1.6 – O material de apoio didático é insuficiente? 
Q6.1.7 – A bibliografia é insuficiente? 
Q6.1.8 - Comprometimento dos alunos com o curso é 
insuficiente? 

Q6.2 - Quais as principais dificuldades para a implementação 
do Ensino a Distância (marcar todos os que se aplicam) 

Q6.2.1 - Professores que se disponham a trabalhar na 
EaD? 
Q6.2.2 - Visão que o ensino a distância não tem 
qualidade? 
Q6.2.3 - Recursos financeiros? 
Q6.2.4 - Apoio institucional? 
Q6.2.5 - Formação de recursos humanos para 
trabalhar na EaD? 
Q6.2.6 - O aluno não tem conhecimento sobre a 
modalidade de ensino a distância? 
Q6.2.7 - Disponibilidade das novas tecnologias? 
Q6.2.8 - Formação de equipe multidisciplinar? 

7. Principais resultados 
obtidos 

a) Trabalhar os 
resultados obtidos 
para reforçar a 
educação a distância 
como metodologia de 
ensino 

Q7.1 - Quais os principais resultados obtidos com o ensino a 
distância (marcar todos os que se aplicam) 

Q7.1.1 - Bom relacionamento 
professores/alunos/tutores? 
Q7.1.2 - Bom índice de aprovação (acima de 50%)? 
Q7.1.3 - Motivação para oferta de novos cursos? 
Q7.1.4 - Ampliação da discussão sobre EaD? 
Q7.1.5 - Reflexão sobre metodologias de ensino, TIC´s 
e avaliações? 

8.Melhorias  

a) Trabalhar as 
melhorias, visando 
aperfeiçoar o 
ensino/aprendizagem. 

Q8.1 - O que você sugere para melhoria do Curso em EaD 
(marcar todos os que se aplicam) 

Q8.1.1 - Maior interação professor/aluno? 
Q8.1.2 - Maior interação tutor presencial/aluno? 
Q8.1.3 - Maior interação tutor EaD/aluno? 
Q8.1.4 - Mais recursos tecnológicos à disposição dos 
alunos? 
Q8.1.5 - Melhorar manutenção dos recursos? 
Q8.1.6 - Disponibilizar mais apoio didático aos alunos? 
Q8.1.7 - Disponibilizar mais bibliografia? 
Q8.1.8 - Maior comprometimento dos alunos com o 
curso? 
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Para os professores, foi elaborado um questionário com partes comuns ao dos 

coordenadores mas com outras partes específicas. Tem as mesmas 8 dimensões, com um total de 

124 questões:  

(1) Perfil do professor do curso (21  questões). 

(2) Processo ensino-aprendizagem (28 questões). 

(3) Corpo Social (18 questões).  

(4) Instalações Físicas (7 questões).   

(5) O ensino/aprendizagem e metodologia pedagógica (29 questões).  

(6) Problemas e dificuldades (8 questões).  

(7) Principais resultados obtidos (5 questões). 

(8) Melhorias, com 8 questões e uma aberta e livre para outras observações. 

O quadro 15 descreve as dimensões, indicadores e as respectivas questões: 

Quadro 15 - Dimensões, indicadores e questões do questionários dos professores 

Dimensões Indicadores Itens / Questões 

1. Perfil do Professor do 

Curso 

a) Dados biográficos e dados 

académicos dos professores.  

Q1.1 - Idade? 
Q1.2 - Sexo? 
Q1.3 - Qual a Modalidade de curso superior que você 
concluiu? 
Q1.4 - Área da graduação? 
Q1.5 - Você tem Curso de Pós-graduação (mestrado e 
ou doutorado) na área do Curso que leciona? 
Q1.6 - Quais os motivo que levaram a optar por 
ministrar disciplinas em um Curso em EaD (marcar 
todos os que se aplicam) 

Q1.6.1 - Qualidade do ensino ministrado no curso? 
Q1.6.2 - Mercado de trabalho? 
Q1.6.3 - Atendimento aos interesses? 
Q1.6.4 - Compatibilidade de horário? 
Q1.6.5 – Outro motivo? 

Q1.7 - Quantos anos de docência em EaD você tinha 
antes de iniciar esse curso que está ministrando 
disciplinas? 
Q1.8 - Qual sua formação (marcar todos os que se 
aplicam) 

Q1.8.1 - Tem Pós-doutorado? 
Q1.8.2 - Tem Doutorado? 
Q1.8.3 - Tem Mestrado? 
Q1.8.4 - Tem Especialização? 
Q1.8.5 - Tem Graduação? 

Q1.9 - O Professor do curso possui formação (pós-
doutorado, doutorado, mestrado, especialização e 
graduação) na área do curso? 

Q1.9.1 - Indicar, se for o caso, área 
correspondente ao pós-doutorado, doutorado, 
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mestrado, especialização e graduação  
Q1.10 - Você teve alguma formação em EaD  antes  do 
início do curso que está ministrando? 

Q1.10.1 - Se você respondeu "sim", escreva qual 

2. Processo Ensino-

Aprendizagem e 

recursos tecnológicos 

a) utilização das TICs 
b) materiais didáticos, 
c) ambiente virtual de  

aprendizagem 
d) interatividade 
e) serviços acadêmicos  

Q2.1 - Plataforma (Ambiente virtual de Aprendizagem) 
utilizada no curso (marcar todos que se aplicam) 

Q2.1.1 - WebCT? 
Q2.1.2 - Blackboard? 
Q2.1.3 - Moodle? 
Q2.1.4 - Tel Educ? 
Q2.1.5 - Dockeos? 

 
Q2.2 - Que tipos de recursos sobre EaD estão sendo  
utilizados no curso (marcar todos que se aplicam) 

Q2.2.1 - Ambiente virtual? 
Q2.2.2 - Videoconferência? 
Q2.2.3 - A aula virtual? 
Q2.2.4 - Aula presencial? 

Q2.3 - A compatibilização entre as TIC’s e o curso estão 
bem definidas no Projeto Pedagógico? 

Q2.3.1 - Se você respondeu "não", escreva porque 
Q2.3.2 - Se você respondeu “sim”, como é feita 
essa compatibilização 

Q2.4 - O curso prevê uma formação inicial em EaD para 
os alunos? 

Q2.4.1 - Se você respondeu "sim", escreva qual 
Q2.5 - O curso apresenta material didático impresso 
para os alunos, em consonância com o Projeto 
Pedagógico do curso atendendo as especificidades do 
EaD? 

Q2.5.1 - Se você respondeu "não", escreva porque 
Q2.6 - O curso apresenta material didático Audiovisual 
para Rádio, TV, computadores, DVD, celular, CD, em 
consonância com o Projeto Pedagógico do Curso 
atendendo às especificidades do EaD? 

Q2.6.1 - Se você respondeu sim, assinale quais 
(marcar todos que se aplicam) 
Q2.6.1.1 - Usa rádio? 
Q2.6.1.2 - Usa TV? 
Q2.6.1.3 - Usa computador? 
Q2.6.1.4 - Usa DVD? 
Q2.6.1.5 - Uusa CD? 
Q2.6.1.6 - Usa celular? 

Q2.7 - Os materiais didáticos e recursos tecnológicos a 
serem utilizados durante o curso atendem ao perfil 
desejado dos egressos? 
Q2.8 - Existe consistência entre sistema de avaliação da 
aprendizagem, os materiais didáticos, recursos 
tecnológicos apresentados aos alunos e a natureza das 
disciplinas? 

3. Corpo Social 

(Docentes e Tutores) 

Conhecimento dos dados 

acadêmicos, visando prestar 

a) a) assistência pedagógica 

b) b) atendimento aos alunos. 

Q3.1 – Os docentes têm formação compatível para 
desenvolver os conteúdos das disciplinas que ministram 
em EaD, para atender às necessidades do curso 
(marcar todos os que se aplicam) 

Q3.1.1 - Formação acadêmica? 
Q3.1.2 - Titulação (Mestrado e Doutorado)? 
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Q3.1.3 - Experiência Docente? 
Q3.1.4 - Experiência profissional na área? 
Q3.1.5 - Experiência em EaD? 
Q3.1.6 - Experiência em ensino semipresencial? 

Q3.2 - Existe assessoria didático - pedagógica aos 
professores do curso (Núcleo de Apoio Didático 
Pedagógico aos Docentes)? 
Q3.3 - Em relação aos tutores do curso (marcar todos 
os que se aplicam) 

Q3.3.1 - Possuem formação acadêmica na área do 
curso? 
Q3.3.2 - Possuem qualificação específica em EaD? 
Q3.3.3 - Preparação e correção de avaliações? 

Q3.4 – A equipe de docentes e tutores envolvidos nas 
atividades de ensino aprendizagem do curso está 
estruturada para garantir o atendimento aos alunos 
(marcar todos os que se aplicam) 

Q3.4.1 - Flexibilização? 
Q3.4.2 - Interação? 
Q3.4.3 - Qualidade? 

Q3.5 – A relação tutores/alunos está adequada para 
atender os alunos nas Atividades a Distância? 
Q3.6 - Relação tutores/alunos está adequada para 
atender os alunos nas Atividades Presenciais? 

4. Instalações Físicas e 

suporte 

a) Acessar à internet 

b) recursos às TIC´s, 

c) espaços físicos 

d) biblioteca 

e) acesso a computadores 

 

Q4.1 – O número de salas de aula é suficiente para 
atender as necessidades do curso nas aulas 
presenciais? 
Q4.2 – As instalações para docentes: salas de 
professores, salas de tutores, salas de reuniões e 
gabinetes de trabalho são suficientes? 
Q4.3 – As instalações para docentes: salas de 
professores, salas de tutores e gabinetes de trabalho 
são equipados com computador conectado à internet? 
Q4.4 – A rede de comunicação científica (Internet) 
atende as necessidades de professores e alunos? 
Q4.5 – O curso possui recursos de tecnologia de 
informação e comunicação (audiovisuais e multimídia) 
para atender as necessidades dos docentes, tutores e 
alunos? 
Q4.6 – As instalações para o acervo da biblioteca são 
satisfatórias? 
Q4.7 – As instalações da biblioteca para leitura e estudo 
(espaço e mobiliário adequado aos estudos) são 
satisfatórias? 

5.Ensino/aprendizagem 

e metodologia 

pedagógica 

a) metodologias 

b) Objetivos 

c) Conteúdos 

d) Atividades 

e) Avaliação 

Q5.1 – A metodologia utilizada durante o curso  
contemplou (marcar todos que se aplicam) 

Q5.1.1 - Aulas expositivas? 
Q5.1.2 - Aulas dialogadas? 
Q5.1.3 - Aulas por Videoconferência? 
Q5.1.4 - Aulas por Skype? 
Q5.1.5 - Aulas com trabalho de grupo? 
Q5.1.6 - Aulas com trabalho individual? 
Q5.1.7 - Aulas com Seminários? 

Q5.2 – Os objetivos do curso e das disciplinas são  
claros e repassados aos alunos no início das aulas? 

Q5.2.1 - Se você respondeu "não", escreva porque 
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Q5.3 – Os conteúdos são preparados e abordados pelos 
alunos visando aos Recursos de Tecnologia de 
Informação e Comunicação (audiovisuais e multimídia) 
e o perfil dos egressos? 

Q5.3.1. Se você respondeu "não", escreva porque 
Q5.4 - Que atividades são realizadas em EaD (marcar 
todos os que se aplicam) 

Q5.4.1 - Análise de Textos? 
Q5.4.2 - Análise de documentos audiovisuais? 
Q5.4.3 - Exercícios? 
Q5.4.4 - Trabalhos escritos? 
Q5.4.5 - Resenhas? 
Q5.4.6 - Artigos? 
Q5.4.7 - Elaboração de projetos? 

Q5.5 - Como os alunos são avaliados no processo 
ensino-aprendizagem (marcar todos os que se aplicam)  

Q5.5.1 - Testes? 
Q5.5.2 - Prova escrita? 
Q5.5.3 - Prova oral? 
Q5.5.4 - Trabalhos individuais? 
Q5.5.5 - Trabalho em grupo? 
Q5.5.6 - Exames? 
Q5.5.7 - Elaboração e apresentação de projetos? 
Q5.5.8 - Avaliação contínua? 

6. Problemas e 

dificuldades 

a) Conhecer os problemas e  
as dificuldades de 
implementação, visando à 
qualidade dos cursos a 
distância. 

Q6.1 – Quais os principais problemas encontrados no 
decorrer das aulas em EaD (marcar todos que se 
aplicam) 

Q6.1.1 - O atendimento dos professores é 
insuficiente? 
Q6.1.2 - O atendimento dos tutores presenciais é 
insuficiente? 
Q6.1.3 - O atendimento dos tutores EaD é 
insuficiente? 
Q6.1.4 - Recursos tecnológicos são insuficientes? 
Q6.1.5 - A manutenção dos recursos é 
insuficiente? 
Q6.1.6 - O material de apoio didático é 
insuficiente? 
Q6.1.7 - A bibliografia é insuficiente? 
Q6.1.8 - O comprometimento dos alunos com o 
curso é insuficiente? 
Q6.1.9 – Outros motivos no decorrer das aulas em 
EaD? 

Q6.2 - Principais dificuldades para a implementação do 
Ensino a Distância (marcar todos que se aplicam) 

Q6.2.1 - Professores que se disponham a trabalhar 
na EaD? 
Q6.2.2 - Visão que o ensino a distância não tem 
qualidade? 
Q6.2.3 - Recursos financeiros? 
Q6.2.4 - Apoio institucional? 
Q6.2.5 - Formação de recursos humanos para 
trabalhar na EaD? 
Q6.2.6 - O aluno não tem conhecimento sobre a 
modalidade de ensino a distância? 
Q6.2.7 - Disponibilidade das novas tecnologias? 
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Q6.2.8 - Formação de equipe multidisciplinar? 

7. Principais resultados 

obtidos 

a) Trabalhar os resultados 
obtidos para reforçar a 
educação a distância como 
metodologia de ensino 

Q7.1 - Quais os principais resultados obtidos com o 
ensino a distância (marcar todos os que se aplicam) 

Q7.1.1 - Bom relacionamento 
professores/alunos/tutores? 
Q7.1.2 - Bom índice de aprovação (acima de 50%)? 
Q7.1.3 - Motivação para oferta de novos cursos? 
Q7.1.4 - Ampliação da discussão sobre EaD? 
Q7.1.5 - Reflexão sobre metodologias de ensino, 
TIC´s e avaliações? 

8. Melhorias  
a) Trabalhar as melhorias, 
visando aperfeiçoar o 
ensino/aprendizagem. 

Q8.1 - O que você sugere para a melhoria do Curso em 
EaD (marcar todos os que se aplicam) 

Q8.1.1 - Maior interação professor/aluno? 
Q8.1.2 - Maior interação tutor presencial/aluno? 
Q8.1.3 - Maior interação tutor EaD/aluno? 
Q8.1.4 - Mais recursos tecnológicos à disposição 
dos alunos? 
Q8.1.5 - Melhorar a manutenção dos recursos? 
Q8.1.6 - Disponibilizar mais apoio didático aos 
alunos? 
Q8.1.7 - Disponibilizar mais bibliografia? 
Q8.1.8 - Maior comprometimento dos alunos com 
o curso? 

 

Para os alunos, foi elaborado um questionário também com questões idênticas aos outros 

dois e com questões específicas, totalizando 151 questões nas 8 dimensões:  

(1) Perfil do aluno do curso (11 questões).  

(2) Processo ensino-aprendizagem e recursos tecnológicos (40 questões).  

(3) Corpo Social (39 questões).  

(4) Instalações Físicas e suporte (17 questões).  

(5) Ensino/aprendizagem e metodologia pedagógica (28 questões).  

(6) Problemas e dificuldades (8 questões).  

(7) Melhorias com 8 questões e uma questão aberta e livre para outras observações. 

O quadro 16 descreve as dimensões, indicadores e as questões respectivas. 
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Dimensões Indicadores Itens / Questões 

1. Perfil do aluno do 

Curso 

a) Dados biográficos e 

dados académicos dos 

alunos.  

Q1.1 - Idade? 
Q1.2 - Sexo? 
Q1.3 - Que tipo de curso você concluiu? 
Q1.4 - Onde seus estudos foram feitos? 
Q1.5 - Qual o principal motivo que o levou a optar pelo 
Curso em EaD? 

Q1.5.1 - Qualidade do ensino ministrado 
Q1.5.2 - Mercado de trabalho 
Q1.5.3 - Atendimento aos meus interesses 
Q1.5.4 - Compatibilidade de horario 

Q1.6 - Você já cursou ou iniciou algum curso presencial 
que não seja o atual em EaD? 

Q1.6.1 - Você respondeu "sim", escreva qual: 

2. Processo Ensino-

Aprendizagem e recursos 

tecnológicos 

a) utilização das TICs 
b) materiais didáticos, 
c) ambiente virtual de 
aprendizagem 
d) interatividade 
e) serviços acadêmicos  

Q2.1 - Plataforma (Ambiente virtual de Aprendizagem) 
utilizada no curso? 
Q2.2 - Que tipos de recursos sobre EaD estão sendo 
utilizados no curso (marcar todos os que se aplicam) 

Q2.2.1 - Ambiente Virtual? 
Q2.2.2 - Videoconferência? 
Q2.2.3 - Aula virtual? 
Q2.2.4 - Aula presencial? 
Q2.2.5 - Outros? 

Q2.3 - A compatibilização entre as TIC´s disponíveis no 
seu Campus e definidas no Projeto Pedagógico do seu 
curso, foram claramente expostas no inicio do curso? 

Q2.3.1 - Se você respondeu "não", escreva porque: 
Q2.4 - O curso prevê uma formação inicial em EaD para os 
alunos? 

Q2.4.1 - Se você respondeu "sim", escreva qual: 
Q2.5 - O curso apresenta material didático impresso para 
os alunos, em consonância ao Projeto Pedagógico do 
curso atendendo as especificidades do EaD? 
Q2.6 - O curso apresenta material didático Audiovisual 
para Rádio, TV, computadores, DVD, celular, CD, em 
consonância com o Projeto Pedagógico do Curso 
atendendo às especificidades do EaD? 
Q2.7 - Se você respondeu sim (marcar todos os que se 
aplicam) 

Q2.7.1 - Usa rádio? 
Q2.7.2 - Usa TV? 
Q2.7.3 - Usa computador? 
Q2.7.4 - Usa DVD? 
Q2.7.5 - Uusa CD? 
Q2.7.6 - Usa celular? 
Q2.7.6 – Outros? 

Q2.8 – Os materiais didáticos e recursos tecnológicos a 
serem utilizados durante o curso são suficientes? 
Q2.8.1 - Se você respondeu "não", escreva porque: 
Q2.9 - O processo ensino-aprendizagem atende à 
interação síncrona (comunicação em tempo real)? 
Q2.9.1 - Se você respondeu "sim", assinale quais (marcar 
todos os que se aplicam) 

Q2.9.1 - Videoconferência 
Q2.9.2 - Skype 
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Q2.9.3 – Chat 
Q2.9.4 – Outros? 

Q2.10 - O processo ensino-aprendizagem atende à 
interação assíncrona (comunicação em tempos 
diferentes)? 
Q2.11 - Se você respondeu "sim" (marcar todos que se 
aplicam) 

Q2.11.1 - Fórum? 
Q2.11.2 - E-mails? 
Q2.11.3 - Portfólio? 
Q2.11.4 - Outros? 

Q2.12 - Existe consistência entre sistema de avaliação da 
aprendizagem, os materiais didáticos, recursos 
tecnológicos apresentados aos alunos  
e a natureza das disciplinas? 

Q2.12.1 - Se você respondeu "não", escreva porque: 
Q2.13 - A equipe de docentes e tutores envolvida nas 
atividades de ensino aprendizagem do curso está 
estruturada para garantir, no atendimento aos alunos na 
(Marcar todos que se aplicam) 

Q2.13.1 - Flexibilização? 
Q2.13.2 - Interação? 
Q2.13.3 - Qualidade? 

3. Corpo Social (Docentes 

e Tutores) 

Conhecimento dos dados 

acadêmicos, visando 

prestar 

a) assistência pedagógica 

b) atendimento aos alunos. 

Q3.1 – Os docentes têm formação compatível para 
desenvolver os conteúdos das disciplinas que ministram 
em EaD, para atender às necessidades do curso na 
(marcar todos os que se aplicam) 

Q3.1.1 - Formação acadêmica? 
Q3.1.2 - Titulação (Mestrado e Doutorado)? 
Q3.1.3 - Experiência Docente? 
Q3.1.4 - Experiência profissional na área? 
Q3.1.5 - Experiência em EaD? 

Q3.2 – Responda em relação aos tutores a distância do 
curso (marcar todos os que se aplicam) 

Q3.2.1 - Possuem formação acadêmica na área do 
curso? 
Q3.2.2 - Possuem qualificação específica em EaD? 
Q3.2.3 - Preparação e correção de avaliações? 

Q3.3 – A relação tutores a distância/alunos está adequada 
para atender aos alunos nas Atividades a Distância? 
Q3.4 – A relação tutores presenciais/alunos está 
adequada para atender aos alunos nas Atividades 
Presenciais? 
Q3.5 - Você acha importante o momento presencial com 
os Professores? 
Q3.6 - Você acha importante o momento presencial com o 
tutor a distância? 
Q3.7 Vocês acha importante o momento presencial com o 
coordenador do curso? 
Q3.8 - Que ferramentas estão disponíveis para você se 
comunicar com o professor (marcar todos os que se 
aplicam) 

Q3.8.1 - Chat? 
Q3.8.2 - e-mails? 
Q3.8.3 - Mensagens? 
Q3.8.4 - Fórum? 
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Q3.8.5 - Web Conferência?  
Q3.8.6 - Videoconferência? 
Q3.8.7 - Teleconferência? 
Q3.8.8 – Outras? 

Q3.9 - Qual a frequência de comunicação entre o 
professor e você? 
Q3.10 - Quando você solicita alguma informação sobre 
dúvidas do conteúdo das disciplinas, o professor 
responde? 
Q3.11 - Em caso afirmativo, essa resposta é enviada em 
que tempo? 
Q3.12 - Que ferramentas estão disponíveis para você se 
comunicar com o Tutor a Distância (marcar todos os que 
se aplicam) 

Q3.12.1 - Chat? 
Q3.12.2 - e-mails? 
Q3.12.3 - Mensagens? 
Q3.12.4 - Fórum? 
Q3.12.5 - Web Conferência? 
Q3.12.6 - Videoconferência? 
Q3.12.7 - Teleconferência? 
Q3.12.8 -  Outras? 

3.13 - Qual a frequência de comunicação entre o tutor a 
distância e você? 
3.14 - Quando você solicita alguma informação sobre 
dúvidas do conteúdo das disciplinas, o tutor a distância 
responde? 
3.15 - Em caso positivo, essa resposta é enviada em qual 
tempo? 

4. Instalações Físicas e 

suporte 

a) Acessar à internet 

b) recursos às TIC´s, 

c) espaços físicos 

d) biblioteca 

e) acesso a computadores 

f) Acessibilidade 

Q4.1 - As instalações para as aulas presenciais são 
equipadas com computador conectado à internet? 
Q4.2 - A Rede de comunicação científica (Internet) atende 
às necessidades dos alunos? 
Q4.3 - As instalações da biblioteca para leitura e estudo ( 
espaço e mobiliário adequados aos estudos) são 
satisfatórias? 
Q4.4 - Se você respondeu "não", escreva porque: 
Q4.5 - As instalações do acervo da biblioteca permitem 
acesso livre do corpo discente? 
Q4.6 - As instalações na biblioteca possuem  (Marcar 
todos que se aplicam) 

Q4.6.1 - Repositórios online? 
Q4.6.2 - Redes sem fio? 
Q4.6.3 - Livros referenciados pelas disciplinas? 

Q4.7 - O acesso para portadores de necessidades 
especiais, necessário para a realização de suas            
atividades acadêmicas é atendido (Marcar todos os que se 
aplicam) 

Q4.7.1 - Espaço para acesso? 
Q4.7.2 - Equipamentos de informática? 
Q4.7.3 - Banheiros? 
Q4.7.4 - Acervos? 
Q4.7.5 - Instalações? 
Q4.7.6 - Laboratórios? 
Q4.7.7 - Plataforma e-learning? 
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5. Ensino/aprendizagem 

e metodologia pedagógica 

a) metodologias 

b) Objetivos 

c) Conteúdos 

d) Atividades 

e) Avaliação 

Q5.1 – A metodologia utilizada durante o curso  
contemplou (marcar todos os que se aplicam) 

Q5.1.1 - Aulas expositivas? 
Q5.1.2 - Aulas dialogadas? 
Q5.1.3 - Aulas por Videoconferência? 
Q5.1.4 - Aulas por Skype? 
Q5.1.5 - Aulas com trabalho de grupo? 
Q5.1.6 - Aulas com trabalho individual? 
Q5.1.7 - Aulas com Seminários? 

Q5.2 - A metodologia adotada no decorrer das aulas foi 
suficiente para o processo ensino-aprendizagem dos 
alunos? 

Q5.2.1 - Se você respondeu "não", escreva porque: 
Q5.3 – Os objetivos do curso e das disciplinas 
 são claros e repassados aos alunos no início das aulas?  
Q5.4 - Que atividades são realizadas em EaD (Marcar 
todos os que se aplicam) 

Q5.4.1 - Análise de Textos? 
Q5.4.2 - Análise de documentos audiovisuais? 
Q5.4.3 - Exercícios? 
Q5.4.4 - Trabalhos escritos? 
Q5.4.5 - Resenhas? 
Q5.4.6 - Artigos? 
Q5.4.7 - Elaboração de projetos? 

Q5.5 - Como os alunos são avaliados no processo ensino-
aprendizagem (Marcar todos os que se aplicam) 

Q5.5.1 - Testes? 
Q5.5.2 - Prova escrita? 
Q5.5.3 - Prova oral? 
Q5.5.4 - Trabalhos individuais? 
Q5.5.5 - Trabalho em grupo? 
Q5.5.6 - Exames? 
Q5.5.7 - Elaboração e apresentação de projetos? 

6. Problemas  

dificuldades 

a) Conhecer os problemas e  
as dificuldades de 
implementação, visando à 
qualidade dos cursos a 
distância. 

Q6.1 - Principais problemas encontrados no decorrer das 
aulas em EaD (Marcar todos os que se aplicam) 

Q6.1.1 – O atendimento dos professores é 
insuficiente? 
Q6.1.2 – O atendimento dos tutores presenciais é 
insuficiente? 
Q6.1.3 – O atendimento dos tutores EaD é 
insuficiente? 
Q6.1.4 – Os recursos tecnológicos são insuficientes? 
Q6.1.5 – A manutenção dos recursos é insuficiente? 
Q6.1.6 – O material de apoio didático é insuficiente? 
Q6.1.7 – A bibliografia é insuficiente? 
Q6.1.8 – O comprometimento dos alunos com o 
curso é insuficiente? 

7. Melhorias  
a) Trabalhar as melhorias, 
visando aperfeiçoar o 
ensino/aprendizagem. 

Q7.1 - O que você sugere para a melhoria do Curso em 
EaD (Marcar todos os que se aplicam) 

Q7.1.1 - Maior interação professor/aluno? 
Q7.1.2 - Maior interação tutor presencial/aluno? 
Q7.1.3 - Maior interação tutor EaD/aluno? 
Q7.1.4 - Mais recursos tecnológicos à disposição dos 
alunos? 
Q7.1.5 - Melhorar manutenção dos recursos? 
Q7.1.6 - Disponibilizar mais apoio didático aos 
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alunos? 
Q7.1.7 - Disponibilizar mais bibliografia? 
Q7.1.8 - Maior comprometimento dos alunos com o 
curso? 

 

5.5.2 Validação dos questionários 

Após a elaboração da versão preliminar dos questionários, teve início o processo de 

validação de conteúdo, com a participaçãp de duas professoras/pesquisadoras: uma, da 

Universidade de Brasília com graduação em Psicologia e especialização em Psicologia Escolar e da 

Aprendizagem pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, mestrado e doutorado em 

Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado 

em Avaliação Psicológica pela Universidade do Minho, Portugal, com investigação de mérito sobre 

as competências em TDIC pelos docentes e experiência em cursos em EaD; a outra 

professora/pesquisadora é da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Mestre em Educação 

pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Doutora em Ciências da Educação pela 

Universidade Santiago Compostela/Espanha, e com Pós-doutorado em Tecnologia Educativa pela 

Universidade do Minho/Portugal, tendo já sido responsável pela unidade de EaD da UERGS. Essas 

duas professores foram selecionadas pelo fato de terem sido as responsáveis principais dos 

projetos que utilizaram os respectivos questionários que serviram de apoio à elaboração do 

questionário desta pesquisa. As duas professores concordaram com as dimensões, indicadores e 

questões da versão preliminar, fizeram algumas sugestões de alteração, principalmente de 

eliminação de alguns itens para tornar a versão mais curta possível. Essas alterações foram 

atendidas, dando origem à versão definitiva dos questionários para serem aplicados junto aos 

coordenadores, professores e alunos, envolvidos nos cursos em EaD, processo que será abordado 

no ponto seguinte de coleta de dados. 

Após a validação dos questionários, houve acesso a dois instrumentos relevantes para a 

avaliação da qualidade em EaD e E-learning: o questionário do Observatório da Qualidade do Ensino a 

Distância e eLearning, de responsabilidade da Universidade Aberta de Portugal (Dias et al., 2015) e a Carta 

de Qualidade em E-learning (Dias, 2014), da responsabilidade do Centro de E-Learning da TecMinho 

(Associação Universidade Empresa para o Desenvolvimento). Interessa relevar que as dimensões e 

indicadores do questionário elaborado e foi validado são muito similares às dimensões e aos 

indicadores, propostos nesses dois documentos.  
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Com efeito, o questionário do Observatório da Qualidade do Ensino a Distância e eLearning 

propõe cinco dimensões: (1) Caracterização da Instituição e dos Informantes; (2) Organização de 

Cursos de EaD e eLearning; (3) Orientações pedagógicas nos Cursos de EaD; (4) Usabilidade 

Pedagógica, (5) Infraestruturas Tecnológicas e Suporte; cujas dimensões se desdobram nos 

indicadores apresentados no quadro 17. 

Quadro 17 -  Matriz do Questionário (dimensões e indicadores) de avaliação da Qualidade do Ensino a 
Distância e e-Learning 

 

Fonte. Dias et al. (2015, p. 7) 
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Por sua vez, a Carta da Qualidade em E-learning foi elaborada com base em quatro 

domíníos; (1) Organizativos; (2) Pedagógicos; (3) Tecnológicos; (4) Melhoria Contínua/Avaliativos, 

que se desdobram nos requisitos apresentados no quadro 18.  

Quadro 18  - Visão global dos domínios e requisitos da Carta de Qualidade em E-learning 

 

Fonte: Dias (2014, p. 45) 

 

Como se pode verificar, a versão final do questionário aplicado no presente estudo está muito 

próxima dos instrumentos utilizados por estas duas instituições de excelência em EaD e e-learning 

(Universidade Aberta de Portugal e Centro de e-Learning da TecMinho), aspecto que, também, 

atesta a sua validação. 

Assim, após a elaboração da versão definitiva dos três questionários, procedeu-se à sua 

aplicação junto aos sujeitos que se pretendia inquirir: coordenadores, professores e alunos, cujo 

procedimento da coleta dos dados será tratado a seguir.   

5.6 Coletas de dados  

A coleta de dados se deu on-line para os três questionários aplicados, visando proporcionar 

mais flexibilidade temporal e espacial do participante para responder no momento em que estivesse 

mais disponível, e, também, facilitar ao pesquisador o manuseio dos dados e seu tratamento.  
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Para que os coordenadores respondessem ao questionário, ele foi enviado para cada 

coordenador do curso com um conjunto de orientações, tais como: informação sobre o estudo e o 

retorno para a instituição; o tempo disponível para responder; o orientador do estudo; a instituição 

conveniada com o IFRN; e o endereço para acesso ao questionário, conforme se pode ver no extrato 

da mensagem que acompanhava o questionário.  

Prezado/a Coordenador/a, 

Estamos realizando uma pesquisa através de um questionário, a fim de obter informações da 
gestão da Educação a Distância, como também o uso das Tecnologias Digitais de Informação e 
Comunicação (TDIC), no processo de ensino/aprendizagem. Este é um projeto de 
Doutoramento apoiado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 
do Norte e a Universidade do Minho (Um, Portugal), sobre a orientação do Professor Dr. Bento 
Duarte Silva. A sua participação será de extrema importância, e nesse sentido solicitamos que 
responda ao questionário, dando a sua contribuição. Dado que se trata de uma investigação, 
os resultados obtidos não serão considerados individualmente, mas sim de forma global. Os 
seus dados serão tratados de forma confidencial, protegendo assim o seu anonimato. Caso 
concorde em participar neste estudo por favor selecione a opção seguinte e forneça os seus 
dados de caracterização. Atenção: Este questionário requer cerca de 20 minutos. Verifique a 
sua disponibilidade de tempo antes de iniciar. Para preencher, vá a: 
https://docs.google.com/forms/d/1snVEUkj2JbWGCrfAmfyN_RjkN0vAibl8AL0Rp5XHQDY/vie
wform. 

Todo o processo de aplicação dos questionários aos coordenadores dos cursos ocorreu de 

fevereiro a março de 2014, a solicitação foi feita por e-mail, aos 16 coordenadores dos cursos. Fez-

se uma solicitação semanal de resposta, com o envio de 8 mensagens a solicitar o preenchimento 

do questionário, tendo-se obtido 11 respostas.    

Concernente ao envio do questionário aos professores, ele foi enviado para cada professor 

que lecionava nos cursos, com o mesmo tipo de orientaçôes transcritas na mensagem que 

acompanhava o questionário.  

Todo o processo de aplicação dos questionários aos professores dos cursos ocorreu de 

fevereiro a março de 2014. A solicitação foi feita por e-mail, as secretarias dos cursos informava os 

e-mails dos professores, se formavam lotes e enviava-se, para um total de 286 professores. Fiz-se 

uma solicitação semanal de resposta, aproximadamente 8 solicitações. No final do tempo 

estipulado e considerando que o número de solicitações de resposta já tinha sido suficiente para 

quem quisesse aderir ao estudo, foi concluída a coleta com 56 questionários respondidos.   

Para os alunos responderem ao questionário, foi solicitado aos coordenadores de curso 

autorização para utilizar o espaço da sala de aula virtual no ambiente virtual Moodle de cada curso. 

Após a autorização, foi solicitada à equipe técnica a colocação do questionário e, assim, quando o 
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aluno  entrasse na sala de aula virtual abria-se uma janela explicando o estudo e solicitando 

resposta ao questionário. A partir da colocação do questionário, passou-se a fazer um 

monitoramento e acompanhamento dos questionários respondidos. Ademais, houve solicitação aos 

coordenadores dos cursos que incentivassem os alunos a responder, mostrando a necessidade do 

estudo para um possível melhoramento no processo de gestão da educação a distância no IFRN. Os 

alunos, através de texto prévio ao prenchimento, também foram informados do que tratava o 

estudo, o retorno para o sistema educacional da instituição, o tempo necessário para responder, o 

orientador do estudo e a instituição conveniada com  o IFRN.  

Todo o processo de aplicação dos questionários aos alunos dos cursos ocorreu de fevereiro 

a março de 2014, a solicitação foi feita através de aviso nas salas de aula virtual, pela plataforma 

Moodle, com apoio dos coordenadores, solicitando aos alunos que respondessem. A cada semana, 

verificava-se o total respondido, assim como era solicitado reforço por parte dos coordenadores para 

que os alunos se enpenhassem em responder. No período, havia 4784 alunos, havendo 486 

respostas ao preenchimento do questionário.  

5.7 Tratamentos dos dados  

Considerando que toda a coleta de dados foi gerada eletronicamente, após o período de 

recolha, foram criados três bancos de dados de respostas: dos coordenadores, professores e 

alunos. Esses dados foram transportados para planilhas do software Excel, gerando três planilhas. 

Todos os dados coletados das questões fechadas foram introduzidos no Statistical Package for 

Social Science (SPSS) e feito o tratamento estatístico dos dados, compreendendo a tabulação, 

gráficos e tabelas. Nas questões abertas dos questionários, procedeu-se a uma análise dos 

conteúdos. 

5.8 Aspectos éticos considerados 

Para alguns intervenientes nas pesquisas em educação, as questões da ética, conforme 

referem Bodgan e Biklen (2013, p. 77),  podem “ser irrelevantes para formas de investigação 

aplicada, particularmente naquilo que designamos por investigação-ação”.  Contudo, segundo os 

mesmos autores, há duas normas que devem ser asseguradas: o consentimento informado e a 

proteção dos sujeitos contra qualquer espécie de danos. Interessa assim afirmar que se procurou 

cumprir,  integralmente, essas duas normas. 

Quanto ao consentimento livre e esclarecido dos indivíduos-alvo, houve a preocupação de 

tratar os atores envolvidos (coordenadores, professores e alunos) em toda a sua dignidade e 
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respeito em sua autonomia, através da adesão voluntária à pesquisa. Desde as diversas 

negociações para a realização do estudo, com os coordenadores, professores e alunos dos cursos, 

foi esclarecido e explicitado sobre a natureza do estudo (tese de doutoramento), o que seria tratado, 

o retorno para o sistema educacional da instituição (IFRN), a identificação do orientador do estudo e 

da Universidade (UMINHO) onde estava a ser realizada a tese de doutoramento. Pela metodologia 

utilizada e tipo de amostragem, as identidades dos sujeitos foram protegidas, para não causar-lhes 

qualquer tipo de transtorno ou prejuízos, e todos foram tratados respeitosamente. Ou seja, ao 

negociar a autorização para efetuar o estudo ficou claro e explícito com todos os intervenientes 

sobre os termos do acordo e garantido o respeito até a conclusão do estudo. 

Havia a consciência de que se estava fazendo uma pesquisa numa instituição onde se 

trabalhava e num tema de especial interesse profissional, já que se exercia a função de Diretor do 

Campus EaD. Daí, decorreu a opção pela escolha de uma metodologia de tipo survey, de natureza 

mais quantitativa, para contornar os constrangimentos que poderiam ser levantados se a pesquisa 

tivesse uma matiz qualitativa. Assim, também a opção de se estar distante do preenchimento do 

questionário, a adesão voluntária, não exercendo qualquer tipo de pressão para o preenchimento, 

mesmo que a amostragem ficasse prejudicada.  Procurou-se, ainda, ser autêntico na análise e 

discussão dos resultados; ou seja, mesmo tendo responsabilidade na gestão da EaD no IFRN, isso 

não impediu de se utilizar, o máximo possível, a objetividade na análise dos resultados. Entende-se 

que a característica mais importante de um investigador deve ser a sua devoção e fidelidade aos 

dados obtidos. Confecionar ou distorcer dados constitui o pecado mortal de um cientista.  

5.9 Síntese do capítulo 

Todo o estudo foi efetivado no IFRN, através do Campus de Educação a Distância, onde se 

encontra toda a estrutura acadêmica, técnica e administrativa dos cursos a distância. Buscaram-se, 

junto aos coordenadores, professores e alunos informações mediante a aplicação de questionário, 

para dar suporte ao estudo e alcançar os objetivos propostos. A tabulação dos dados permitirá a 

triangulação dos dados, aproximando e confrontando as respostas dos três segmentos consultados.  

Espera-se obter um resultado que traduza os objetivos da pesquisa. O capítulo seguinte tratará, 

precisamente, da apresentação, análise e discussão dos resultados. 
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6.1 Introdução 

Após fazer a coleta e o tratamento dos dados, dos três segmentos pesquisado no estudo, 

no decorrer deste capítulo, serão feitas a apresentação, a análise e discussão dos resultados 

visando aos objetivos da pesquisa.  

A organização dos dados será na ordem dos questionários aplicados dos coordenadores, 

professores e alunos. Todas as questões dos três questionários serão apresentadas e analisadas. 

Utilizar-se-ão tabelas no texto (com gráficos em anexo) como forma representativa dos valores 

absolutos e percentuais dos dados. Após a apresentação, análise e a interpretação dos dados será 

feita a discussão dos resultados e, sempre que possível, com a triangulação dos dados dos 

questionários dos coordenadores, professores e alunos. 

6.2  Apresentação e análise dos dados dos coordenadores 

Os dados coletados dos questionários respondidos pelos coordenadores dos cursos serão 

apresentados por meio de tabelas e respectivas análises. Considerando que o corpo do questionário 

está dividido em oito dimensões, já descritas na metodologia, será também por ordem de cada 

dimensão e respectivas questões, que os dados serão apresentados e analisados: (1) Perfil do 

coordenador do curso; (2) Processo ensino/aprendizagem e recursos tecnológicos;  (3) Corpo 

Social (Docente e Tutores); (4) Instalações Fisicas e Suporte; (5) Ensino/Aprendizagem e 

Metodologia Pedagógica; (6) Problemas e Dificuldades; (7) Principais Resultados Obtidos; (8) 

Melhorias.   

A seguir,  uma amostra de 11 questionários respondidos (n=11). 

6.2.1 Perfil do coordenador do curso 

Os dados dessa dimensão pretendem traçar o perfil dos coordenadores dos cursos 

mediante os seguintes indicadores: idade, sexo, modalidade de curso superior concluído, área de 

graduação, posse de curso de pós-graduação, motivo para coordenar um curso em EaD, anos 

docência em EaD, formação do coordenador, formação na área do curso, formação em EaD, 

experiência na área do curso em ensino, experiência na área do curso em pesquisa, experiência na 

área do curso em extensão, experiência na área do curso em administração, experiência na área do 

curso em EaD, encerrando com uma síntese do perfil dos coordenadores.  
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a) Idade 

Q1.1 - Na questão que trata da idade do coordenador, a maioria se encontra acima de 40 

anos (81,8%). Tal fato indica que os coordenadores têm experiência na docência e na “vida”, 

mesmo que essa vivência seja feita na metodologia presencial. Os demais coordenadores (18,2%) 

têm entre 37 a 40 anos (Tabela 2). 

Tabela 2 - Qual a sua idade? 

Faixa  Frequência % 

Acima de 40 anos 9 81,8 

De 37 a 40 anos 2 18,2 

Total 11 100,0 

 

b) Sexo 

Q1.2 - Na questão que trata do sexo do coordenador, a sua maioria pertence ao do sexo 

feminino (72,7%); os demais, ao sexo masculino, com (27,3%) (Tabela 3).  

Tabela 3 - Qual o seu Sexo? 

Sexo  Frequência % 

Feminino 8 72,7 

Masculino 3 27,3 

Total 11 100,0 

 

c) Modalidade de curso superior concluído 

Q1.3 - Na questão que trata de averiguar em qual modalidade de ensino o coordenador 

concluiu seu curso superior, as respostas indicam que (100%) concluiram o seu curso na 

modalidade presencial. Esse é um dado que confirma a etapa da evolução da EaD no Brasil, 

conforme consta no capítulo 3, visto que as  Instituições de Ensino Superior,  principalmente as 

públicas, passaram a oferecer mais cursos superiores a distância a partir de 2005, e não todos os 

cursos; ora, como os coordenadores, na sua maioria, estão na faixa etária acima dos 40 anos; 

todos são provenientes das coordenações dos cursos presenciais como se pode verificar na tabela 

4.  
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Tabela 4 - Qual a modalidade de curso superior que você concluiu? 

 Modalidade Frequência % 

Ensino Presencial 11 100,0 

Ensino a distância 0 0,0 

Total 11 100,0 

 

d) Área de graduação 

Q1.4 - Na questão que trata da área de graduação dos coordenadores, verifica-se que a 

maioria é de Ciências Humanas, representando 63,6% do total dos pesquisados. Os restantes são 

de Ciências Exatas, com a representação de 36,4% (Tabela 5). 

Tabela 5 - Qual a área da sua graduação? 

 Área Frequência % 

Ciências Exatas 4 36,4 

Ciências Humanas 7 63,6 

Total 11 100,0 

 

e) Posse de curso de pós-graduação 

Q1.5 - Na questão que trata de averiguar se o coordenador possui um curso de pós-

graduação (mestrado e/ou doutorado) na área do Curso que coordena, verifica-se que 100% dos 

coordenadores possuem pós-graduação no curso que coordena (Tabela 6).  Deduz-se, assim, que, 

sendo esses coordenadores provenientes do ensino presencial e estando há mais tempo na área,  

motivaram-se para prosseguir os estudos e a sua formação, concluindo um curso de  pós-

graduação, exigência, também para prosseguir na carreira em uma instituição de ensino superior, 

como é o caso do IFRN desde 2008  (Tabela 6).  

Tabela 6  - Você tem Curso de Pós-graduação (mestrado e ou doutorado) na área do curso que coordena? 

 Resposta Frequência % 

Sim 11 100,0 

Não 0 0,0 

Total 11 100,0 

  



Capítulo VI – Apresentação, análise e discussão dos resultados 
 

 210 

f) Motivo para coordenar um curso em EaD 

Q1.6 - A questão que trata do motivo que levou o professor a optar por coordenar um Curso 

em Educação a Distância é de múltipla escolha com cinco tipo de respostas, não exclusivas: 

qualidade do ensino ministrado no curso, mercado de trabalho, atendimento aos interesses, 

compatibilidade de horário e outros motivos.    

As respostas dessas cinco questões foram agrupadas no quadro 19 e a sua análise é a 

seguinte: 7 coordenadores (63,4%) referiram a qualidade de ensino ministrada no curso; 3 (27,3%) 

o mercado de trabalho; 6 (54,5%) atenderam aos seus interesses); 5 (45,5%) à compatibildade de 

horário. Houve, ainda, 3 coordenadores que indicaram outros motivos (1 resposta por cada sujeiro): 

necessidade da instituição, acreditar na modalidade e interesse na área de formação de 

professores. Como se pode verificar, o valor mais elevado recai na qualidade do curso, seguindo-se 

o atendimento aos próprios interesses, compatibilidade de horário e, em último, o mercado de 

trabalho (Quadro 19). 

Quadro 19 - Motivos para coordenar um curso em EaD 

Motivos  
Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Qualidade do ensino 
ministrado 

7 63,4 4 36,4 11 100,0 

Mercado de trabalho 3 27,3 8 72,7 11 100,0 

Atendimento aos meus 
interesses 

6 54,5 5 45,5 11 100,0 

Compatibilidade de 
horário 

5 45,5 6 54,5 11 100,0 

Outros motivos 3 27,3 8 72,7 11 100,0 

 

g) Anos de docência em EaD 

Q1.7 - Na questão que trata da docência em educação a distância, antes da coordenação, a 

maioria (45,5%) se encontra na faixa de 2 a 4 anos com  e muito próximo desse valor (36,4%) não 

tiveram nenhum ano docência (Tabela 7). Isso ocorre porque, às vezes, o coordenador do curso 

presencial passa a ser também o do curso a distância já que tem experiência na área acadêmica e 

administrativa, além de conhecer o projeto pedagógico do curso. Essa é uma prática adotada na 

instituição quando oferece um curso em EaD que já existe em regime presencial. O fato de o 

coordenador assumir a coordenação sem nenhuma docência passa por uma capacitação e, no 

decorrer, do curso pode passar a assumir disciplinas a distância (Tabela 7).   
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Tabela 7 - Quantos anos de docência em EaD você tinha antes de iniciar a coordenação do curso? 

Faixa etária Frequência % 

De 2 a 4 anos 5 45,4 

Mais de 6 anos 1 9,1 

Menos de 2 anos 1 9,1 

Nenhuma Docência 4 36,4 

Total 11 100,0 

 

h) Formação do coordenador 

Q1.8 – Essa questão procura averiguar a formação do coordenador do curso e está 

subdividida em cinco questões: se possui pós-doutorado,  doutoramento, mestrado, especialização 

e graduação. As respostas seguintes apresentam esses resultados. Os resultados das várias 

subquestões também serão agupados na tabela 9. A análise da tabela permite verificar  que todos 

os coordenadores (100%) possuem licenciatura, um número bem elevado (72,3%) possuem 

especialização e  mestrado, a maioria (54,5%) tem doutoramento e nenhum possui pós-

doutoramento. Vê-se, assim, que a Instituição possui um corpo de coordenadores com um nível 

bastante razoável de formação pós-graduada, mas com o desafio de aumentar a taxa de doutorados 

e também, à medida que haja mais coordenadores doutorados, aumentar o número de 

coordenadores com pós-doutoramento através da formação continuada, de modo a ter um corpo de 

coordenadores (e docentes) à altura das exigências de um Ensino Superior, e de uma EaD,  de  

qualidade e excelência (Quadro 20).  

Quadro 20 – Formação do coordenador do curso 

Formação 
Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Pós-doutorado 0 0,0 11 100,0 11 100,0 

Doutoramento 6 54,5 5 45,5 11 100,0 

Mestrado 8 72,7 3 27,3 11 100,0 

Especialização 8 72,7 3 27,3 11 100,0 

Graduação 11 100,0 0 0,0 11 100,0 

 

i) Formação na área do curso 

Q1.9 - Na questão que trata de averiguar se o coordenador possui formação na área do 

curso, a maioria (81,8%) respondeu positivamente (Tabela 8). 
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Tabela 8 - Coordenador do curso possui formação (pós-doutorado, doutorado, mestrado, especialização e 
graduação) na área do curso? 

 Resposta Frequência % 

Sim 9 81,8 

Não 2 18,2 

Total 11 100,0 

 

Q1.9.1 -  Nessa questão, os coordenadores foram questionados acerca das áreas dos seus 

cursos em resposta à questão (Q1.9), tendo sido listadas as seguintes áreas: segurança do 

trabalho, educação, turismo e hospitalidade, estudos de linguagem e letras e engenharia sanitária e 

ambiental. 

j) Formação em EaD 

Q1.10 - Na questão que trata de averiguar se o coordenador teve alguma formação em 

educação a distância, antes do início do curso que está coordenando, a maioria (63,6%) respondeu 

que teve curso de formação em EaD (Tabela 9).  

Tabela 9 - Você teve alguma formação em EaD antes do início do curso que está coordenando? 

 Resposta Frequência % 

Sim 7 63,64 

Não 4 36,36 

Total 11 100,0 

 

Q1.10.1 - Nessa questão, procurando-se saber que cursos de formação em EaD os 

coordenadores têm em  resposta à questão (Q1.10), foram listados os seguintes cursos de 

formação: curso de formação em educação a distância, design instrucional, formação em tutoria, 

novas tecnologias aplicadas em educação a distância, gestão em EaD, produção de material 

didático e treinamento na plataforma de ensino moodle. 

Ainda sobre a formação, procurou-se averiguar se os coordenadores possuíam diversas 

experiências na área do curso: em ensino (Q1.11), em pesquisa (Q1.12), em extensão (Q1.13), em 

administração (Q1.14) e em EaD (Q1.15). O tratamento das respostas também foi agrupado no 

quadro 21.  
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Quadro 21 – Experiências de formação dos coordenadores 

Áreas 
Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Ensino 11 100,0 0 0,0 11 100,0 

Pesquisa 8 72,7 3 27,3 11 100,0 

Extensão 6 54,5 5 45,5 11 100,0 

Administração 8 72,7 3 27,3 11 100,0 

EaD 8 72,7 3 27,3 11 100,0 

 

Assim, foi verificado que todos os coordenadores possuem experiência em ensino, uma 

larga maioria (72,7%) também possui experiência em Pesquisa, Administração e em EaD, e sobre a 

experiência em extensão há uma repartição quase equitativa, pois 54,5% (6 coordenadores) 

possuem essa experiência e 45,5% (5 coordenadores) não.  

Isso merece atenção por parte dos responsáveis em EaD,  esses 27,3% dos coordenadores 

que não possuem experiência em pesquisa, administração e em EaD, bem como os 54,5% que não 

possuem experiência em EaD. As áreas de atuação de um docente do ensino superior centram-se 

no Ensino, Pesquisa e Extensão; por isso, esses valores em déficit dizem muito sobre os desafios a 

percorrer. Na pesquisa, o desafio pode centrar-se na sua relação com o ensino e formação, 

estimulando a modalidade de pesquisa-formação; a extensão é a via que uma IES faz a ligação à 

Sociedade/Comunidade e verifica-se que esta é uma valência que urge estimular. A experiência em 

administração é também uma valência relevante para quem coordena um curso,  nomeadamente 

na vertente da administração organizacional e pedagógica, como se verifica na revisão de literatura 

quando é abordada  a adoção institucional da EaD e e-Learning pelas Instituições de Ensino 

Superior. E sobre a experiência em EaD na área do curso, também se deve dedicar especial 

atenção aos 27,3% dos coordenadores que não possuem essa experiência, pois, de imediato, surge 

uma questão: como se pode coordenar algo em que não se possui experiência? A explicação para 

essa ausência já foi avançada em resposta à questão anterior, a qual sucede quando esses cursos 

em EaD já existem em regime presencial e os coordenadores adquiriram a experiência nesse 

regime. Mas trabalhar e, sobretudo, coordenar um curso em EaD é algo diferente do que fazê-lo em 

regime presencial; há outras variáveis em jogo, nomeadamente as que se referem ao uso mais 

intensivo das tecnologias e às implicações da não-presença física. Quando essas situações 

sucedem, pode ocorrer de a instituição não ter docentes em número suficiente e com as 

qualidades, necessárias para exercer as funções de coordenar os cursos em EaD, sendo 

necessário, pois, recorrer a docentes que coordenam, também, em regime presencial. Considera-se 
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que, de acordo com essa coordenação, é necessário que haja capacitação desses docentes para o 

exercício do cargo, envolvendo também alguma supervisão por parte do Diretor do Campus em 

EaD. Ademais, é importante uma maior frequência de reuniões colegiais de todos os 

coordenadores. Desse modo, com essa capacitação em exercício é possível minorar e superar essa 

dificuldade. 

k) Síntese  

De acordo com os resultados obtidos do perfil dos coordenadores dos cursos,  chegou-se à 

conclusão de que os coordenadores têm um bom perfil, com boa experiência na docência e na 

“vida”, com formação de pós-graduação e experiência. Mesmo assim, nesses dois últimos pontos, 

há necessidade de avançar, por ser uma instituição de nível superior, pois o quadro de pós-

graduação ainda pode ser melhorado, haja vista que não se tem pós-doutorado, e que apenas 

metade tem doutorado. Todos os coordenadores têm experiência de ensino, mas, na pesquisa e 

extensão, precisa-se ter atenção, pois existe um número significativo que não tem experiência 

nessas áreas, e isso pode refletir-se na qualidade dos cursos.   

6.2.2 Processo de ensino-aprendizagem e recursos tecnológicos  

Os dados dessa dimensão pretendem averiguar o tipo de processo de ensino-aprendizagem 

e recursos tecnológicos utilizados nos cursos em EaD através dos seguintes indicadores: plataforma 

(AVA)) utilizada no curso, recursos didáticos de EaD utilizados no curso, compatibilização entre as 

TIC’s e o Projeto Pedagógico do Curso, previsão de uma formação inicial em EaD para os alunos, 

material didático impresso, material didático audiovisual, organização do controle e registro 

acadêmico do curso, atendimento dos materiais didáticos e recursos tecnológicos ao perfil desejado 

dos egressos, consistência entre o sistema de avaliação da aprendizagem, os materiais didáticos e 

recursos tecnológicos com a natureza das disciplinas, suficência do pessoal técnico e 

administrativo, concluindo-se com uma síntese dos resultados dessa dimensão. 

a) Plataforma (AVA)) utilizada no curso 

Q2.1 - A questão que trata de averiguar qual a plataforma de ensino é utilizada no curso foi 

de resposta de múltipla escolha, com uma lista de nomes de plataformas sugeridas, e mais uma 

opção aberta para indicar uma outra que não constasse na lista. Na sua totalidade, a resposta 

recaiu na plataforma Moodle, com 100% de utilização (Tabela 10). Com efeito, essa é a plataforma 

usada no Campus EaD do IFRN; por isso, a resposta obtida confirma isso mesmo.  
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Tabela 10 - Qual a Plataforma (Ambiente virtual de Aprendizagem) utilizada no seu curso? 

 Resposta Frequência % 

Moodle 11 100,0 

Outra opção 0 0,0 

Total 11 100,0 

 

b) Recursos didáticos de EaD utilizados no curso 

Através da questão 2.2 pretendeu-se averiguar que tipos de recursos de EaD estão a ser 

utilizados no curso,  estando a questão desdobrada em quatro: uso de ambiente virtual,  

videoconferência, aula virtual e aula presencial. Seguem os resultados obtidos em cada uma das 

subquestões. Trata-se a apresentação dos resultados no quadro 22. 

Quadro 22 - Recursos didáticos de EaD utilizados no curso? 

Recursos  
Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Ambiente virtual 11 100,0 0 0,0 11 100,0 

Aula presencial 9 81,8 2 18,2 11 100,0 

Videoconferência 8 72,7 3 27,3 11 100,0 

Aula virtual 5 45,5 6 54,5 11 100,0 

 

A análise dos resultados permite verificar que todos os coordenadores utilizam o ambiente 

virtual (plataforma Moodle); uma ampla maioria faz uso da aula presencial (81,2%) e da 

videoconferência (72,7%); e apenas quase metade dos coordenadores utiliza a aula virtual (45,5%).  

Deve merecer especial atenção o fato de existirem 27,3% de coordenadores que não 

utilizam esse recurso, desmerendo da sua importância da EaD, quando  a videoconferência é um 

dos recursos mais potentes em EaD, na comunicação síncrona, haja vista a capacidade de 

combinar imagem, som e dados, conforme referência na revisão de literatura. As respostas 

“negativas” ao uso da aula virtual (54,5% dos coordenadores) também devem ser merecedoras de 

atenção, visto que, se a plataforma moodle e o ambiente virtual são utilizados pela totalidade dos 

coordenadores, pode se deduzir que esses coordenadores, apenas, usam a plataforma e o 

ambiente virtual em atividades mais básicas, como de repositório de material, não tirando o devido 

enriquecimento que os dispositivos permitem.     
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c) Compatibilização entre as TIC e o Projeto Pedagógico do Curso 

Q2.3 - Na questão referente à compatibilidade entre as TIC´s e Projeto Pedagógico do 

Curso (PPC), a totalidade dos coordenadores respondeu que existe essa compatibilidade (Tabela 

11).  

Tabela 11 - A compatibilização entre as TIC’s e o curso está bem definida no Projeto Pedagógico do Curso 
(PPC)? 

Resposta  Frequência % 

Sim 11 100,0 

Não 0 0 

Total 11 100,0 

 

Nessa questão, foi solicitado que houvesse uma resposta de justicação, seja para o “não” 

seja para o “sim”, em questões de respostas abertas. Não havendo qualquer resposta negativa, 

também não houve qualquer justificação para o “não”, como era requerido na questão Q.2.3.1. Já 

sobre o “sim”, ou seja, se havia compatibilidade entre as TIC’s e o curso, em que houve (100%) de 

respostas positivas, os resultados sobre a forma como era feita essa compatibilização foram os 

seguintes: no ambiente virtual de ensino; depende do curso; o PPC apresenta, de forma clara, os 

diferentes formatos de interação com os professores, tutores e alunos; a partir de várias mídias 

previstas nas metodologias dos docentes;  através do próprio conteúdo didático do curso e das 

atividades propostas.  

d) Previsão de uma formação inicial em EaD para os alunos 

Q2.4 - Na questão que trata de averiguar se o curso tem formação inicial em educação a 

distância para os alunos, a larga maioria dos coordenadores (90,9%) respondeu que está previsto 

esse curso de formação (Tabela 12).  

Tabela 12 - O curso prevê uma formação inicial em EaD para os seus alunos? Ex. um módulo introdutório. 

 Resposta Frequência % 

Sim 10 90,9 

Não  1 9,1 

Total 11 100,0 
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Q2.4.1 - Caso a resposta fosse positiva, foi solicitado que listassem os cursos sendo 

apresentada a informação seguinte: Fundamentos e práticas em educação a distância; Informática 

básica (que inclui moodle) e Educação a Distância em … (o nome específico varia de acordo com o 

curso); Introdução à Modalidade de educação a distância; Curso de formação em educação a 

distância; disciplina dedicada à estrutura curricular do curso; e Informática básica; e Introdução às 

novas tecnologias.  

e) Material didático impresso 

Q2.5 - Na questão que trata de averiguar se o material didático impresso está em 

consonância ao projeto pedagógico do curso para os alunos, atendendo às especificidades da 

educação a distância, a maioria dos coordenadores  (72,70%) respondeu afirmativamente (Tabela 

13).  

Tabela 13 - O curso apresenta material didático impresso para os alunos, em consonância ao Projeto 
Pedagógico do curso atendendo às especificidades do EaD? 

Resposta  Frequência % 

Sim 8 72,7 

Não 3 27,3 

Total 11 100,0 

 

Q2.5.1 - Em complemento à questão anterior, caso respondessem “não”, foi solicitado que 

listassem os motivos da não consonância. Os resultados dos 27,3% dos coordenadores que 

responderam “não” foram os seguintes: Dificuldade de elaboração final do material didático e 

recursos; o curso é realizado na modalidade semipresencial e as atividades são realizadas através 

da plataforma virtual; e o material é inteiramente on-line.  

f) Material didático audiovisual 

Q2.6 - Na questão que trata de averiguar se o material didático audiovisual está em 

consonância ao projeto pedagógico do curso para os alunos, atendendo às especificidades da 

educação a distância, a larga maioria dos coordenadores (90,91%) respondeu afirmativamente 

(Tabela 14).   
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Tabela 14 - O curso apresenta material didático Audiovisual para Rádio, TV, computadores, DVD, celular, CD, 
em consonância ao Projeto Pedagógico do Curso atendendo às especificidades do EaD? 

 Resposta Frequência % 

Sim 10 90,9 

Não 1 9,1 

Total 11 100,0 

 

Q2.6.1 – Se respondeu “sim”, assinale quais? Segue, então, a listagem de um conjunto de 

recursos em que os coordenadores foram solicitados a responder se usam. A tabela seguinte 

comtempla esses resultados (Quadro 23). 

Quadro 23 - Uso de material didático Audiovisual? 

Material didático 
audiovisual 

Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Rádio 0 100,0 11 100,0 11 100,0 

TV 2 18,2 9 81,8 11 100,0 

Computador 11 100,0 0 0,0 11 100,0 

DVD 5 45,5 6 54,5 11 100,0 

CD 8 72,7 3 27,3 11 100,0 

Celular 0 100,0 11 100,0 11 100,0 

 

Constata-se, assim, que o computador é a multimídia mais utilizada, por todos os 

coordenadores, seguindo-se o CD (72,7%), o DVD (45,5%) e, em número mais residual, surge a TV, 

utilizada, apenas, por 18,2% dos coordenadores e nenhum chega a usar as tecnologias móveis, pois 

o celular não registra utilização.  

g) Organização do controle e registro acadêmico do curso 

Q2.7 - Segue-se um conjunto de questões para averiguar se a organização do controle e 

registro acadêmico do curso em EaD atendem às várias necessidades de natureza organizacional 

dessa modalidade, como sejam: o registro da vida acadêmica discente, as atividades acadêmicas 

discentes, o fluxo curricular, o atendimento aos docentes do curso e os dados atualizados sobre 

matrículas realizadas. Será feito, também, o tratamento dessas respostas, recorrendo à 

apresentação no quadro 24.  
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Quadro 24 – A organização do Controle e Registro Acadêmico atende à necessidades de um Curso em EaD? 

Necessidades Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Registro da vida 
acadêmica discente 

10 90,9 1 9,1 11 100,0 

Atividades acadêmicas 
discentes 

11 100,0 0 0,0 11 100,0 

Fluxo curricular 7 63,6 3 36,4 11 100,0 

Atendimento aos docentes 
do curso 

11 100,0 0 0,0 11 100,0 

Dados atualizados sobre 
matrículas 

9 81,2 2 18,2 11 100,0 

 

Pertinente a essa questão organizacional, todos os coordenadores responderam que os 

cursos em EaD atendem às necessidades de “atividades acadêmicas discentes” e “atendimento 

aos docentes do curso”.  A larga maioria, entre 80% a 90% dos coordenadores, respondeu que a  

organização dos cursos em EaD atende às necessidades de “registro da vida acadêmica discente” e 

aos “dados atualizados sobre matrículas realizadas”. Em menor número, mas, mesmo constituindo 

a maioria dos coordenadores (63,6%), surge o atendimento ao “fluxo curricular”. 

h) Atendimento dos materiais didáticos e recursos tecnológicos ao perfil desejado dos 

egressos 

Q2.12 - Na questão que trata de averiguar se os materiais didáticos e recursos tecnológicos 

a serem utilizados durante o curso atendem ao perfil desejado dos egressos no curso em educação 

a distância, a totalidade dos coordenadores (100%) considera que atendem (Tabela 15).  

Tabela 15 - Os materiais didáticos e recursos tecnológicos a serem utilizados durante o curso atendem ao 
perfil desejado dos egressos? 

 Resposta Frequência % 

Sim 11 100,0 

Não 0 0,0 

Total 11 100,0 

 

i) Consistência entre o sistema de avaliação da aprendizagem, os materiais didáticos e 

recursos tecnológicos com a natureza das disciplinas 

Q2.13 - Na questão que trata de averiguar se existe consistência entre o sistema de 

avaliação da aprendizagem, os materiais didáticos e recursos tecnológicos apresentados aos alunos 
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e a natureza das disciplinas, a totalidade dos coordenadores (100%) considera que existe essa 

consistência (Tabela 16). 

Tabela 16 - Existe consistência entre sistema de avaliação da aprendizagem, os materiais didáticos e 
recursos tecnológicos apresentados aos alunos e a natureza das disciplinas? 

 Resposta Frequência % 

Sim 11 100,0 

Não 0 0,0 

Total 11 100,0 

 

j) Suficência do pessoal técnico - administrativo 

Q2.14 - Na questão que trata de averiguar se o pessoal técnico - administrativo de apoio às 

atividades acadêmico-administrativas do Curso em EaD (número e qualificação) é suficiente, para 

atender ao curso em educação a distância, a maioria dos coordenadores (72,70%)  respondeu 

afirmativamente (Tabela 17).  

Tabela 17 - O Pessoal técnico - administrativo de apoio às atividades acadêmico-administrativas do Curso em 
EaD (número e qualificação) é suficiente? 

 Resposta Frequência % 

Sim 3 27,3 

Não 8 72,7 

Total 11 100,0 

 

k) Sintese  

Os dados acerca do processo de ensino-aprendizagem e recursos tecnológicos, utilizados 

nos cursos, demonstraram diversos pontos considerados de relevância, como usar só um tipo de 

plantaforma. Isso constrói uma cultura na instituição através do ambiente virtual, a definição das 

TIC no Projeto Pedagógico do Curso, o material didático impresso ou audiovisual, a organização do 

controle e registro acadêmico do curso, o atendimento dos materiais didáticos e recursos 

tecnológicos ao perfil desejado dos egressos, a consistência entre o sistema de avaliação da 

aprendizagem, os materiais didáticos e recursos tecnológicos com a natureza das disciplinas.  
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6.2.3 Corpo social (Docentes e tutores) 

Essa dimensão trata de procurar conhecer o que pensam os coordenadores acerca da  

formação dos docentes e tutores que atuam nos cursos em EaD, através dos resultados nos 

indicadores seguintes: formação dos docentes, assessoria didático-pedagógica aos professores do 

curso, formação dos tutores, equipe de docentes e tutores, e relação tutores/alunos.  

a) Formação dos docentes  

Q3.1 - Essa questão trata de averiguar se os docentes têm formação compatível para 

desenvolver os conteúdos das disciplinas que ministram em EaD, visando atender às necessidades 

do curso. Está subdividida em 6 questões, abordando: a formação acadêmica; titulação; experiência 

docente; experiência profissional na área; experiência em educação a distância; experiência em 

ensino semipresencial. As respostas obtidas foram  tratadas no quadro 25.  

Quadro 25 - A formação acadêmica dos docentes e atendimento às necessidades do curso em EaD? 

Formação e Experiência 
Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Formação acadêmica 11 100,0 0 0,0 11 100,0 

Experiência docente 11 100,0 0 0,0 11 100,0 

Titulação (mestrado e 
doutorado) 

10 90,9 1 9,1 11 100,0 

Experiência profissional na 
área 

8 72,7 3 27,3 11 100,0 

Experiência em EaD 8 72,7 3 27,3 11 100,0 

Experiência em ensino 
semipresencial 

3 27,3 8 72,7 11 100,0 

 

Como se pode verificar, a opinião dos coordenadores sobre a formação dos docentes 

compatível para atuar em EaD é a seguinte: todos consideram que os docentes têm “formação 

acadêmica” e “experiência docente” compatíveis; uma grande maioria dos coordenadores (cerca de 

90%),  considera que os docentes têm “titulação em nível de mestrado e/ou doutorado” compatível; 

uma maioria, ainda, cerca de 70% dos coordenadores consideram que os docentes têm 

“experiência profissional na área” e “experiência em EaD”, e também, uma larga maioria (cerca de 

70%) considera que os docentes não possuem “experiência no ensino semipresencial”. Assim, 

merece dedicar uma especial atenção aos 30% dos docentes que não possuem experiência na área 

e experiência em EaD, bem como aos 70% sem experiência no ensino semipresencial, sendo que 

essa modalidade (designada de b-learning na revisão de literatura) é a que tem maior tendência de 

afirmação e crescimento nas Instituições de Ensino Superior. Vale relembrar a opinião de Pedro 
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Demo, ao refletir sobre uma “outra universidade”, que considera que “a tendência hoje é não 

oferecer curso só com presença física ou só com presença virtual, mas de estilo mesclado 

(blended)” (Demo, 2010, p. 5), e que a presença dos “ambientes virtuais de aprendizagem nos 

processos formativos só tende a aumentar e serão, um dia, predominantes” (Demo, 2010, p. 13). 

b) Assessoria didático - pedagógica aos professores do curso 

Q3.2 - Na questão que trata da existência de assessoria didático - pedagógica para os 

professores do curso (Núcleo de Apoio Didático – Pedagógico aos Docentes), a maioria dos 

coordenadores (81,82%) respondeu afirmativamente (Tabela 18). 

Tabela 18 - Existe assessoria didático - pedagógica para os professores do curso (Núcleo de Apoio Didático – 
Pedagógico aos Docentes)? 

 Resposta Frequência % 

Sim 9 81,82 

Não 2 18,18 

Total 11 100,0 

 

c) Formação dos tutores 

Q3.3 - Igualmente aos docentes, houve, também, interesse em saber a opinião da formação 

dos tutores em relação às tarefas que desempenham. As respostas constam no quadro 26. 

Quadro 26 – Formação dos tutores? 

Formação e Experiência 
Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Formação acadêmica 10 90,9 1 9,1 11 100,0 

Qualificação específica em 
EaD 

10 90,9 1 9,1 11 100,0 

Preparação para avaliação 7 63,6 4 36,4 11 100,0 
 

Como se pode observar, uma ampla maioria dos coordenadores (90%) entendem que os 

tutores têm formação acadêmica na área do curso e formação em EaD, contudo, apenas, 63,6% 

dos coordenadores consideram que os tutores têm competências para tratam da preparação e 

correção de avaliações.  

d) Equipe de docentes e tutores 

Q3.4 - A questão seguinte trata de averiguar se os coordenadores consideram que a equipe 

de docentes e tutores envolvida nas atividades de ensino-aprendizagem do curso está estruturada 
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visando garantir o atendimento aos alunos em várias situações, como: flexibilização, interação e 

qualidade. O tratamento das respostas é apresentado no quadro 27.  

Quadro 27– Equipe pedagógica e atendimento aos alunos? 

Indicadores 
Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Qualidade 11 100,0 0 0,0 11 100,0 

Interação 10 90,9 1 9,1 11 100,0 

Flexibilização 9 81,2 2 18,2 11 100,0 
 

Como se pode verificar, a opinião dos coordenadores é muito positiva nos três indicadores: 

todos consideram que o atendimento é de qualidade, e 90% referem que há flexibilização e 

interação nesse atendimento.  

e) Relação tutores/alunos 

Q3.5 - Na questão que trata de averiguar se a relação tutores/alunos está adequada para 

atender aos alunos nas atividades a distância, a maioria dos coordenadores (72,7%) acha que sim 

(Tabela 19).  

Tabela 19 - A relação tutores/alunos está adequada para atender aos alunos nas Atividades a Distância? 

 Resposta Frequência % 

Sim 8 72,73 

Não 3 27,27 

Total 11 100,0 

 

Q3.6 – Nessa questão, procurou-se saber a opinião dos coordenadores sobre o número 

ideal na relação de tutores/alunos para atender aos alunos nas atividades a distância. Essa é uma 

questão relevante para a modalidade a distância, pois não existe um número ideal nos estudos 

realizados em EaD. As respostas  também refletem essa disparidade, confome se pode constatar na 

tabela 20, variando entre o número de 10 alunos a  50 alunos. É possível verificar que a maioria 

dos coordenadores  (36,4%) % acha que o número deve ser de 25 alunos por tutores. Aliás, até os 

25 alunos tem-se um total de 9 coordenadores (81,2%) o que pode significar que será esse o limite 

máximo mais consensual (Tabela 20).   
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Tabela 20 - Qual é a relação ideal de tutores/alunos para atender aos alunos nas atividades a Distância? 

Resposta  Frequência % 

10 1 9,1 

15 3 27,3 

20 1 9,1 

25 4 36,4 

30 1 9,1 

50 1 9,1 

Total 11 100,0 

 

Q3.7 - Essa questão trata também de perceber se a relação tutores/alunos está adequada 

para atender aos alunos, nas atividades presenciais; verificou-se, então, que também a maioria dos 

coordenadores respondeu afirmativamente (63,6%), conforme se pode ver na tabela 21.  

Tabela 21 - A relação tutores/alunos está adequada para atender aos alunos nas Atividades Presenciais? 

 Resposta Frequência % 

Sim 7 63,6 

Não 4 36,4 

Total 11 100,0 

 

Q3.8 – Para se perceber a opinião dos coordenadores sobre a  relação ideal de 

tutores/alunos para atender aos alunos nas atividades presenciais, essa é, também, uma questão 

importante para a modalidade a distância visto que não existe um número ideal; verificou-se, ainda,  

que as respostas dos coordenadores variam entre os 10 e os  50 alunos (Tabela 22), A maioria 

(36,4)% acha que o número deve ser de 25 alunos por tutor, valor idêntico ao referido para o 

atendimento no regime vitual. Aqui tem-se, também, um total de 9 coordenadores (81,2%) que 

indica até 25 alunos, havendo 7 coordenadores (63,7%) que referem 20 e 25 alunos. Isso pode 

significar que será esse o número ideal da relação presencial (Tabela 22).  
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Tabela 22 - Qual é a relação ideal de tutores/alunos para atender aos alunos nas atividades presenciais? 

 

 

 

 

 

 

f) Sintese 

Nessa dimensão, constatou-se que existem alguns pontos fortes de relevância para a gestão 

dos cursos, como: a formação dos coordenadores, assessoria pedagógica aos professores,  o 

atendimento aos alunos pelos professores e tutores,  a relação de tutores  a distância. Além disso, 

outros precisam ser melhorados, como: experiência no ensino semipresencial e a relação dos 

tutores presenciais por alunos.   

6.2.4 Instalações Físicas e Suporte  

Essa dimensão procura conhecer o que pensam os coordenadores sobre as instalações 

físicas e suporte, através dos resultados nos indicadores seguintes: suficência do número de salas, 

instalações para docentes e tutores, rede de comunicação científica (Internet), recursos de 

tecnologia de informação e comunicação (audiovisuais e multimídia), condições das bibliotecas, 

acervo das bibliotecas, acesso aos equipamentos de informática, acesso a portadores de 

necessidades especiais, concluindo-se com uma síntese dos resultados dessa dimensão. 

a) Suficência do número de salas 

Q4.1 - Na questão que trata de averiguar se o número de salas de aula é suficiente para 

atender às necessidades do curso nas aulas presenciais, a maioria dos coordenadores (63,6%) acha 

que é suficiente (Tabela 23).  

Resposta  Frequência % 

10 1 9,1 

15 1 9,1 

20 3 27,3 

25 4 36,4 

30 1 9,1 

50 1 9,1 

Total 11 100,0 
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Tabela 23 - O número de salas de aula é suficiente para atender às necessidades do curso nas aulas 
presenciais? 

 Resposta Frequência % 

Sim 7 63,6  

Não 4 36,4 

Total 11 100,0 

  

b) Instalações para docentes e tutores 

Q4.2 - Essa questão trata de averiguar as instalações (salas de professores, salas de 

tutores, salas de reuniões e gabinetes de trabalho) e está subdividada em duas: se o número é 

suficiente (Q4.2) e se estão equipadas com computador conectado à internet (Q4.3). Elaboraram-se 

as respostas no quadro 28.  

Quadro 28 - As instalações para docentes: salas de professores, salas de tutores, salas de reuniões e 
gabinetes de trabalho são adequadas? 

Indicadores 
Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Número suficiente 2 18,2 9 81,8 11 100,0 

Equipadas com computador 
conectado à internet 

11 100,0 0 0,0 11 100,0 

 

Como se pode verificar, a maioria dos coordenadores (81,8%) entende que o número de 

salas é insuficiente e  todos (100%) consideram que as salas estão equipadas com computador 

conectado à internet.  

c) Rede de comunicação científica (Internet) 

Q4.4 - Na questão que trata de averiguar se a rede de comunicação científica (Internet) 

atende às necessidades de professores e alunos, a maioria  dos coordenadores (90,9%) respondeu 

afirmativamente (Tabela 24). 

Tabela 24 - A Rede de comunicação científica (Internet) atende às necessidades de professores e alunos? 

 Resposta Frequência % 

Sim 10 90,9 

Não 1 9,1 

Total 11 100,0 
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d) Recursos de tecnologia de informação e comunicação (audiovisuais e multimídia) 

Q4.5 - Na questão que trata de averiguar se o curso possui recursos de tecnologia de 

informação e comunicação (audiovisuais e multimídia), para atender às necessidades dos docentes, 

tutores e alunos, todos os coordenadores responderam que sim (Tabela 25). 

Tabela 25 - O curso possui Recursos de Tecnologia de Informação e Comunicação (audiovisuais e 
multimídia) para atender às necessidades dos docentes, tutores e alunos? 

Resposta Frequência % 

Sim 11 100,0 

Não 0 0,0 

Total 11 100,0 

 

e) Biblioteca 

As questões sobre a biblioteca são diversas, mas será feito o seu tratamento conjunto, 

mediante a apresentação dos resultados em uma única tabela, envolvendo: o acervo (Q4.6), 

repositórios (Q4.7), acesso livre (Q4.8), rede sem fios (Q4.9), espaços e mobiliários adequados para 

leitura e estudo (Q4.10). Os resultados são apresentados no quadro 29.  

Quadro 29 – Condições das Bibliotecas? 

Indicadores 
Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Se o acervo é satisfatório 2 18,2 9 81,2 11 100,0 

Possuem repositório 5 45,5 6 54,5 11 100,0 

Possuem acesso livre 8 72,7 3 27,3 11 100,0 

Possuem rede sem fios 8 72,7 3 27,3 11 100,0 

Se os espaços e mobiliários 
para leitura e estudo são 
adequados e satisfatórios 

5 45,5 6 54,5 11 100,0 

 

Como se pode verificar, não há consenso nas respostas sobre as condições das bibliotecas. 

Assim, sendo uma questão objetiva pode deduzir que há alguma falta de conhecimento dos 

coordenadores sobre o assunto. Dessa forma, a larga maioria (81,2%) considera que o acervo é 

insuficiente, também uma maioria significativa (72,7%) considera que a biblioteca possui acesso 

livre e rede sem fios, e alguma divisão nas respostas, entre o “sim” (45,5%) e o “não” (54,5%) 

sobre se as bibliotecas possuem repositório e se os espaços e mobiliários, destinados à leitura e 

estudo, são adequados e satisfatórios.  



Capítulo VI – Apresentação, análise e discussão dos resultados 
 

 228 

f)  Acervo da biblioteca 

Ainda sobre a biblioteca, sobretudo no que respeita ao acervo para atender às necessidades 

do curso, pretendeu-se averiguar a opinião dos coordenadores sobre um conjunto de indicadores 

que, mesmo sendo apresentados no questionário em questão individualizadas, aqui terão um 

tratamento conjunto. Os indicadores são referentes à bibliografia básica (Q4.12), periódicos 

(Q4.13), obras clássicas (Q4.14) e obras de referências (Q4.15), e os resultados são mostrados no 

quadro 30. 

Quadro 30– A suficiência do acervo das bibliotecas atende às necessidades do curso? 

 Indicadores 
Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Bibliografia básica 4 36,4 7 63,6 11 100,0 

Periódicos 3 27,3 8 72,7 11 100,0 

Obras clássicas 1 9,1 10 90,9 11 100,0 

Obras de referências 2 18,2 9 81,8 11 100,0 

 

Como se pode notar, a opinião dos coordenadores é bastante insatisfatória sobre o acervo 

das bibliotecas. A maioria, nos quatro indicadores, responde “não”: 91% considera que as 

bibliotecas não possuem “obras clássicas” para atender às necessidades do curso, 82% que não 

possuem “obras de referência”, 73% que não possuem “periódicos” e 64% que não possuem 

“bibliografia básica”.  

f) Acesso aos equipamentos de informática 

Q4.11 - Na questão que trata de averiguar se os docentes, tutores e alunos têm acesso aos 

equipamentos de informática, todos os coordenadores (100,0%) responderam afirmativamente 

(Tabela 26). 

Tabela 26 - Os docentes, tutores e alunos têm acesso aos equipamentos de informática? 

Resposta Frequência % 

Sim 11 100,0 

Não 0 0,0 

Total 11 100,0 
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g) Acesso para portadores de necessidades especiais 

A questão do acesso aos alunos com necessidades especiais, para atender às atividades 

acadêmicas dos estudantes-questão de vital relevância para uma política de inclusão educativa-foi 

objeto de várias questões, tais como: sobre acesso aos espaços (Q4.16), aos equipamentos 

(Q4.17), aos serviços (Q4.18), aos acervos (Q4.19), às instalações (Q4.20) e aos laboratórios 

(Q4.21). Embora, no questionário, existisse uma questão para cada um destes indicadores, tem-se 

aqui um tratamento conjunto através da apresentação dos resultados no quadro 31.  

Quadro 31 – Condições de acesso aos estudantes portadores de necessidades especiais? 

Indicadores, acesso aos: 
Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Espaços 6 54,5 5 45,5 11 100,0 

Equipamentos 6 54,5 5 45,5 11 100,0 

Serviços 6 54,5 5 45,5 11 100,0 

Acervos 6 54,5 5 45,5 11 100,0 

Instalações 7 63,6 4 36,4 11 100,0 

Laboratórios 7 63,6 4 36,4 11 100,0 

 

Como se pode observar, a maioria dos coordenadores considera que há condições de 

acesso aos estudantes portadores de necessidades especiais para atender às suas atividades 

acadêmicas. Os melhores valores estão no acesso às instalações e laboratórios, onde 64% 

consideram que existe essa acessibilidade, nos restantes dos indicadores, as respostas entre o 

“sim” e o “não” repartem-se, mas com tendência para o “sim” (55% dos coordenadores).  

h) Síntese dos resultados da dimensão Instalações físicas e suportes 

Nessa dimensão, verificaram-se pontos em que todos responderam afirmativamente, como: 

salas de trabalho dos professores, tutores, reuniões e gabinetes de trabalho, equipados com 

internet. As redes de comunicação sem fio, atende aos professores e alunos,;os recursos de 

tecnologia de informação e comunicação (audiovisuais e multimídia) atende às necessidades dos 

docentes, tutores e alunos, o acesso aos equipamentos de informática pelos docentes, tutores e 

alunos na biblioteca. Na biblioteca, se encontram pontos frágeis, o acervo é insatisfatório, há 

insuficiência para atender às necessidades dos cursos. Já para atender aos portadores de 

necessidades especiais se faz necessária uma politica mais inclusiva.  
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6.2.5 Ensino-aprendizagem e metodologia pedagógica  

Essa dimensão procura conhecer o que pensam os coordenadores sobre o processo de 

ensino-aprendizagem, sobretudo na vertente da metodologia pedagógica. Os indicadores 

averiguados foram estes: metodologia utilizada no curso, clareza dos objetivos dos cursos e das 

disciplinas, preparação dos conteúdos visando às TIC e perfil dos alunos, atividades realizadas em 

EaD e processos de avaliação dos alunos, encerrando com uma síntese dos resultados dessa 

dimensão. 

a) Metodologia utilizada no curso 

Esse indicador (Q5.1) trata de averiguar a metodologia utilizada durante o curso.  

Contemplou diversos itens que, apesar de, no questionário, estarem em forma individual aqui serão 

tratados no quadro 32: aulas expositivas, aulas dialogadas, aulas por videoconferência, skype 

(software de videoconferência), trabalho de grupo, trabalho individual, seminários, aulas 

laboratoriais e trabalhos em campo. 

Quadro 32 - Metodologia utilizada durante o curso? 

Indicadores 
Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Aulas expositivas  6 54,5 5 45,5 11 100,0 

Aulas dialogadas 8 72,7 3 27,7 11 100,0 

Aulas por videoconferência 7 63,6 4 36,4 11 100,0 

Uso do skype (software de 
videoconferência 

1 9,1 10 90,9 11 100,0 

Trabalho de grupo 9 81,8 2 18,2 11 100,0 

Trabalho individual 10 90,9 1 9,1 11 100,0 

Seminários 5 45,5 6 54,5 11 100,0 

Aulas laboratoriais 1 9,1 10 90,9 11 100,0 

Trabalhos em campo 1 9,1 10 90,9 11 100,0 

 

Como se pode constatar, há três metodologias que sobressaem: o trabalho individual, o 

trabalho de grupo e as aulas dialogadas, mencionadas por 91%, 82% e 73% dos coordenadores, 

respectivamente. Depois, surge a aula por videoconferência e aula expositiva também mencionadas 

pela maioria dos coordenadores, 64% e 55% respectivamente. A metodologia de seminário tem 

ainda alguma expressão, apesar de não ser referida pela maioria dos coordenadores, apenas 46%. 

Por fim, o uso do skype, como dispositivo de videoconferência mais acessível, bem como as aulas 

laboratoriais e o trabalho de campo na opinião dos coordenadores, não têm qualquer expressão de 

relevo, já que são, apenas, mencionados por um coordenador (9,1%).  
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b) Clareza dos objetivos dos cursos e das disciplinas  

Q5.2 - Na questão que trata de averiguar se os objetivos dos cursos e das disciplinas são 

claros e repassados aos alunos no início das aulas, todos os coordenadores  responderam 

afirmativamente (Tabela 27). 

Tabela 27 - Os objetivos do curso e das disciplinas são claros e repassados aos alunos no início das aulas? 

Resposta Frequência % 

Sim 11 100,0 

Não 0 0,0 

Total 11 100,0 

 

c) Preparação dos conteúdos visando às TIC e perfil dos alunos 

Q5.3 - Na questão que trata de averiguar se conteúdos são preparados e abordados pelos 

alunos visando aos recursos de Tecnologia de Informação e Comunicação (audiovisuais e 

multimídia) e ao perfil dos egressos, também todos os coordenadores responderam que “sim” 

(Tabela 28). 

Tabela 28 - Os conteúdos são preparados e abordados pelos alunos visando aos Recursos de Tecnologia de 
Informação e Comunicação (audiovisuais e multimídia) e o perfil dos egressos? 

Resposta Frequência % 

Sim 11 100,0 

Não 0 0,0 

Total 11 100,0 

 

d) Atividades são realizadas em EaD 

Essa questão visava averiguar que atividades são realizadas em EaD. Apesar de o 

questionário estar subdividido em várias subquestões, aqui o tratamento será conjunto através da 

apresentação dos resultados no quadro 33. Essas atividades contemplavam: análise de textos, 

análise de documentos audiovisuais, exercícios, trabalhos escritos, resenhas, artigos, elaboração de 

projetos, uso do fórum (conversação assíncrona) e uso do chat (conversação síncrona) (Quadro 33).  
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Quadro 33 - Atividades realizadas em EaD? 

Atividades 
Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Análise de textos 11 100,0 0 0,0 11 100,0 

Análise de documentos audiovisuais 8 72,7 3 27,7 11 100,0 

Exercícios 10 90,9 1 9,1 11 100,0 

Trabalhos escritos 11 100,0 0 0,0 11 100,0 

Resenhas 6 54,5 5 45,5 11 100,0 

Artigos 8 72,7 3 27,7 11 100,0 

Elaboração de projetos 8 72,7 3 27,7 11 100,0 

Uso do fórum (conversação assincrona) 2 18,2 9 81,2 11 100,0 

Uso do chat (conversação síncrona)  1 9,1 10 90,9 11 100,0 

 

Como se pode constatar, há duas atividades que sobressaem: a análise dos textos e os 

trabalhos escritos, citados por todos os coordenadores. Na sequência, também, em grande 

quantidadade surgem os exercícios mencionados por 91% dos coordenadores, bem como as 

atividades relacionadas à análise de documentos audiovisuais,  artigos e elaboração de projetos, 

sendo as três mencionadas por 73% dos coordenadores. Em nível intermédiário, surgem as 

resenhas mencionadas ainda pela maioria dos coordenadores (55%). Por fim, o uso do fórum e o 

uso do chat são, apenas, apontados por um número diminuto de coordenador, 18% e  9% 

respectivamente. 

e) Processos de avaliação dos alunos 

Essa questão (Q5.5) trata dos processos de avaliação dos alunos, estando contemplados os 

seguintes itens: testes, prova escrita, prova oral, trabalhos individuais, trabalhos em grupo, exames, 

elaboração e apresentação de projetos, e avaliação contínua. Além disso, a apresentação dos 

resultados será feita no quadro 34.  

Quadro 34 - Processos de avaliação dos alunos? 

Processos 
Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Testes 5 45,5 6 54,5 11 100,0 

Prova escrita 9 81,2 2 18,2 11 100,0 

Prova oral 1 9,1 10 90,9 11 100,0 

Trabalhos individuais 11 100,0 0 0,0 11 100,0 

Trabalhos em grupo 8 72,7 3 27,7 11 100,0 

Exames 0 0,0 11 100% 11 100,0 

Elaboração e apresentação de projetos 8 72,7 3 27,7 11 100,0 

Avaliação contínua 10 90,9 1 9,1 11 100,0 
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Como se pode perceber, há formas de avaliação que sobressaem: os trabalhos individuais, 

mencionados por todos os coordenadores, e a avaliação contínua mencionada por 91% dos 

coordenadores. Em nível muito elevado de respostas, estão, também os trabalhos escritos, 

mencionados por 81% dos coordenadores. Seguem, com destaque, os trabalhos de grupo e a 

elaboração/apresentação de projetos. As provas orais, bem como os exames não têm qualquer 

expressão nos processos de avaliação; a primeira é, apenas, apontada por 9% dos coordenadores, 

enquanto os exames não são referidos por nenhum coordenador. 

f) Síntese 

Quanto à metodologia aplicada aos cursos, foram vistos os pontos de maior relevância 

citados pelos coordenadores, tais como: trabalho individual, trabalho em grupo, aulas dialogadas e 

aulas por videoconferência. Os objetivos do curso e das disciplinas são claros e repassados aos 

alunos no início das aulas, Os conteúdos são preparados e abordados pelos alunos visando aos 

recursos de tecnologia de informação e comunicação (audiovisuais e multimídia) e ao perfil dos 

egressos e o uso do Skype como ponto fraco. As atividades em EaD têm, como pontos positivos, 

trabalhos escritos, análise de textos, exercícios, análise de documentos audiovisuais, artigos e 

elaboração de projetos. Como pontos negativos, têm-se o uso do fórum (conversação assíncrona) e 

o uso do chat (conversação síncrona). No processo de avaliação dos alunos, os pontos fortes que se 

destacaram foram os seguintes: prova escrita, trabalhos individuais, trabalhos em grupo, elaboração 

e apresentação de projetos e avaliação contínua. Já os pontos menos destacados foram: prova oral 

e exames. 

6.2.6 Problemas e dificuldades  

Através dessa dimensão e seus indicadores, procurou-se conhecer a opinião dos 

coordenadores sobre os principais problemas e dificuldades que consideram existir. 

a) Principais problemas 

Acerca dos principais problemas (Q6.1) foram apresentados diversos itens/questões que 

serão tratados de forma conjunta por meio da apresentação dos resultados no quadro 35. Os 

itens/questões versaram sobre os seguintes aspectos, procurando verificar se são insuficientes: 

atendimento dos professores, atendimento dos tutores presenciais, atendimento dos tutores EaD, 

recursos tecnológicos, manutenção dos recursos, material de apoio didático, bibliografia, e o 

comprometimento dos alunos com o curso (Quadro 35).  
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Quadro 35 - Principais problemas? 

Considera se é insuficiente: 
Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

O atendimento dos professores 1 9,1 10 90,9 11 100,0 

O atendimento dos tutores presenciais 3 27,7 8 72,7 11 100,0 

O atendimento dos tutores EaD 3 27,7 8 72,7 11 100,0 

Os recursos tecnológicos 3 27,7 8 72,7 11 100,0 

A manutenção dos recursos 2 18,2 9 81,8 11 100,0 

O material de apoio didático 2 18,2 9 81,8 11 100,0 

A bibliografia 7 63,6 4 36,4 11 100,0 

O comprometimento dos alunos com o 
curso 

8 72,7 3 27,7 11 100,0 

 

Como se pode observar, os principais problemas mencionados pelos coordenadores 

recaem no comprometimento dos alunos com o curso (referida como insuficiente por 73% dos 

coordenadores) e pela insuficiência da bibliografia (mencionada por 64% dos coordenadores).  

Percebe-se que as insuficiências estão nas respostas assinaladas pelo “sim”, devido à questão estar 

formulada pela negativa. Em todos os outros indicadores, parece existir um razoável consenso não 

havendo grandes problemas, visto que o número de coordenadores que os referem é bastante 

diminuto.   

b) Principais dificuldades para a implementação do Ensino a Distância 

Essa questão (Q6.2) pretendia averiguar a opinião dos coordenadorees sobre as principais 

dificuldades para a implementação do Ensino a Distância, contemplando um conjunto de 

indicadores, tais como: professores que se disponham a trabalhar na EaD, visão que o ensino a 

distância não tem qualidade, recursos financeiros, apoio institucional, formação de recursos 

humanos para trabalhar na EaD,  aluno que não tem conhecimento sobre a modalidade de ensino a 

distância, disponibilidade das novas tecnologias, e formação de equipe multidisciplinar. As 

respostas, também, serão apresentadas no quadro 36.  
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Quadro 36 - Principais dificuldades para a implementação do Ensino a Distância? 

Considera se é insuficiente: 
Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Professores que se disponham a 
trabalhar na EaD 

7 63,6 4 36,4 11 100,0 

Visão que o ensino a distância não tem 
qualidade 

2 18,2 9 81,8 11 100,0 

Recursos financeiros 2 18,2 9 81,8 11 100,0 

Apoio institucional 2 18,2 9 81,8 11 100,0 

Formação de recursos humanos para 
trabalhar na EaD 

6 54,5 5 45,5 11 100,0 

Aluno que não tem conhecimento 
sobre a modalidade de ensino a 
distância 

8 72,7 3 27,7 11 100,0 

Disponibilidade das novas tecnologias 3 27,7 8 72,7 11 100,0 

Formação de equipe multidisciplinar 5 45,5 6 54,5 11 100,0 

 

Como se pode verificar, as principais dificuldades mencionados pelos coordenadores 

recaem no fato de os alunos não terem conhecimento sobre a modalidade de EaD (referida por 73% 

dos coordenadores). Assume, também, alguma relevância a formação de recursos humanos para 

trabalhar na EaD (mencionada por 55% dos coordenadores) e a dificuldade na formação de equipe 

multidisciplinar (mencionada por 46% dos coordenadores). Nos demais indicadores, há 

coordenadores que os indicam  como dificuldades, mas o número é bastante diminuto, bem abaixo 

dos 50% dos coordenadores, não chegando a ganhar expressividade.   

6.2.7 Principais resultados obtidos  

Com essa dimensão, pretendeu-se saber a opinião dos coordenadores sobre os principais 

resultados obtidos com o ensino a distância. Para efeito, havia, apenas uma questão (Q7.1 - Quais 

os principais resultados obtidos com o ensino a distância?) que se desdobrava em várias questões 

mas aqui se fará um tratamento conjunto através da apresentação dos resultados no quadro 37 

desses indicadores: bom relacionamento professores/alunos/tutores; bom índice de aprovação 

(acima de 50%); motivação para oferta de novos cursos; ampliação da discussão sobre EaD; 

reflexão sobre metodologias de ensino; TIC e avaliações.   
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Quadro 37 - Principais resultados obtidos com o ensino a distância? 

Indicadores 
Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Bom relacionamento 
professores/alunos/tutores 

9 81,8 2 18,2 11 100,0 

Bom índice de aprovação (acima de 
50%) 

8 72,7 3 27,3 11 100,0 

Motivação para oferta de novos 
cursos 

8 72,7 3 27,3 11 100,0 

Ampliação da discussão sobre EaD 11 100,0 0 0,0 11 100,0 

Reflexão sobre metodologias de 
ensino, TIC´s e avaliações 

8 72,7 3 27,3 11 100,0 

 

Como se pode perceber, o principal resultado referido, por todos os coordenadores, incide 

na ampliação da discussão sobre EaD. Mas todos os restantes dos indicadores apresentam níveis 

elevados de respostas, (acima dos 70%) como, por exemplo, o bom relacionamento entre 

professores, alunos e tutores (mencionado por 82% dos coordenadores) e o bom índice de 

aprovação,  motivação para oferta de novos cursos e a reflexão sobre metodologias de ensino, 

TIC´s e avaliações, os três citados por 73% dos coordenadores.  

6.2.8 Melhorias 

Na dimensão anterior, foram averiguados os problemas e dificuldades; por isso, interessava 

também conhecer a opinião dos coordenadores sobre as alternativas através da indicação das 

melhorias propostas para os cursos em EaD. Essa dimensão sobre as “Melhorias” é composta por 

uma questão (Q8.1) - O que você sugere para melhoria do Curso em EaD?), que se desdobrava em 

várias subquestões, como: maior interação professor/aluno, maior interação tutor presencial/aluno, 

maior interação tutor EaD/aluno, mais recursos tecnológicos à disposição dos alunos, melhorar a 

manutenção dos recursos, disponibilizar mais apoio didático aos alunos, disponibilizar mais 

bibliografia, e comprometimento mais efetivo dos alunos com o curso. Os resultados foram tratados 

em conjunto através da apresentação no quadro 38.  
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Quadro 38 – Sugestões para melhorias dos Cursos em EaD? 

Indicadores 
Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Maior interação professor/aluno 4 36,4 7 63,6 11 100,0 

Maior interação tutor presencial/aluno 6 54,5 5 45,5 11 100,0 

Maior interação tutor EaD/aluno 5 45,5 6 54,5 11 100,0 

Mais recursos tecnológicos a disposição 
dos alunos 

6 54,5 5 45,5 11 100,0 

Melhorar a manutenção dos recursos 3 27,7 8 72,7 11 100,0 

Disponibilizar mais apoio didático aos 
alunos 

3 27,7 8 72,7 11 100,0 

Disponibilizar mais bibliografia 7 63,6 4 36,4 11 100,0 

Maior comprometimento dos alunos 
com o curso 

10 90,9 1 9,1 11 100,0 

 

Como se pode verificar, o principal resultado mencionado incide no indicador “maior 

comprometimento dos alunos com o curso” (91% dos coordenadores referem esse indicador). 

Surge, depois, a menção à “disponiblização de mais bibliografia” (64% dos coordenadores), e logo 

de perto a referência aos indicadores de “maior interação tutor presencial/aluno” e “mais recursos 

tecnológicos à disposição dos alunos” por 55% dos coordenadores. Já abaixo das 50% de 

referências, tem-se o indicador “maior interação tutor EaD/aluno” (referido por 46% dos 

coordenadores), “maior interação professor/aluno” (referido por 36% dos coordenadores) e, por 

fim, os indicadores “melhorar a manutenção dos recursos” e “disponibilizar mais apoio didático aos 

alunos” referidos por 28% dos coordenadores. Ou seja, todos os indicadores devem merecer 

atenção para introduzir melhorias no funcionamento dos cursos em EaD, no IFRN, sendo que as 

alternativas devem ser procuradas para aprimorar o comprometimento dos alunos com o curso.  

6.2.9 Síntese  

Apresenta-se aqui uma síntese com as principais constatações obtidas pelas respostas dos 

coordenadores, chegando à conclusão de que o quadro que surge é favorável, mas é importante 

que sejam reforçados todos os pontos fortes e dar uma devida atenção aos pontos fracos, visando 

aprimorá-los. Como por exemplo, os pontos levantados com o comprometimento dos alunos com o 

curso e os alunos que não têm conhecimento sobre a modalidade de ensino a distância, são 

aspectos que podem comprometer toda a gestão do curso, deixando a qualidade do 

ensino/aprendizagem comprometida, levando a resultados não desejados para os cursos.  
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6.3 Apresentação e análise dos dados dos professores 

Tal como na apresentação dos dados do questionário respondido pelos coordenadores, 

também os dados, coletados do questionário respondido pelos professores dos cursos pesquisados, 

serão apresentados pelas tabelas e respectivas análises. Como o corpo do questionário está dividido 

em oito dimensões, já descritas na metodologia, será também por ordem de cada dimensão e 

respectivas questões que os dados serão apresentados e analisados: (1) Perfil do professor do 

curso; (2) Processo ensino/aprendizagem e recursos tecnológicos; (3) Corpo Social (Docente e 

Tutores); (4) Instalações Fisicas e Suporte; (5) Ensino/Aprendizagem e Metodologia Pedagógica; (6) 

Problemas e Dificuldades; (7) Principais Resultados Obtidos; (8) Melhorias.   

Houve uma amostra de 56 questionários respondidos (n=56). 

6.3.1 Perfil do professor do curso 

Os dados dessa dimensão pretendem traçar o perfil dos professores dos cursos por meio 

dos seguintes indicadores: idade, sexo, modalidade de curso superior concluído, área de graduação, 

posse de curso de pós-graduação, motivo para coordenar um curso em EaD, anos docência em 

EaD, formação do coordenador, formação na área do curso, formação em EaD, experiência na área 

do curso em ensino, experiência na área do curso em pesquisa, experiência na área do curso em 

extensão, experiência na área do curso em administração, experiência na área do curso em EaD, 

culminando com uma síntese do perfil dos professores. 

a) Idade 

Q1.1 - Na questão que trata da idade do professor, na sua maioria, se encontra acima de 

40 anos, mais de metade (cerca de 60%), tem mais de 37 anos. Verifica-se, assim, que a maioria 

dos docentes nasceu, antes da década de 80 do século XX, pertence uma geração pré-internet, 

tendo a web como referência (surgiu em 1990), ou seja, a maioria dos docentes integra a geração 

designada de imigrantes digitais, adotando a designação de Prensky (2001). No mesmo grupo, 

existem 7 professores (12,4%), com menos de 28 anos, já nascidos no início da década de 1990, 

mais próximo da geração net (nativos digitais), logo tiveram condições de lidar com as tecnologias 

na sua juventude (Tabela 29).   
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Tabela 29 - Qual a sua idade? 

Faixa Frequência % 

Acima de 40 anos 27 48,3 

De 37 a 40 anos 6 10,7 

De 33 a 36 anos 8 14,3 

De 29 a 32 anos 8 14,3 

Entre 25 e 28 anos 6 10,7 

Menos de 24 anos 1 1,7 

Total 56 100,0 

 

b) Sexo 

Q1.2 - Na questão que trata do sexo do professor, houve uma coincidência de (50,0%) para 

ambos os sexos (Tabela 30).    

Tabela 30 - Qual o seu sexo? 

Sexo Frequência % 

Feminino 28 50,0 

Masculino 28 50,0 

Total 56 100,0 

 

c) Modalidade de curso superior concluído 

Q1.3 - Na questão que trata de qual modalidade de ensino o professor concluiu o seu curso 

superior, 43 professores (76,8%) referiram ter concluído na modalidade presencial e 13 na 

modalidade a distância (23,2%), sendo este um dado relevante para os professores que trabalham 

em EaD pois a frequência dessa formaçâo pode contribuir para um melhor conhecimento dos 

métodos e práticas da EaD (Tabela 31).    

Tabela 31 - Qual a modalidade de curso superior que você concluiu? 

Modalidade Frequência % 

Ensino a distância 13 23,2 

Ensino presencial 43 76,8 

Total 56 100,0 
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d) Área de graduação 

Q1.4 - Na questão que trata de qual área da graduação o professor concluiu o seu curso 

superior, verifica-se que 39 professores (69,7%) concluíram na área de ciências humanas, 13 

(23,2%) em ciências exatas e 4 (7,1%) na área de ciências da vida. Verifica-se, assim, uma formação 

maior na área de ciências humanas atendendo, também, às características dos cursos oferecidos 

(Tabela 32).    

Tabela 32 - Qual a área da sua graduação? 

Área Frequência % 

Ciências da vida 4 7,1 

Ciências exatas 13 23,2 

Ciências humanas 39 69,7 

Total 56 100,0 

 

e) Pós-graduação na área do curso 

Q1.5 - Na questão que trata se o professor tem curso de pós-graduação (mestrado ou 

doutorado) na área do curso, verifica-se que 40 professores (71,4%)  respondeu afirmativamente 

Esse dado mostra uma relevância significativa, para o curso, onde existem professores qualificados 

para ministrar os conteúdos programáticos e o desenvolvimento do material didático, bem como 

afinidade com o curso (Tabela 33).   

Tabela 33 - Você tem curso de pós-graduação (mestrado e ou doutorado) na área do curso que leciona? 

Resposta Frequência % 

Sim 40 71,4 

Não 16 28,6 

Total 56 100,0 

 

f) Motivos que levaram o professor a optar por ensinar disciplinas num curso a distância 

Q1.6 - A questão que trata do motivo pelo qual levou o professor a optar por ensinar num 

Curso em Educação a Distância é de múltipla escolha, com cinco tipos  de respostas, não 

exclusivas: qualidade do ensino ministrado no curso, mercado de trabalho, atendimento aos 

interesses, compatibilidade de horário e outros motivos.     
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As respostas dessas cinco quetões foram agrupadas no quadro 39 e a sua análise é a 

seguinte: 30 professores (53,6%) referiram o atendimento aos seus interesses. Essa é a resposta 

em que a maioria dos professores se revê. Depois, surgem duas respostas com o mesmo valor de 

frequência afirmativa: 23 professores (41,1%) referem a  qualidade de ensino ministrado e a 

compatibilidade de horário. Por fim, há 15 professores (26,8%) que referem o mercado de trabalho.  

Quadro 39 - Quais os motivos que levaram o professor a optar por ensinar disciplinas num curso a distância? 

Motivos  
Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Qualidade do ensino 
ministrado 

23 41,1 33 58,9 56 100,0 

Mercado de trabalho 15 26,8 41 73,2 56 100,0 

Atendimento aos meus 
interesses 

30 53,6 26 46,4 56 100,0 

Compatibilidade de 
horário 

23 41,1 33 58,9 56 100,0 

 

Q1.6.5 - Na questão que aborda os motivos que levaram o professor a optar por ensinar 

disciplinas num curso a distância, foi solicitado que indicassem outros motivos. Assim, foram 

extraídos dos questionários os seguintes motivos: não havia professor para ministrar a disciplina, 

portanto fui convidado; curiosidade; afinidade com a modalidade; contribuir com a formação 

profissional do Guia de Turismo Regional do RN; por acreditar nessa modalidade de ensino; convite 

da coordenação; experiência na modalidade; o professor deve construir seu conhecimento com 

base em variadas experiências; desafio de um novo modelo de ensino; pensamento que posso 

contribuir de alguma forma; familiaridade pela temática; acredito na experiência; área de 

conhecimento; oportunidade e curiosidade; contribuir com ampliação do acesso ao ensino superior; 

próximo de casa (remanejamento); complementação de renda; oportunidade de trabalhar em Natal 

(capital do RN); adquirir experiência na área; colaboração com a instituição onde trabalho; testar a 

compreensão do aluno no ensino a distância; nova oportunidade de levar a formação distante; a 

relevância do Curso e Interesse na área. Conclui-se, assim, que há uma grande diversidade de 

motivos, de acordo com os interesses dos professores, também apontada como a principal razão 

para terem optado por trabalhar na EaD.  

g) Anos de docência em EaD 

Q1.7 - Na questão que trata de quantos anos de docência o professor tinha antes de 

começar a ensinar a disciplina no curso a distância, verifica-se que 23 professores (41,1%) 
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responderam que não tinha nenhuma docência ao iniciar a disciplina, 13 profesores (23,2%) tinham 

menos de 2 anos, 9 professores (16,1%) de 2 a 4 anos,  7 professores (12,5% tinham mais de 6 

anos e 4 professores (7,1%) tinham entre 4 a 6 anos de docência em EaD (Tabela 34).  Estes dados 

apresentam um número elevado de professores sem experiência na docência em EaD, fato que 

deve merecer  preocupação e atenção por parte dos responsáveis em EaD do IFRN, acompanhando 

a docência desses professores.  

Tabela 34 - Quantos anos de docência em EaD você tinha antes de iniciar esse curso que estás ministrando 
disciplinas? 

Faixa Frequência % 

Nenhuma docência 23 41,1 

Menos de dois anos 13 23,2 

De 2 a 4 anos 9 16,1 

De 4 a 6 anos 4 7,1 

Mais de 6 anos 7 12,5 

Total 56 100,00 

 

h) Formação do professor 

Q1.8 - Na questão que trata da formação do professor, procurou-se averiguar a formação 

do professor do curso que está subdividida em cinco questões: se possui pós-doutorado,  

doutoramento, mestrado, especialização e graduação. As respostas seguintes apresentam esses 

resultados. Os resultados das várias subquestões, também, serão agupados no quadro 40. A 

análise da tabela permite verificar que todos os 56 professores (100%) possuem licenciatura 

(graduação), um número bem elevado, 27 professores (48,2%) possuem especialização, 33 

professores (58,9%) possuem mestrado, 15 professores (26,8%) possuem doutoramento e 1 

professor (1,8%) possui o pós-doutorado. Percebe-se, assim, que a Instituição possui um corpo de 

professores com um nível bastante razoável de formação pós-graduada, mas com o desafio de 

aumentar a taxa de doutorados. À medida que houver mais professores com doutorados, convém 

aumentar o número de professores com pós-doutoramento através da formação continuada, para 

que se tenha um corpo de professores  à altura das exigências de um Ensino Superior, e de uma 

EaD,  de  qualidade e excelência.   
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Quadro 40 – Formação do professor do curso? 

Formação 
Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Pós-doutorado 1 1,8 55 98,2 56 100,0 

Doutoramento 15 26,8 41 73,2 56 100,0 

Mestrado 33 58,9 23 41,1 56 100,0 

Especialização 27 48,2 29 51,8 56 100,0 

Graduação 56 100,0 0 0 56 100,0 

 

i) Formação na área do curso  

Q1.9 - Na questão que trata de saber se o professor tem formação (pós-doutorado, 

doutorado, mestrado, especialização e graduação) na área do curso, verifica-se que 42 professores 

(75,00%) indicam possuir essa formação (Tabela 35).  

Tabela 35 - O professor do curso possui formação (pós-doutorado, doutorado, mestrado, especialização e 
graduação) na área do curso? 

Resposta Frequência % 

Sim 42 75,0 

Não  14 25,0 

Total 56 100,00 

 

Q1.9.1 - Indicar, se for o caso, a área correspondente ao pós-doutorado, doutorado, 

mestrado, especialização e graduação. As respostas foram as seguintes:  

No Mestrado: Filosofia, Ensino de Ciências, Turismo, Geografia, Letras e Linguística, 

Literatura, Línguística Aplicada, Psicologia,  Desenvolvimento e Meio Ambiente, 

Administração, Engenharia da Computação (Inteligência Artificial), Literatura 

Comparada, Ciências Biológicas, Bioquímica, Leitura e Produção de Textos, Ciência 

da Computação, Língua Portuguesa, Recursos Naturais.   

No Doutorado: Educação Ambiental, Engenharia de Petróleo, Turismo, Administração, 

Literatura, Linguística, Recursos Naturais, Antropologia Social e Cultural, Meio 

Ambiente: Tecnologias Regionais, Bioquímica.  

Na Especialização: Gramática, Texto e Discurso, Segurança do Trabalho, Ciência da 

Computação, Recursos Naturais, Ensino de Teatro(área arte), Tecnologias 

Educacionais e EaD.  
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Na Graduação: Pedagogia, Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Letras Licenciatura 

Plena, Ciências Biológicas, Engenharia Civil, Recursos Naturais, Administração. 

j) Formação em EaD 

Q1.10 - Na questão que trata de averiguar se o professor teve alguma formação em EaD, 

antes do curso que está ministrando, verifica-se que 45 professores (80,4%), uma maioria bem 

ampla, fizeram o curso de formação em EaD. Esse é também um dado importante para a gestão do 

curso (Tabela 36).  

Tabela 36 - Você teve alguma formação em EaD antes do início do curso que está ministrando? 

Resposta Frequência % 

Sim 45 80,4 

Não 11 19,6 

Total 56 100,00 

 

Q1.10.1 -  Nessa questão, foi solicitado que, se o entrevistado respondeu "sim", informasse 

a formação que foi feita antes do início do curso. Foi extraída dos dados coletados a seguinte 

informação: Formação de Tutores (2 respostas); Curso de formação em EaD (4 respostas); Uso da 

plataforma moodle (3 respostas); Formação de professores; Moodle 1.0 e 2.0 – AVA; Curso de 

Formação de Professores EaD; Curso de Aperfeiçoamento em Gestão em EaD (2 respostas); Curso 

de Novas Tecnologias de Informática e Comunicação (NTICs); Curso para usar a plataforma Moodle 

e as tecnologias em EaD.  

l) Síntese  

Na dimensão perfil do professor do curso diversos aspectos foram tratados, que passa a 

sintetizar: A faixa etária dos professores varia entre imigrantes digitais e nativos digitais; essa 

diferença de gerações enriquece a convivência e a troca de conhecimento. Os professores, na sua 

maioria, têm formação na modalidade presencial, mas alguns professores fizeram a graduação feita 

na modalidade EaD, o que lhes pode conferir um conhecimento acrescido para exercer em EaD. 

Essa diferença de perfis de formação pode também ser enriquecedor, devido a natureza híbrida que 

os cursos em EaD podem passar a assumir.  Uma ampla maioria dos professores têm formação 

(graduação e pós-graduação) na área do curso onde exercem a atividade letiva. Um ponto de  

necessidade institucional é de criar uma política de incentivo à pos-graduação.  O motivo que mais 

atraiu os professores para ensinar na EaD foi os “seus próprios interesses”, podendo indicar que 
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não há, ainda, uma política efetiva de inserção da instituição, em particular, no campus EaD. 

Verifica-se de que existe um número significativo de professores sem docência em EaD antes iniciar 

a lecionação do curso, fato preocupante que precisa ser trabalhado, reforçando a necessidade de 

formação em EaD para esses docentes, a qual deve passar pela formação em exercícío, em 

práticas de ensino supervisionado e observação de atividades letivas em EaD, efetuadas por outros 

colegas mais experientes nessa modalidade. 

6.3.2 Processo ensino-aprendizagem e recursos tecnológicos 

Os dados dessa dimensão pretendem averiguar o tipo de processo de ensino-aprendizagem 

e recursos tecnológicos utilizados nos cursos em EaD através dos seguintes indicadores: plataforma 

(AVA)) utilizada no curso, recursos didáticos de EaD utilizados no curso, compatibilização entre as 

TIC e o Projeto Pedagógico do Curso, previsão de uma formação inicial em EaD para os alunos, 

material didático impresso, material didático audiovisual, organização do controle e registro 

acadêmico do curso, atendimento dos materiais didáticos e recursos tecnológicos ao perfil desejado 

dos egressos, consistência entre o sistema de avaliação da aprendizagem, os materiais didáticos e 

recursos tecnológicos com a natureza das disciplinas, suficiência do pessoal técnico e 

administrativo, concluindo-se com uma síntese dos resultados dessa dimensão. 

a) Plataforma (AVA) utilizada no curso 

Q2.1 - Na questão que trata da plataforma utilizada no curso, verifica-se que os 56 

professores  (100,00%) responderam que utilizam a plataforma Moodle, dado que corresponde ao 

ambiente virtual de aprendizagem, adotado no IFRN  (Tabela 37).  

Tabela 37 - Qual a plataforma (ambiente virtual de aprendizagem) utilizada no seu curso? Marcar todos os 
que se aplicam 

Resposta Frequência % 

Moodle 56 100,0 

Outro 0 0,0 

Total 56 100,00 

 

b) Recursos didáticos de EaD utilizados no curso 

Q2.2 – Que tipos de recursos sobre Ead estão sendo utilizados no seu curso? 

Através da questão 2.2. pretendeu-se averiguar que tipos de recursos de EaD são utilizados 

no curso, estando a questão desdobrada em quatro: uso de ambiente virtual, videoconferência, aula 
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virtual e aula presencial. Seguem os resultados obtidos em cada uma das subquestões. Trata-se a 

apresentação dos resultados no quadro 41. 

Quadro 41 - Recursos didáticos de EaD utilizados no curso? 

Recursos  
Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Ambiente virtual 55 98,2 1 1,8 56 100,0 

Videoconferência 23 41,1 33 58,9 56 100,0 

Aula virtual 20 35,7 36 64,3 56 100,0 

Aula presencial 11 19,6 45 80,4 56 100,0 

 

A análise dos resultados permite verificar que, na sua maioria os professores utilizam o 

ambiente virtual (plataforma Moodle) (98,2%); seguindo-se a videoconferência, utilizada por 23 dos 

professores (41,1%), a aula virtual (20 professores) e a aula presencial (11 professores). Fazendo 

uma análise do “não uso”, verifica-se, também, que uma grande maioria dos professores (45%), 

que corresponde a (80,4%) não atua em aula presencial e mais da metade não usa a aula virtual 

(36 professores, a que corresponde uma taxa de (64,5%) e 33 professores (58,9%) não usa a 

videoconferência. 

Deve merecer especial atenção o fato de existirem 58,9% de professores que não utilizam a 

videoconferência, desmerecendo da sua importância na EaD, quando  esse meio é um dos mais 

potentes em EaD, na comunicação síncrona, visto que tem a capacidade de combinar imagem, som 

e dados. As respostas “negativas” ao uso da aula virtual (64,3% dos professores) também devem 

ser merecedoras de atenção, pois, se a plataforma moodle e o ambiente virtual são utilizados pela 

totalidade dos coordenadores, deduzindo-se que esses professores apenas usam a plataforma e o 

ambiente virtual em atividades mais básicas, como de repositório de material, não tirando o devido 

enriquecimento que os dispositivos permitem.    

Dando seguimento à questão anterior, foi solicitado que os professores podiam indicar 

outros tipos de recursos utilizados na EaD (Q2.2.5). As respostas foram: Chat, práticas 

supervisionadas no encerramento do curso, redes sociais, provas e seminários presenciais, 

videoaulas, questionário virtual, fórum, textos virtuais.  

c) Compatibilização entre as TIC e o Curso 

Q2.3 - A questão que trata de averiguar se a compatibilização entre as tic e o curso está 

bem definida no projeto pedagógico, teve as seguintes respostas: para 47 professores (83,9%) as 
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TIC estão compatíveis com o projeto pedagógico e 9 professores (16,1%) consideram-nas 

incompatíveis com o projeto pedagógico (Tabela 38). 

Tabela 38 - A compatibilização entre as TIC´s e o curso está bem definida no projeto pedagógico? 

Resposta Frequência % 

Sim 47 83,9 

Não 9 16,1 

Total 56 100,00 

 

Na sequência da questão, para quem respondeu “não” solicitou-se uma justificação 

(Q2.3.1). De acordo com as respostas dos professores, a não compatibilização das TIC com o 

projeto pedagógico passa pela sua construção, pois a inserção das TIC precisa de estudos e 

definição do modelo proposto em EaD. Não basta, apenas, colocar os recursos tecnológicos. Os 

professores, tutores e alunos precisam ter conhecimento de como se vai dar o processo de uso 

desses recursos nos cursos. Outro ponto é a democratização do projeto pedagógico, tanto na sua 

construção como na aplicação; se a comunidade que faz a EaD não toma conhecimento, como vai 

acontecer esse processo? Todas as ações que levam ao processo ensino/aprendizagem ficam 

prejudicadas, nomeadamente a interação, a comunicção e o desenvolvimento do material didático.    

Algumas postagens dos professores sobre o tema: 

─ “não está claro tal compatibilização” 

─ “o projeto político-pedagógico está em construção” 

─ “desconheço o projeto pedagógico na época da elaboração do plano do curso”  

─ “não existe projeto pedagógico conhecido” 

─ “parcialmente, deveria ficar mais explícito”  

─ “os projetos dos cursos estão passando por reformulações exatamente porque o 

material didático esta desatualizado e confuso em relação aos objetivos propostos no curso”. 

Também foi solicitado aos professores que responderam “sim”, ou seja, que entendem que 

existe compatibilização entre as TIC e que está definida no projeto pedagógico do curso (Q.2.3.2), 

que justificassem essa resposta. As justificações foram que ferramentas de aprendizagem estão 

bem definidas na plataforma de ensino, e são importantes, já que toda a estrutura dos cursos é 
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montada para o AVA. Pelos cursos de capacitação, os professores e tutores tomam conhecimento 

dessa compatibilização, havendo, assim, um melhor entendimento para aplicá-las. No projeto 

pedagógico, está a definição do modelo de EaD a ser implantado no curso; esse modelo deve 

contemplar, através das TIC, o processo de interação e comunicação. Conhecer e aplicar as TIC, na 

mediação do processo ensino/aprendizagem, é responsabilidade de toda a comunidade que faz a 

EaD.   

Algumas postagens dos professores acerca do tema: 

─ “o uso de todas as ferramentas de aprendizagem disponíveis no moodle (6 

respostas)” 

─ “as ferramentas e as orientações pedagógicas estão bem articuladas com os 

conteúdos da disciplina/curso (3 respostas)” 

─ “atende a especificidade da modalidade EaD (3 respostas)” 

─ “professores, tutores e alunos passam por capacitação ou disciplinas que 

estabelecem essa compatibilização (4 respostas)”  

─ “por meio dos recursos tecnológicos variados, com a utilização de videoaulas, 

objetos de aprendizagem e o próprio ambiente virtual de aprendizagem e as ferramentas de 

interação (2 respostas)” 

─ “todos os pressupostos de utilização das mídias estão definidos no projeto 

pedagógico do curso” 

d) Previsão de uma formação inicial em EaD para os alunos 

Q2.4 - Na questão que diz repeito à formação inicial em EaD para os alunos, 38 

professores (67,9%) consideram que está previsto esse curso de formação inicial e 18 professores 

(32,1%) acham que não prevê (Tabela 39).   

Tabela 39 - O curso prevê uma formação inicial em EaD para os seus alunos? Ex. Um módulo introdutório 

Resposta Frequência % 

Sim 38 67,9 

Não  18 32,1 

Total 56 100,00 
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Para quem tivesse respondido “Sim” foi solicitado que justificassem, indicando o tipo de 

curso (Q2.4.1). As respostas foram  

• informática básica (5 respostas); 

• acesso ao moodle (5 respostas); 

• fundamentos e práticas na EaD (12 respostas); 

• leitura e produção de textos; 

• aulas presenciais de moodle; 

• novas tecnologias da informação e a comunicação a distância (2 respostas); 

• seminário; 

• material didático impresso. 

Q2.5 - Na questão que trata se o curso disponibiliza material didático impresso aos alunos, 

33  professores (58,9%) afirmaram que fornecem e 23 professores (41,1%) que não (Tabela 40).  

Tabela 40 - O curso apresenta material didático impresso para os alunos, em consonância com o projeto 
pedagógico do curso, atendendo às especificidades do EaD? 

Resposta Frequência % 

Sim 33 58,9 

Não  23 41,1 

Total 56 100,00 

 

Q2.5.1 - O curso apresenta material didático impresso para os alunos, em consonância 

com o projeto pedagógico do curso atendendo às especificidades do EaD? Se respondeu “não”, 

justifique: 

Os professores que afirmaram que o material impresso não é disponibilizado para os 

alunos, entendem que, se o material não chega aos alunos por diversos motivos, toda a questão do 

material, que está em consonância com o projeto pedagógico, fica prejudicada. Consideram ser 

preciso que chegue aos alunos esse material, visto que a entrega é uma condição que está definida 

no projeto pedagógico.    
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Algumas postagens dos professores sobre o tema: 

─  “os aluno só dispunham do material virtual (em pdf), disponível no ava (9 

respostas)” 

─ “não é impresso, mas é enviado um cd aos alunos com os textos (3 respostas)” 

─ “desconheço a existência de material impresso (2 respostas)” 

─ “texto impresso no polo presencial caso o aluno queira fazer uma xerox” 

─ “material básico não, apenas textos complementares o projeto de curso não 

inserido na planilha de curso. Ressalta-se a importância devido as condições de acesso internet ser 

precária, principalmente no interior”. 

f) Material didático audiovisual 

Q2.6 – O curso apresenta material didático audiovisual para rádio, TV, dvd-rom, celular, CD-

ROM, computador em consonância com o projeto pedagógico do curso atendendo às 

especificidades do EaD?   

Tabela 41 – O curso apresenta material didático audiovisual para rádio, TV, dvd-rom, celular, CD_ROM, 
computador em consonância com o projeto pedagógico do curso atendendo às especificidades do EaD? 

Resposta Frequência % 

Sim 56 100,0 

Não 0 0,0 

Total 56 100,0 

 

Verifica-se, pela análise das respostas da tabela 41, que todos os professores consideram 

que o curso apresenta material audiovisual. 

Q2.6.1 – Se você respondeu “Sim”, assinale quais?  

Segue, então, a listagem de um conjunto de recursos em que os professores foram 

solicitados a responder se usam. O quadro 42 contempla esses resultados.  
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Quadro 42 – se você respondeu “sim”,  assinale quais? 

Material didático 
audiovisual  

Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Rádio 4 7,1 52 92,9 56 100,0 

TV 14 25,0 42 75,0 56 100,0 

Computadores 49 87,5 7 12,5 56 100,0 

DVD 29 51,8 27 48,2 56 100,0 

CD 33 58,9 23 41,1 56 100,0 

Celular 5 8,9 51 91,1 56 100,0 

 

Constata-se, assim, que o computador é a multimidia mais utilizada, por 49 dos 

professores (87,5%), seguindo-se o CD por 33 professores (58,9%), o DVD por 29 professores 

(51,8%) e, em número mais residual, surge a TV, utilizada, apenas, por 14 professores (25,0%), o 

celular por 5 professores (8,9%) e a rádio por 4 professores (7,1%).  Pode-se constatar que o uso 

das tecnologias móveis (celular) ainda não entrou no uso profissional da grande maioria dos 

professores: 91% não usam.  

g) Atendimento dos materiais didáticos e recursos tecnológicos ao perfil desejado dos 

egressos 

Na questão que trata de averiguar se os materiais didáticos e recursos tecnológicos a 

serem utilizados durante o curso atendem ao perfil desejado dos egressos (Q2.7), verificou-se que 

52 professores (92,9%) responderam afirmativamente, apenas 4 professores (7,1%) afirmaram que 

não atendem (Tabela 42). 

Tabela 42 - Os materiais didáticos e recursos tecnológicos a serem utilizados durante o curso atendem ao 
perfil desejado pelos egressos? 

Resposta Frequência % 

Sim 52 92,9 

Não 4 7,1 

Total 56 100,00 

 

h) Consistência entre o sistema de avaliação da aprendizagem, os materiais didáticos e 

recursos tecnológicos com a natureza das disciplinas 

Na questão que trata de averiguar se existe consistência entre o sistema de avaliação da 

aprendizagem, os materiais didáticos, recursos tecnológicos apresentados aos alunos e a natureza 
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das disciplinas (Q2.8), verificou-se que 53 professores, uma grande maioria (94,64%) respondeu 

que existe consistência; apenas 3 professores (5,36%) afirmaram que não existe (Tabela 43). 

Tabela 43 - Existe consistência entre sistema de avaliação da aprendizagem, os materiais didáticos, recursos 
tecnológicos apresentados aos alunos e a natureza das disciplinas? 

Resposta Frequência % 

Sim 53 94,6 

Não 3 5,4 

Total 56 100,00 

 

i) Síntese   

Como síntese dos resultados obtidos nessa dimensão, verificou-se: Todos os professores 

utilizam a plataforma Moodle, já que é uma polítíca institucional; o recurso mais utilizado é o 

ambiente virtual, havendo carência de utilização de outros recursos, como: aulas virtuais, aulas 

presenciais e videoconferência; existe compatibilização entre as TIC e o projeto pedagógico. Os 

professores também consideram que está previsto um  curso de formação inicial em EaD para os 

alunos. Quanto ao material didático disponibilizado aos alunos, verifica-se que muitos alunos não 

recebem o material impresso sendo preciso reavaliar e disponibilizar para todos os alunos. Quanto 

ao material de audiovisual, é disponibilizado, com ênfase para computador, enquanto o uso de 

outras mídias fica abaixo de 50%. Quanto à utilização de celular na EaD, verificou-se utilização muito 

baixa (5,9%), merecendo uma atenção específica para o desenvolvimento de material didático para 

tecnologias móveis. Por fim, os professores entendem que há consistência entre sistema de 

avaliação da aprendizagem, os materiais didáticos, recursos tecnológicos, apresentados aos alunos 

e a natureza das disciplinas. 

6.3.3 Corpo social  (Docentes e tutores) 

Essa dimensão procura conhecer o que pensam os professores sobre a formação dos 

docentes e tutores que atuam nos cursos em EaD, através dos resultados nos indicadores 

seguintes: formação dos docentes, assessoria didático-pedagógica aos professores do curso, 

formação dos tutores, equipe de docentes e tutores, e relação tutores/alunos.  

a) Formação dos docentes  

Q3.1 - Essa questão trata de averiguar se os docentes têm formação compatível para 

desenvolver os conteúdos das disciplinas que ministram em EaD, visando atender às necessidades 
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do curso. Está subdividida em 6 questões, abordando: a formação acadêmica; titulação; experiência 

docente; experiência profissional na área; experiência em educação a distância; experiência em 

ensino semipresencial. As respostas obtidas foram tratadas no quadro 43.  

Quadro 43 – Formação acadêmica dos docente e atendimento às necessidades do curso em EaD? 

Formação e Experiência 
Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Formação académica 51 92,7 5 7,3 56 100,0 

Titulação (mestrado e 
doutorado) 

46 82,1 10 17,9 56 100,0 

Experiência docente 46 82,1 10 17,9 56 100,0 

Experiência profissional na 
área 

35 62,5 21 37,5 56 100,0 

Experiência em EaD 35 62,5 21 37,5 56 100,0 

Experiência em ensino semi-
presencial 

21 37,5 35 62,5 56 100,0 

 

Como se pode constatar, a opinião dos professores sobre a formação dos docentes  

compatível para atuar em EaD, é a seguinte: a maioria dos professores considera que os docentes 

têm “formação acadêmica” (resposta de 51 professores, 92,7%) e “experiência docente” (46 

professores, 82,1%) compatíveis; uma maioria significativa dos professores (46, corresponde a 

82%),  considera que os docentes têm “titulação em nível de mestrado e/ou doutorado” compatível; 

uma maioria, ainda, constituída por 35 professores (62,5%) considera que os docentes têm 

“experiência profissional na área” e “experiência em EaD”, por fim,  verifica-se que apenas 21 

docentes possuem “experiência no ensino semipresencial”.  

Esses dados merecem uma especial atenção aos 21 professores (37,5%) que não possuem 

experiência na área e experiência em EaD, bem como aos 35 professores (62,5%) sem experiência 

no ensino semipresencial, sendo que essa modalidade (designada de b-learning na revisão de 

literatura) é a que tem maior tendência de afirmação e crescimento nas Instituições de Ensino 

Superior. A opinião de Pedro Demo é corroborada, ao refletir sobre uma “outra universidade”, que 

considera que “a tendência, hoje, é não oferecer curso só com presença física ou só com presença 

virtual, mas de estilo mesclado (blended)” (Demo, 2010, p. 5), e que a presença dos “ambientes 

virtuais de aprendizagem nos processos formativos só tende a aumentar e serão, um dia, 

predominantes” (Demo, 2010, p. 13). 

b) Assessoria didático-pedagógica aos professores do curso 
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Q3.2 - Na questão que trata de averiguar se existe assessoria didático-pedagógica aos 

professores do curso, verificou-se que 48 professores (85,7%) respondeu afirmativamente e apenas 

8 professores  (14,3%) entendem que não tem (Tabela 44). 

Tabela 44 - Existe assessoria didático pedagógica aos professores do curso (núcleo de apoio didático 
pedagógico aos docentes)? 

Resposta Frequência % 

Não 8 14,3 

Sim 48 85,7 

Total 56 100,0 

 

c) Formação dos tutores 

Q3.3 - Igualmente aos docentes, houve também interesse em perceber a opinião da 

formação dos tutores em relação às tarefas que desempenham. As respostas constam no quadro 

44. 

Quadro 44 – Formação dos tutores? 

Formação e Experiência 
Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Formação académica 51 91,1 5 8,9 56 100,0 

Qualificação específica em 
EaD 

32 57,1 24 42,9 56 100,0 

Preparação para avaliação 29 51,8 27 48,2 56 100,0 

 

Como se pode observar, 51 professsores (91,1%) entendem que os tutores têm formação 

acadêmica na área do curso, contudo, apenas 32 professores (57%) consideram que essa formação 

é específica em EaD e 29 professores (51,8%) consideram que os tutores têm preparação para a 

correção de avaliações. 

d) Equipe de docentes e tutores 

A questão seguinte (Q3.4), trata de averiguar se os professores consideram se a equipe de 

docentes e tutores envolvida, nas atividades de ensino-aprendizagem do curso, está estruturada 

para garantir o atendimento aos alunos em várias situações, como: flexibilização, interação e 

qualidade. O tratamento das respostas é mostrado no quadro 45.  
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Quadro 45 – Equipe pedagógica e atendimento aos alunos? 

Indicadores 
Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Flexibilização 43 76,8 13 23,2 56 100,0 

Interação 46 82,1 10 17,9 56 100,0 

Qualidade 43 76,8 13 23,2 56 100,0 

Como se pode verificar, pela análise dos dados do quadro 45,  a opinião dos professores é 

positiva nos três indicadores: na interação  (82,1% dos professores), indicador mais bem pontuado; 

seguido da flexibilização e qualidade (76,9%). Não obstante os valores elevados desses três 

indicadores, entende-se que precisam ser mais bem trabalhados, visto que são indicadores de 

grande importância na gestão pedagógica em EaD. 

e) Relação tutores/alunos 

Na questão que trata de averiguar se relação tutores/alunos está adequada para atender 

aos alunos nas atividades a distância (Q3.5), verificou-se que 47 professores (83,9%) entende estar 

adequada e 9 professores (16,1%) afirmaram que não (Tabela 45). 

Tabela 45 - A relação tutores/alunos está adequada para atender aos alunos nas atividades a distância? 

Resposta Frequência % 

Não 9 16,1 

Sim 47 83,9 

Total 56 100,0 

 

Foi colocada idêntica questão para a adequação relação tutores/alunos atender aos alunos 

nas atividades presenciais (Q3.6), havendo 43 professores (76,8%) que entende estar adequada e 

13 professores (23,2%) afirmaram que não (Tabela 46). 

Tabela 46 - A relação tutores/alunos está adequada para atender aos alunos nas atividades presenciais? 

Resposta Frequência % 

Não 13 23,2 

Sim 43 76,8 

Total 56 100,0 

 

f) Síntese 

Em face dos resultados dessa dimensão, foram detectados alguns pontos de destaque nas 
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respostas dos professores, tais como: bons indicadores na formação acadêmica, titulação, 

experiência docente, experiência profissional na área e experiência em EaD, sendo que, nesses dois 

últimos, será preciso dedicar mais atenção para o melhoramento nesses indicadores. Outro 

indicador que precisa de uma atenção especial é a preparação para atuar no ensino 

semipresencial, haja vista que se está vivenciando essa modalidade b-learning de ensino. Os 

professores entendem dispor de uma assistência pedagógica. Para os professores, os tutores têm 

formação acadêmica adequada e a equipe pedagógica mostra ter flexibilização, interação e 

qualidade no atendimento aos alunos. Quanto à qualificação específica em EaD e preparação para 

avaliação, são dois indicadores que precisam de melhoramentos.  Segundo os professores, a  

relação de tutores a distância e presencial para trabalhar com os alunos está adequada.  

6.3.4 Instalações físicas e suporte 

Essa dimensão trata de procurar conhecer o que pensam os coordenadores sobre as 

instalações físicas e suporte, através dos resultados nos indicadores seguintes: suficência do 

número de salas, instalações para docentes e tutores, rede de comunicação científica (Internet), 

recursos de tecnologia de informação e comunicação (audiovisuais e multimídia), condições das 

bibliotecas, acervo das bibliotecas, acesso aos equipamentos de informática, acesso a portadores 

de necessidades especiais, concluindo-se com uma síntese dos resultados dessa dimensão. 

a) Suficência do número de salas 

Q4.1 - Na questão que trata de averiguar se o número de salas é suficiente para atender às 

necessidades do curso nas aulas presenciais, 44 professores (78,57%), uma larga maioria, 

consideram suficiente (Tabela 47). 

Tabela 47 - O número de salas de aula é suficiente para atender às necessidades do curso nas aulas 
presenciais? 

Resposta Frequência % 

Sim 44 78,6 

Não 12 21,4 

Total 56 100,0 

 

b) Instalações para docentes e tutores 

A questão que trata de averiguar as instalações (salas de professores, salas de tutores, 

salas de reuniões e gabinetes de trabalho) está subdividida em duas: se o número é suficiente 
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(Q4.2) e se estão equipadas com computador conectado à internet (Q4.3). Elaboraram-se as 

respostas no quadro 46. 

Quadro 46 – Número de salas é suficiente e estão com computador conectado à internet? 

Indicadores 
Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Número suficiente 40 71,4 16 28,6 56 100,0 

Equipadas com computador 
conectado à internet 

53 94,6 3 5,4 56 100,0 

 

Como se pode verificar, 40 professores (71,4%) entendem que o número de salas é 

suficiente  e  53 professores (94,6%), uma ampla maioria, consideram que as salas estão 

equipadas com computador conectado à internet.  

c) Rede de comunicação científica (Internet) 

Q4.4 - Na questão que trata de averiguar se a rede de comunicação científica (Internet) 

atende às necessidades de professores e alunos, 49 professores (87,50%), uma ampla maioria, 

respondeu afirmativamente (Tabela 48). 

Tabela 48 - A rede de comunicação científica (internet) atende às necessidades  de professores e alunos? 

Resposta Frequência % 

Sim 49 87,5 

Não 7 12,5 

Total 56 100,0 

 

d) Recursos de tecnologia de informação e comunicação (audiovisuais e multimídia) 

Q4.5 - Na questão que trata de averiguar se o curso possui recursos de tecnologia de 

informação e comunicação (audiovisuais e multimídia) para atender às necessidades dos docentes, 

tutores e alunos, 53 professores (94,6%) responderam que sim (Tabela 49). 

Tabela 49 - O curso possui recursos de tecnologia de informação e comunicação (audiovisuais e multimídia) 
para atender às necessidades dos docentes, tutores e alunos? 

Resposta Frequência % 

Sim 53 94,6 

Não 3 5,4 

Total 56 100,0 



Capítulo VI – Apresentação, análise e discussão dos resultados 
 

 258 

f) Biblioteca 

Q4.6 - As questões sobre a biblioteca são diversas, por isso optou-se por fazer o seu 

tratamento conjunto, através da apresentação dos resultados em uma única tabela, sobre: o acervo 

(Q4.6), repositórios (Q4.7), acesso livre (Q4.8), rede sem fios (Q4.9), espaços e mobiliários 

adequados para leitura e estudo (Q4.10). Os resultados constam no quadro 47.  

Quadro 47 – Condições das Bibliotecas? 

Indicadores 
Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Se o acervo é satisfatório 30 53,6 26 46,4 56 100,0 

Se os espaços e mobiliários 
para leitura e estudo são 
adequados e satisfatórios 

31 55,4 25 44,6 56 100,0 

 

Como se pode constatar, as respostas sobre as condições das bibliotecas, sendo uma 

questão objetiva, pode deduzir-se que há quase um equilíbrio no tipo de respostas dos professores 

sobre o assunto. Assim, 30 professores (53,6%) consideram que o acervo é suficiente, 31 

professores (55,4%) consideram os espaços e mobiliários para leitura e estudo adequados e 

satisfatórios. 

g) Síntese 

Nessa dimensão, que trata da estrutura física e suporte técnico, têm-se diversos pontos de 

destaque. Nas instalações físicas, pelas respostas dos professores, verificou-se que: o número de 

salas para momentos presenciais é suficiente; os ambientes de trabalho dos professores e tutores 

são satisfatórios, e equipados com computadores e conectados à internet. Os alunos são atendidos 

pela rede internet e recursos tecnológicos de informática e comunicação (audiovisuais e multimídia). 

Sobre a biblioteca, no que respeita ao acervo e ao espaço com mobiliário adequados para leitura e 

estudo, verificou-se que são satisfatórios, mas demanda uma atenção devido a ser indicada apenas 

por cerca de 50% dos professores, precisando esse indicador de melhoramentos, visto ser relevante 

para a qualidade de gestão dos cursos. 

6.3.5 Ensino/aprendizagem e metodologia pedagógica 

Essa dimensão trata de procurar conhecer o que pensam os professores sobre o processo 

de ensino-aprendizagem, mais precisamente na vertente da metodologia pedagógica. Os 

indicadores averiguados foram os seguintes: metodologia utilizada no curso, clareza dos objetivos 
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dos cursos e das disciplinas, preparação dos conteúdos visando às TIC e ao perfil dos alunos, 

atividades realizadas em EaD e processos de avaliação dos alunos, culminando  com uma síntese 

dos resultados dessa dimensão. 

a) Metodologia utilizada no curso 

Esse indicador (Q5.1) trata de averiguar a metodologia utilizada durante o curso.  

Contemplou diversos itens que, apesar de, no questionário estarem em forma individual, aqui serão 

tratados no quadro 48: aulas expositivas, aulas dialogadas, aulas por videoconferência, skype 

(software de videoconferência), trabalho de grupo, trabalho individual, seminários. 

Quadro 48 -  Metodologia utilizada durante o curso? 

Indicadores 
Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Aulas expositivas  31 55,4 25 44,6 56 100,0 

Aulas dialogadas 32 57,1 24 42,9 56 100,0 

Aulas por videoconferência 20 35,7 36 64,3 56 100,0 

Uso do skype (software de 
videoconferência 

6 10,7 50 89,3 56 100,0 

Trabalho de grupo 32 57,2 24 42,8 56 100,0 

Trabalho individual 50 89,3 6 10,7 56 100,0 

Seminários 9 16,1 47 83,9 56 100,0 

 

Como se pode perceber, há três metodologias que sobressaem: o trabalho individual, o 

trabalho de grupo e as aulas dialogadas, mencionadas por 89,3%, 57,2% e 57,1% dos professores, 

respectivamente. Depois, surge a aula expositiva e por videoconferência, também mencionadas pela 

maioria dos professores, 55,4% e 35,7%, respectivamente. A metodologia de seminário tem uma 

expressão muito baixa, referida apenas, por 9 professores (16,1%). Por fim, o uso do skype, como 

dispositivo de videoconferência mais acessível, é, apenas, mencionado por 6 dos professores 

(10,71%). 

Quando perguntado que outras metodologias são usadas nos cursos (Q5.1.8), as respostas  

mais citadas forum e chat (com 6 respostas), seguidas por textos recomendados (com 2 respostas) 

e avaliação presencial (com 2 respostas).  Com resposta de apenas um professor, têm-se: materiais 

didáticos (textos impressos e digitados); questionário on-line; videoaula; exibição de vídeos; projetos 

pedagógicos; TCC (trabalho de conclusão de curso); oficinas.  
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b) Clareza dos objetivos dos cursos e das disciplinas  

Q5.2 - Na questão que trata de averiguar se os objetivos dos cursos e das disciplinas são 

claros e repassados aos alunos no início das aulas, 55 professores (98,2%), quase a totalidade, 

respondeu afirmativamente (Tabela 50). 

Tabela 50 - Os objetivos do curso e das disciplinas são claros e repassados aos alunos no início das aulas? 

 

 

 

Havia a solicitação, a quem respondesse “Não” para justificar a resposta (Q5.2.1).  

Verificou-se que o único professor que respondeu “não” justificou da seguinte forma: “Nem sempre 

há muita clareza sobre o "como" serão avaliados os alunos; Parcialmente”.  

c) Preparação dos conteúdos visando às TIC e ao perfil dos alunos 

Q5.3 - Na questão que trata de averiguar se os conteúdos são preparados e abordados 

pelos alunos visando aos recursos de Tecnologia de Informação e Comunicação (audiovisuais e 

multimídia) e ao perfil dos egressos, 53 professores (94,6%) responderam que “sim” (Tabela 51). 

Tabela 51 - Os conteúdos são preparados e abordados pelos alunos visando aos recursos de tecnologia de 
informação e comunicação (audiovisuais e multimídia) e ao perfil dos egressos? 

Resposta Frequência % 

Sim 53 94,6 

Não 3 5,4 

Total 56 100,0 

 

Havia a solicitação, a quem respondesse “Não” para justificar a resposta (Q5.3.1).  

Verificou-se que esses três professores, que responderam “não”, justificaram da seguinte forma:: 

“parcialmente, pois não é realizado em todas as disciplinas”; “os recursos tecnológicos é que são 

selecionados em função dos objetivos e conteúdos da disciplina e cursos”. 

d) Atividades realizadas em EaD 

Essa questão (Q5.4) visa averiguar que atividades são realizadas em EaD. Apesar de o 

questionário estar subdividido em várias subquestões, aqui o tratamento será conjunto através da 

Resposta Frequência % 

Sim 55 98,2 

Não 1 1,8 

Total 56 100,0 
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apresentação dos resultados no quadro 49. Essas atividades contemplavam: análise de textos, 

análise de documentos audiovisuais, exercícios, trabalhos escritos, resenhas, artigos, elaboração de 

projetos. 

Quadro 49 - Atividades realizadas em EaD? 

Atividades 
Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Análise de textos 51 91,1 5 8,9 56 100,0 

Análise de documentos audiovisuais 37 66,1 19 33,9 56 100,0 

Exercícios 54 96,4 2 3,6 56 100,0 

Trabalhos escritos 47 83,9 9 16,1 56 100,0 

Resenhas 21 37,5 35 62,5 56 100,0 

Artigos 25 44,6 31 55,4 56 100,0 

Elaboração de projetos 31 55,4 25 44,6 56 100,0 

 

Como se pode verificar, há duas atividades que sobressaem, pois são referidas pela grande 

maioria dos professores: “exercícios”  (96,4% dos professores) e a “análise de textos” (91,1% dos 

professores). Depois, também referidos por ampla maioria dos professores, surgem os “trabalhos 

escritos” (83,9% dos professores), bem como a atividade relacionada à “análise de documentos 

audiovisuais” (66,1% dos professores). Em nível intermédio, referido por cerca de metade dos 

professores, surgem as atividades relacionadas à “elaboração de projetos” (55,4% dos professores). 

Por fim, “artigos” e “resenhas” são, mencionados por um número menor de professores, 44,6% e 

37,5%,  respectivamente. 

e) Processos de avaliação dos alunos 

A questão que trata dos processos de avaliação dos alunos (Q5.5) contempla os seguintes 

itens: testes, prova escrita, prova oral, trabalhos individuais, trabalhos em grupo, exames, 

elaboração e apresentação de projetos, e avaliação contínua. A apresentação dos resultados será 

feita no quadro 50.   
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Quadro 50 - Processos de avaliação dos alunos? 

Processos 
Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Testes 25 44,6 31 55,4 56 100,0 

Prova escrita 50 89,3 6 10,7 56 100,0 

Prova oral 0 0 56 0 56 100,0 

Trabalhos individuais 51 91,1 5 8,9 56 100,0 

Trabalhos em grupo 35 62,5 21 37,5 56 100,0 

Exames 6 10,7 50 89,3 56 100,0 

Elaboração e apresentação de projetos 24 42,9 32 57,1 56 100,0 

Avaliação contínua 37 66,1 19 33,9 56 100,0 

 

Como se pode verificar, há formas de avaliação que merecem mais destaque por parte dos 

professores: os “trabalhos individuais” são mencionados por 91,1% dos professores e a “prova 

escrita” por 89,3%.. Em nível na média de respostas, estão a “avaliação contínua” (66,1% dos 

professores), “trabalhos em grupo” (62,5%); abaixo da média dos professores estão os “Testes” 

(44,6% dos professores) e a “elaboração e apresentação de projetos” (42,8% dos professores. Os 

“exames” e a “prova oral” não têm grande expressão nos processos de avaliação: o primeira é 

apenas apontada por 6 professores (8,9%) e a “prova oral” não é referida por nenhum professor 

(0,0%). 

Foi, ainda, solicitada uma resposta para “outros processos avaliativos no processo ensino-

aprendizagem” (Q.5.5.1), tendo incidido em: participação em fóruns de discussão (2 respostas), 

aula prática no encerramento do curso de Guia de Turismo (1 resposta) e participação em chats (1 

resposta). 

f) Síntese 

Nessa dimensão, foram averiguadas as metodologias utilizadas no curso, segundo as 

perspectivas dos professores, sobressaindo: o trabalho individual, o trabalho em grupo e as aulas 

dialogadas. No entender dos professores, os objetivos das disciplinas são claros e repassados aos 

alunos na aula inicial, os conteúdos são preparados visando aos recursos de tecnologia de 

informática e comunicação e ao perfil dos egressos. Nas atividades realizadas em EaD, os 

exercícios, análise de textos e trabalhos escritos, são os pontos mais fortes mencionados. Nos 

processos de avaliação, destacam-se o trabalho individual e a prova escrita. Há pontos que 

necessitam de maior reflexão, sobretudo no uso dos recursos tecnológicos, como a 

videoconferência e o Skype, bem como outros recursos de mediação on-line, que devem ser 

disponibilizadas para a melhoria dos processos inerentes às metodologias de ensino/aprendizagem.    
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6.6.6 Problemas e dificuldades 

Através dessa dimensão e seus indicadores, procurou-se conhecer a opinião dos 

professores sobre os principais problemas e dificuldades que consideram existir. 

a) Principais problemas 

Acerca dos principais problemas (Q6.1) foram apresentados diversos itens/questões, que 

serão tratados de forma conjunta através da apresentação dos resultados no quadro 51. Os 

itens/questões versaram sobre os diversos aspectos, procurando verificar se são insuficientes: 

atendimento dos professores, atendimento dos tutores presenciais, atendimento dos tutores EaD, 

recursos tecnológicos, manutenção dos recursos, material de apoio didático, bibliografia, e o 

comprometimento dos alunos com o curso (Quadro 51).  

Quadro 51 - Principais problemas? 

Considera se é insuficiente: 
Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

O atendimento dos professores 11 19,6 45 80,4 56 100,0 

O atendimento dos tutores presenciais 16 28,6 40 71,4 56 100,0 

O atendimento dos tutores EaD 10 17,9 46 82,1 56 100,0 

Os recursos tecnológicos 4 7,1 52 92,9 56 100,0 

A manutenção dos recursos 5 8,9 51 91,1 56 100,0 

O material de apoio didático 6 10,7 50 89,3 56 100,0 

A bibliografia 6 10,7 50 89,3 56 100,0 

O comprometimento dos alunos com o 
curso 

45 80,4 11 19,6 56 100,0 

 

Como se pode verificar, os principais problemas mencionados pelos professores recaem no 

“comprometimento dos alunos com o curso” (referido como insuficiente por 45 professores, valor 

correspondente a 80,4% dos professores) e pelo “atendimento dos tutores presenciais”,  

(mencionada por 16 professores, 28,6%).  Note-se que as insuficiências estão nas respostas 

assinaladas pelo “sim”, devido à questão estar formulada pela negativa. Merecem ainda atenção os 

indicadores respeitantes ao “atendimento dos professores” e ao “atendimento dos tutores em 

EaD”, mencionados com 19,6% e 17,9 dos professores, respectivamente. Em todos os outros 

indicadores, parece existir um razoável consenso que não há grandes problemas, visto que é um 

pequeno número de professores que os referem (em torno dos 10%). 

Foi solicitada, em questão de resposta aberta, que fossem indicados “Outros motivos no 

decorrer das aulas em EaD” (Q6.1.9).  Apesar de ter havido poucas respostas, ficou evidente a falta 
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de comunicação e também a falta de gestão. Abaixo as respostas obtidas na questão de resposta 

aberta: 

• retorno da coordenação aos questionamentos efetuados pelos alunos;  

• maior dedicação da coordenação do curso na resolução dos problemas e apoio nas 

atividades práticas;  

• apoio pedagógico aos professores é insuficiente; 

• interação tutor presencial/professor;  

• quantidade de aluno/tutor; 

• material de apoio didático é insuficiente (2 respostas); 

• faltam livros na biblioteca;  

• a internert para os alunos do interior não é boa, sendo insuficiente nos polos 

presenciais (2 respostas); 

• pouca clareza na comunicação; 

• evasão e falta de comunicação do aluno no retorno das atividades; 

• apostila da disciplina é antiga e desatualizada; 

• difuculdades na elaboração e orientação do TCC, acompanhamento mais 

sistematizado, retorno, tanto por parte do aluno, como, às vezes, por parte do orientador no 

cumprimento do cronograma. 

Como já foi visto ao longo do trabalho, a modalidade da EaD é complexa, daí a necessidade 

de se conhecer a opinião dos intervenientes sobre problemas e dificuldades, visando investir-se 

nesses indicadores tão determinantes para a qualidade de gestão dos cursos.  

b) Principais dificuldades para a implementação do Ensino a Distância 

Essa questão (Q6.2) pretendia averiguar a opinião dos professores sobre as principais 

dificuldades para a implementação do Ensino a Distância, a qual contemplou um conjunto de 

indicadores, tais como: professores que se disponham a trabalhar na EaD, visão que o ensino a 

distância não tem qualidade, recursos financeiros, apoio institucional, formação de recursos 

humanos para trabalhar na EaD,  aluno que não tem conhecimento sobre a modalidade de ensino a 
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distância, disponibilidade das novas tecnologias, e formação de equipe multidisciplinar. As 

respostas, também, serão apresentadas no quadro 52. 

Quadro 52 - Principais dificuldades para a implementação do Ensino a Distância? 

Considera se é insuficiente: 
Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Professores que se disponham a trabalhar 
na EaD 

28 50,0 28 50,0 56 100,0 

Visão que o ensino a distância não tem 
qualidade 

44 78,6 12 21,4 56 100,0 

Recursos financeiros 10 17,9 46 82,1 56 100,0 

Apoio institucional 18 32,1 38 71,9 56 100,0 

Formação de recursos humanos para 
trabalhar na EaD 

27 48,2 29 51,8 56 100,0 

Aluno que não tem conhecimento sobre a 
modalidade de ensino a distância 

37 66,1 19 33,9 56 100,0 

Disponibilidade das novas tecnologias 11 19,6 45 80,4 56 100,0 

Formação de equipe multidisciplinar 28 50,0 28 50,0 56 100,0 

 

Conforme se pode constatar, as principais dificuldades mencionadas pelos professores 

recaem no fato da visão que se tem sobre o ensino a distância, ou seja, que não tem qualidade 

(referida por 78,6% dos professores); em seguida, está a opinião que os alunos não têm 

conhecimento sobre a modalidade de EaD (referida por 66,1% dos professores). Assume, também, 

alguma relevância, a opinião desses professores que apenas 50% dos professores se dispõem a 

trabalhar na EaD (ou seja, se muitos professores tivessem outra possibilidade não trabalhariam 

nessa modalidade); 50% dos profesores também referem a insuficiência na formação de equipe 

multidisciplinar e 48,2% referem a insuficiência da formação de recursos humanos para trabalhar 

na EaD. Relevância também ao apoio institucional, insuficiência mencionada por 32,1% dos 

professores, dado que merece destaque pela sua importância na politica educacional da instituição. 

Nos restantes dos indicadores (como “disponibilidade das novas tecnologias” e “recursos 

financeiros”, há professores que os indicam como dificuldades mas o número é bastante pequeno 

(cerca de 19%), bem abaixo dos 50% dos professores, não chegando, assim, a ganhar grande 

expressividade.  

c) Outras observações sobre educação a distância na sua implementação 

Os professores, ao serem solicitados a emitir opinião sobre o que se poderia fazer na 

implementação da educação a distância, opinaram que a EaD ainda é vista como modalidade de 

ensino de segunda opção. Isso leva  a entender que o professor está disposto a atuar na EaD, para 
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aumentar a renda ou outros fatores, e não como sua primeira opção. Essa questão leva o professor 

a não ter exclusividade na docência a distância, comprometendo a qualidade dos cursos.  Esse 

aspecto é um ponto frágil, a merecer atenção, caso se queira ter uma EaD com credibilidade, em 

nível igual à modalidade presencial. Entende-se que a resposta a essa fragilidade passe pela 

capacitação de formação destes professores, no sentido amplo,  a abranger o desenvolvimento 

profissional e envolvimento institucional. Até porque, os professores acham que os cursos a 

distância consistem numa experiência muito positiva e inclusiva, e que podem atender e mudar 

muitas realidades vividas por pessoas que não tiveram oportunidade de fazer um curso na sua 

formação enquanto jovens e, agora, estando já no mercado de trabalho ou em outras atividades 

estão impossibilitados de cursar no modo tradicional (presencial), terão uma nova oportunidade 

com a EaD.   

Estas observações estão suportadas pelas opiniões dos professores, conforme extratos 

seguintes de respostas livres à questão do questionário: 

- Sobre a visão da EaD 

“infelizmente essa modalidade de ensino [EaD] ainda é vista como uma segunda opção para 
os discentes, desta forma nós, enquanto educadores e profissionais que acreditamos na 
educação a distância, precisamos mudar essa realidade, mostrando o verdadeiro valor dessa 
modalidade de ensino” (opinião de um professor); 

“o curso em ead é uma experiência muito positiva e inclusiva, pois permite que alunos, sem 
condições de fazer cursos tradicionais, devido a problemas de trabalho, ou porque moram 
longe, possam se qualificar e conseguir um emprego, ascender profissionalmente e melhorar 
sua qualidade de vida e ter novas oportunidades”. (opinião de um professor); 

“ainda temos uma cultura muito forte de valorização do ensino presencial, creio que isso pode 
mudar com a divulgação e implementação de um maior número de cursos na modalidade a 
distância”. (opinião de um professor). 

- sobre as condições dos professores que atuam em EaD: 

“professores que possam se dedicar com mais exclusividade ao ead, em muitos editais de 
processo seletivo é exigido o vínculo do professor com a rede de ensino, seja pública ou 
particular, o que tira a oportunidade de muitos outros que tem formação na área e que 
poderiam se dedicar com exclusividade ao ensino a distância” (opinião de um professor). 

“professores que já atuam em outras escolas, muitas vezes, não podem dar o melhor do seu 
profissionalismo, se dedicando da forma que o ead exige, comprometendo a qualidade e 
desenvolvimento dessa modalidade” (opinião de um professor). 



Capítulo VI – Apresentação, análise e discussão dos resultados 

 

 267 

6.6.7 Principais resultados obtidos  

Com essa dimensão, pretendeu-se saber a opinião dos professores sobre os principais 

resultados obtidos com o ensino a distância (Quadro 53). Efetivamente, havia apenas uma questão 

(Q7.1 - Quais os principais resultados obtidos com o ensino a distância?) que se desdobrava em 

várias questões mas aqui se fará um tratamento conjunto através da apresentação dos resultados 

na tabela 86 desses indicadores:  bom relacionamento professores/alunos/tutores, bom índice de 

aprovação (acima de 50%), motivação para oferta de novos cursos, ampliação da discussão sobre 

EaD, e reflexão sobre metodologias de ensino, TIC e avaliações.  

Quadro 53 - Principais resultados obtidos com ensino a distância? 

Indicadores 
Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Bom relacionamento 
professores/alunos/tutores 

40 71,4 16 28,6 56 100,0 

Bom índice de aprovação (acima de 
50%) 

26 46,4 30 53,6 56 100,0 

Motivação para oferta de novos 
cursos 

27 48,2 29 51,8 56 100,0 

Ampliação da discussão sobre EaD 42 75,0 14 25,0 56 100,0 

Reflexão sobre metodologias de 
ensino, TIC e avaliações 

43 76,8 13 23,2 56 100,0 

 

Como se pode constatar, o principal resultado mencionado, pelos professores, incide na 

“reflexão sobre metodologias de ensino, TIC e avaliações” (76,8% dos professores). Outros dois  

indicadores apresentam também níveis elevados de respostas, acima de 70%, ou seja, a “ampliação 

da discussão sobre EaD” (mencionado por 75,0% dos professores) e o “bom relacionamento 

professores/alunos/tutores” (mencionado por 71,4% dos professores). O “bom índice de 

aprovação” e “motivação para oferta de novos cursos” são os dois indicadores menos pontuados 

estando ligeiramente abaixo dos 50% mencionados pelos professores.  

6.6.8 Melhorias 

Em dimensão anterior, foram averiguados os problemas e dificuldades; por isso, 

interessava também conhecer a opinião dos professores sobre as alternativas através da indicação 

das melhorias propostas para os cursos em EaD. Essa dimensão sobre as “Melhorias” é composta 

por uma questão (Q8.1 – O que você sugere para melhoria do Curso em EaD?), que se desdobrava 

em várias subquestões, como: maior interação professor/aluno, maior interação tutor 

presencial/aluno, maior interação tutor EaD/aluno, mais recursos tecnológicos à disposição dos 
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alunos, melhorar a manutenção dos recursos, disponibilizar mais apoio didático aos alunos, 

disponibilizar mais bibliografia, e maior comprometimento dos alunos com o curso. Os resultados 

foram tratados em conjunto por meio da apresentação no quadro 54. 

Quadro 54 – Sugestões para melhorias dos Cursos em EaD? 

Indicadores 
Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Maior interação professor/aluno 16 28,6 40 71,4 56 100,0 

Maior interação tutor presencial/aluno 25 44,6 31 55,4 56 100,0 

Maior interação tutor EaD/aluno 19 33,9 37 66,1 56 100,0 

Mais recursos tecnológicos à disposição 
dos alunos 

21 37,5 35 62,5 56 100,0 

Melhorar a manutenção dos recursos 12 21,4 44 78,6 56 100,0 

Disponibilizar mais apoio didático aos 
alunos 

18 32,1 38 67,9 56 100,0 

Disponibilizar mais bibliografia 19 35,9 37 66,1 56 100,0 

Maior comprometimento dos alunos com 
o curso 

44 78,6 12 21,4 56 100,0 

 

Como se pode verificar, o principal resultado mencionado incide no indicador “maior 

comprometimento dos alunos com o curso”,  referido pos 78,6% dos professores. Surgem, abaixo 

dos 50%, os indicadores “maior interação tutor presencial/aluno” (44,6% dos professores), “mais 

recursos tecnológicos à disposição dos alunos” (37,5% dos professores), “disponibilizar mais 

bibliografia” (35,9% dos professores), “maior interação tutor EaD/aluno” (referido por 33,9% dos 

professores), “disponibilizar mais apoio didático” (32,1% dos professores), “maior interação 

professor/aluno” (28,5 dos professores) e, por fim, o indicador “melhorar a manutenção dos 

recursos” (21,4% dos professores). Ou seja, todos os indicadores devem merecer atenção para 

introduzir melhorias no funcionamento dos cursos em EaD, no IFRN, sendo que as alternativas 

devem estar centradas, sobretudo, nas formas de melhorar o comprometimento dos alunos com o 

curso.  

Foram solicitadas “outras sugestões para melhoria do curso em EaD” (Q8.1.10), e das 

respostas analisadas verificou-se que as sugestões recaem na gestão, por ser um ponto de fusão 

das questões: acadêmicas, administrativas e técnicas.  Os pontos levantados, abaixo, demonstram 

isso: 

• Mais compromisso de alguns professores.  

• Maior participação da coordenação do curso nas atividades e ações do curso.  

• Formação de equipe de apoio: psicólogo, pedagogo e assistente social.  
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• Disponibilizar o material impresso, pois ainda faz muita falta; muitos alunos 

reclamam que poderiam ter mais tempo de estudo se o material estivesse impresso, já que não 

teriam a necessidade de ter, sempre, um computador em mãos.  

• Melhorar a relação de interação entre tutor a distância e aluno, por exemplo: alunos 

em início de semestre que não saibam acessar o AVA, poderiam entrar em contato, por telefone; a 

relação tutor a distância e aluno deveria ser com cerca de 10 alunos, orientando-os, eles se 

sentiriam mais satisfeitos, pois alguém lhes tinha prestado atenção.  

• Respeitar as especificidades de cada curso e a realidade vivenciada pelo 

estudante/acadêmico.  

• Maior cuidado com cursos de natureza inter/transdisciplinar. 

6.6.9 Sintese dos resultados 

Faz-se, aqui, uma síntese geral dos dados analisados dos professores, Iniciando pela faixa 

etária, os professores caracterizam-se como imigrantes digitais, a maioria, sendo que alguns já 

pertencem à geração apelidada de “nativos digitais”.  A pós-graduação é um ponto a ser 

melhorado, principalmente em mestrado, doutorado e pós-doutorado. A maioria dos professores 

tem formação na área do curso, e isso é um fator preponderante para o desenvolvimento dos 

cursos. O ambiente virtual é o meio mais citado para o processo ensino/aprendizagem, haja vista 

que os cursos são montados para plataforma de ensino, no caso o Moodle, por opção institucional. 

Os recursos utilizados em EaD, praticamente só usando ambiente virtual, precisam dispor de mais 

recursos. Os alunos dispõem de curso de formação em EaD ao iniciar as aulas, visando a uma 

melhor metodologia de ensino. Os professores consideram que há compatibilização das TIC com o 

projeto pedagógico. No material didático disponibilizado, o mais usado é o computador, não se 

verificando uso do celular como mídia para o desenvolvimento de material didático. Isso chama a 

atenção devido ao uso em larga escala pela população estudantil, no cotidiano, sendo um recurso 

que, provavelmente, está, também, integrado à modalidade de formação em EaD. Os professores 

têm formação e experiência, o que chama a atenção é a não experiência no ensino semipresencial, 

metodologia em expansão na EaD. Os tutores têm formação e qualificação adequada, mas 

precisam de preparação para os processos de avaliação. Outro fator relevante é quanto à 

flexibilização, interação e qualidade, na equipe de professores e tutores, bem pontuada pelos 

professores. Os espaços físicos para as aulas presenciais são suficientes, as salas onde ficam os 

professores e tutores são equipadas com computadores e conectadas  à internet.  Em relação à 
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biblioteca, ao acervo e aos espaços para estudo e leitura, os professores estão divididos, inclinando 

quase 50% para o “sim” e o “não”, não havendo uma conclusão clara. As metodologias mais 

aplicadas são o trabalho individual, o trabalho em grupo e as aulas dialogadas. Isso significa dizer 

que é preciso aplicar outras metodologias nos cursos, permitindo, assim, um melhor 

aproveitamento dos recursos tecnológicos. Para as atividades realizadas em EaD, as mais utilizadas 

são os exercícios, a análise de textos e os trabalhos escritos, sendo, também, necessário abrir o 

leque para outras atividades,  utilizando outros recursos didáticos.  Na avaliação, os processos mais 

referidos foram o trabalho individual, a prova escrita, a avaliação continuada e o trabalho em grupo, 

entendendo-se também ser preciso diversificar o processo avaliativo, por ser complexa e dinâmica. 

O principal problema encontrado pelos professores é o comprometimento dos alunos com o curso; 

esse é o foco central, fazendo-se necessária uma refelxão sobre o assunto, visando encontrar a 

forma mais viável de melhorar esse comprometimento. Quanto às dificuldades para a 

implementação do ensino a distância, existe uma visão que o ensino a distância não tem qualidade. 

Esse assunto, também, merece reflexão. Há outras dificuldades, como os alunos que não têm 

conhecimento sobre a modalidade de ensino a distância; os professores que se dispõem trabalhar 

na EaD  e a insuficiência na formação de equipe multidisciplinar. Na opinião dos professores, 

melhores resultados obtidos com o ensino a distância, no IFRN, incidem na reflexão sobre 

metodologias de ensino, TIC e avaliações, na ampliação da discussão sobre EaD  e no bom 

relacionamento professores/alunos/tutores. Como avanço para os cursos a distância, os 

professores citaram o comprometimento dos alunos com o curso, assunto que merece uma ampla 

reflexão, envolvendo todos os atores na EaD.  

6.4 Apresentação e análise dos dados dos Alunos 

Tal como na apresentação dos dados dos dois questionários anteriores (respondidos pelos 

coordenadores e pelos professores), também os dados coletados do questionário respondido pelos 

alunos dos cursos pesquisados serão apresentados através de tabelas e respectivas análises. 

Considerando que o corpo do questionário está dividido em oito dimensões descritas na 

metodologia, será também por ordem de cada dimensão e respectivas questões que os dados serão 

apresentados e analisados: (1) Perfil dos estudantes do curso;(2) Processo ensino/aprendizagem e 

recursos tecnológicos;  (3) Corpo Social (Docente e Tutores); (4) Instalações Fisicas e Suporte; (5) 

Ensino/Aprendizagem e Metodologia Pedagógica; (6) Problemas e Dificuldades; (7) Principais 

Resultados Obtidos; (8) Melhorias.   
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Obteve-se uma amostra de 486 questionários respondidos (n=486). 

6.4.1 Perfil dos estudantes do curso 

Os dados dessa dimensão pretendem traçar o perfil dos estudantes dos cursos através dos 

seguintes indicadores: idade, sexo, tipo de curso que concluiu, onde seus estudos foram efetivados, 

motivo que levou a optar pelo curso EaD, cursou algum curso presencial que não seja o atual em 

EaD, concluindo-se com uma síntese do perfil dos estudantes. 

a) Idade 

Q1.1 - Na questão que trata da idade do aluno (Tabela 52), a maioria se encontra acima de 

32 anos (48,12% dos alunos).  Os restantes alunos ficaram nas faixas etárias entre 18 e 32 anos, 

de acordo com o universo pesquisado representado na tabela 88. Estas faixas etárias, sobretudo a 

que está acima dos 32 anos, também caraterizam o tipo de cursos que os alunos frequentam: nivel 

técnico subsequente, superiores e especializações. 

Tabela 52 - Qual sua idade? 

Faixa Frequência % 

Menos de 18 anos 2 0,4 

Entre 18 e 21 anos 40 8,2 

De 22 a 25 anos 77 15,8 

De 26 a 29 anos 73 15,0 

De 29 a 32 anos 65 13,4 

Acima de 32 anos 229 47,1 

Total 486 100,0 

 

De acordo com dados da tabela 52, a maioria dos alunos se encontra acima de 32 anos 

(47,1%), como já foi referido; se juntamos a essa faixa etária a anterior (de 29 a 32 anos) têm-se, 

aproximadamente, 60% que estão acima de 29 anos; portanto, trata-se de um público adulto, como 

é típico do público-alvo preferencial da EaD. Com essa faixa etária, é bem provável que esses alunos 

já estejam no mercado de trabalho, buscando, na EaD, uma segunda oportunidade para 

continuar/concluir seus estudos. Mas há, também, um bom conjunto de alunos até 25 anos, cerca 

de 25% desses alunos, nasceram na década de 1990 do século XX, por isso já, em “teoria”, 

pertencem à geração de nativos digitais. Essa mescla geracional, ainda que próxima, pode constituir 

uma riqueza da população estudantil que frequenta a EaD no IFRN.   
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b) Sexo 

Q1.2 - Na questão que trata de averiguar o sexo dos alunos (Tabela 53), a grande maioria 

pertence ao sexo feminino, representando 65,1% do total dos pesquisados, e o restante ao sexo 

masculino, (34,9%). 

Tabela 53 - Qual seu sexo? 

 Sexo Frequência % 

Feminino 316 65,1 

Masculino 170 34,9 

Total 486 100,0 

 

c) Tipo de curso que concluiu 

Q1.3 - Na questão que trata de averiguar o curso que os alunos haviam concluído antes de 

ingressar no curso em EaD (Tabela 54), verifica-se que a maioria concluiu o ensino médio (85,2%), 

haja vista que a maioria dos alunos está na faixa etária acima de 32 anos e outras modalidades não 

eram tão oferecidas, como o curso técnico em que a rede estadual de educação não oferece, 

principalmente no interior do estado onde reside o maior número de alunos. O curso técnico ainda 

tem alguma expressão (com 13,4% dos alunos), ao passo que cursos do EJA (Educação de Jovens e 

Adultos), com 1,0% dos alunos e outros cursos (com 0,4% de alunos) têm fraca representação. 

Tabela 54 - Que tipo de curso você concluiu antes de ingressar no curso? 

 Tipo Frequência % 

Ensino médio 414 85,2 

Técnico 65 13,4 

EJA 5 1,0 

Outros 2 0,4 

Total 486 100,0 

 

d) Onde seus estudos foram efetivados 

Q1.4 - Na questão que trata de averiguar onde os estudos dos alunos foram efetivados, o 

maior percentual foi em escola pública com (78,6% dos alunos); isso é explicado pela reserva de 

50% das vagas para os alunos que estudam na escola pública, de acordo com regulamentação 

governamental seguida pelo IFRN. Outro dado é que o aluno que frequenta o IFRN é, em maior 
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parte do interior do estado, caracterizando um aluno de baixa renda. Esse universo pesquisado está 

representado no quando 55. 

Quadro 55 - Onde seus estudos foram efetivados? 

Indicadores 
Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Maior parte em escola pública 64 13,2 422 86,8 486 100,0 

Todo em escola pública 382 78,6 104 21,4 486 100,0 

Maior parte em escola privada 21 4,3 465 95,7 486 100,0 

Todo em escola privada 19 3,9 467 96,1 486 100,0 

 

e) Motivo que o levou a optar pelo curso EaD 

Q1.5 - Na questão que trata de averiguar qual o principal motivo que  levou os alunos a 

optar pelo curso em EaD (Quadro 56), a maioria respondeu que foi a “compatibilidade de horário” 

(36,6% dos alunos), seguida do atendimento aos seus interesses com (30,7% dos alunos) e a 

qualidade do ensino ministrado no curso com (20,6% dos alunos). Dados esses importantes para os 

cursos em EaD, já que esses três indicadores estão ligados diretamente ao ensino a distância, 

principalmente a compatibilidade de horário, pois muitos desses estudantes são trabalhadores. 

Outro dado importante diz respeito à qualidade do ensino ministrado nos cursos, reconhecida por 

alguns alunos (20,6%), fato que começa a desfazer a cultura do preconceito com a EaD. 

Quadro 56 - Qual o principal motivo que o levou a optar pelo curso EaD? 

Indicadores 
Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Atendimento aos meus interesses 149 30,7 337 36,3 486 100,0 

Compatibilidade de horário 178 36,6 308 63,4 486 100,0 

Mercado de trabalho 59 12,1 427 87,9 486 100,0 

Qualidade do ensino ministrado no 
curso 

100 20,6 386 79,4 486 100,0 

 

f) Cursou algum curso presencial que não seja o atual em EaD 

Q1.6 - Na questão que trata de averiguar se o aluno cursou algum curso presencial que não 

seja o atual em EaD, os dados da tabela 55 mostram que 46,3% referiu “não”, ou seja,  um número 

muito significativo de alunos apenas frequentou cursos a distância, enquanto os que cursaram, 

presencialmente, é de 41,6%. Esse é também um dado de aceitação da modalidade EaD, que 

corrobora a questão anterior, quando um grupo de alunos assinalou a compatibilidade de horário e 

a qualidade nos cursos EaD. Ademais, devem ser considerados os alunos que iniciaram curso 
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presencial e abandonaram (12,1%) e, voltando a frequentar um curso, fizeram-no a distância, fato 

que reforça a ideia da modalidade constituir uma nova (segunda) oportunidade para a conclusão do 

curso (Tabela 55).   

Tabela 55 - Você já cursou ou iniciou algum curso presencial que não seja o atual em EaD? 

 Resposta Frequência % 

Sim 202 41,6 

Sim, mas abandonei 59 12,1 

Não 225 46,3 

Total 486 100,0 

 

A relação dos cursos que os alunos respondentes frequenta é a seguinte (Q1.6.1) 

Q1.6.1 - Relação de cursos respondidos pelos alunos 

Ciências da Saúde 

• Terapia Ocupacional 

• Bacharelado Em Educação Física  

• Enfermagem 

Ciências Exatas e da Terra 

• Licenciatura em Matemática 

• Licenciatura Plena em Física 

• Ciência da Computação (2 respostas) 

• Licenciatura em Informática (2 respostas) 

• Sistemas para Internet 

• Ciência e Tecnologia,  

• Licenciatura em Química 

• Sistemas de Informação 

• Geologia 

• Linguística, Letras e Artes 



Capítulo VI – Apresentação, análise e discussão dos resultados 

 

 275 

• Letras 

• Literatura e Ensino 

• Letras-Português  

• Licenciatura em Pedagogia (EaD) 

• Licenciatura em Espanhol (Presencial)  

• Licenciatura em Ensino Religioso 

• Licenciatura em Artes Visuais, 

• Letras - Língua Inglesa 

• Licenciatura em Artes Plásticas 

• Licenciatura em Música 

Ciências Humanas 

• Pedagogia 

• Filosofia 

• Pedagogia e Psicomotricidade 

• Pedagogia Empresarial 

• Geografia  

• Serviço Social (3 respostas) 

• Licenciatura em Ciências da Religião 

• Historia  

• Bacharelado em Ciências Sociais 

• Ciências de La Educación 

• Gestão Educacional Criatividade na Resolução de Problemas, Clinica e Institucional 

Ciências Sociais Aplicadas 

• Administração 

• Ciências Contábeis (2 respostas) 
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• Ciência Econômica 

• Comunicação Social  

• Biblioteconomia 

• Marketing  

• Bacharelado em Direito 

• Gestão de Recursos Humanos 

• Turismo 

• Secretariado Executivo 

• Gestão em Lazer 

Engenharias 

• Engenharia Florestal e Vestuário 

• Engenharia de Petróleo e Gás 

• Engenharia Têxtil 

• Engenharia Civil 

• Engenharia Agronômica 

Ciências Agrárias 

• Agronomia 

• Zootecnia 

Ciências Biológicas 

• Ciências Biológicas (2 respostas) 

Técnicos 

• Guia de Turismo 

• Informática 

• Escrituração Fiscal 

• Segurança no Trabalho (2 respostas) 
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Tecnólogo 

• Gestão Ambiental 

g) Síntese 

Nessa dimensão sobre o perfil dos estudantes, verifica-se que a faixa etária é, 

maioritariamente, de alunos adultos, correspondendo ao público-alvo preferencial da EaD. A maioria 

dos alunos concluiu o ensino médio em escola pública. O principal motivo pela escolha de fazer um 

curso a distância se deu pela compatibilidade de horário, visto que é um público adulto inserido no 

mercado de trabalho. Importa frisar o número significativo de alunos que cursou, apenas, curso a 

distância, validando, assim, essa metodologia e diminuindo o preconceito em relação à EaD, além 

de outros alunos que abandonaram a frequência de curso no regime presencial e encontraram, na 

EaD, uma segunda oportunidade para continuar/concluir a sua formação acadêmica, em regra, de 

cariz profissionalizante devido a natureza do curso que frequentam. 

6.4.2 Processo ensino-aprendizagem e recursos tecnológicos 

Os dados dessa dimensão pretendem averiguar o tipo de processo de ensino-aprendizagem 

e recursos tecnológicos utilizados nos cursos em EaD através dos seguintes indicadores: plataforma 

(AVA)) utilizada no curso, recursos didáticos de EaD utilizados no curso, compatibilização entre as 

TIC e o Projeto Pedagógico do Curso, previsão de uma formação inicial em EaD para os alunos, 

material didático impresso, material didático audiovisual, organização do controle e registro 

acadêmico do curso, atendimento dos materiais didáticos e recursos tecnológicos ao perfil desejado 

dos egressos, consistência entre o sistema de avaliação da aprendizagem, os materiais didáticos e 

recursos tecnológicos com a natureza das disciplinas, suficência do pessoal técnico e 

administrativo, encerrando com uma síntese dos resultados dessa dimensão.  

a) Plataforma (AVA) utilizada no curso 

Q2.1 - Na questão que trata de averiguar qual plataforma utilizada no seu curso, todos os 

alunos (100,0%) responderam que utilizam moodle, única plataforma de ensino utilizada no 

Campus EaD (Tabela 56).  
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Tabela 56 – Qual a plataforma utilizada no seu curso? 

 Resposta Frequência % 

Moodle 486 100,0 

Outro 0 0,0 

Total 486 100,0 

 

b) Recursos didáticos em EaD utilizados no curso 

Q2.2 – Que tipos de recursos sobre EaD estão sendo utilizados no seu curso? 

Através da questão 2.2., pretendeu-se averiguar que tipos de recursos de EaD utilizados no 

curso, estando a questão desdobrada em quatro: uso de ambiente virtual, videoconferência, aula 

virtual e aula presencial e outros. Seguem os resultados obtidos em cada uma das subquestões. 

Tratou-se a apresentação dos resultados no quadro 57. 

Quadro 57 - Que tipos de recursos EaD estão sendo utilizados no seu curso? 

Indicadores 
Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Ambiente Virtual 486 100,0 0 0 486 100,0 

Videoconferência 122 25,1 364 74,9 486 100,0 

Aula Virtual 151 31,1 335 68,9 486 100,0 

Aula Presencial 138 28,4 348 71,6 486 100,0 

Outros (não declarados) 64 13,2 422 86,8 486 100,0 

 

A análise dos resultados permite verificar que todos os alunos (100%) utilizam o ambiente 

virtual (plataforma Moodle), seguindo-se, com número bem menor de respostas o uso aula virtual 

(31,1%), da aula presencial (28,4%), da videoconferência (25,1%) e outros recursos, não declarados, 

(13,2%). 

Deve merecer especial atenção o fato de existirem 74,9% dos alunos que não utilizam a 

videoconferência como recurso nos cursos, desmerecendo da sua importância na EaD, quando  a 

videoconferência é um dos recursos mais potentes em EaD, na comunicação síncrona, visto que 

tem a capacidade de combinar imagem, som e dados. As respostas “negativas” ao uso da aula 

virtual (68,9%) também devem ser merecedoras de atenção, pois, se a plataforma moodle e o 

ambiente virtual são utilizados pela totalidade nos cursos, pode deduzir-se que os cursos, apenas, 

usam a plataforma e o ambiente virtual em atividades mais básicas, como repositório de material, 

não tirando o devido enriquecimento que os dispositivos permitem.    
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c) Compatibilização entre as TIC e o projeto pedagógico do seu curso 

Q2.3 – A compatibilização entre as TIC´s disponíveis no seu Campus e definida no Projeto 

Pedagógico do seu curso, foi claramente exposta no início do curso? 

Nessa questão, em que se pretendeu averiguar se há compatibilização das TIC com o 

projeto pedagógico do curso, verificou-se que a grande maioria dos alunos (95,7%) respondeu, 

afirmativamente, como mostra a tabela 57. 

Tabela 57 - A compatibilização entre as TIC´s disponíveis no seu campus e definida no projeto pedagógico 
do seu curso, foi claramente exposta no início do curso? 

 Resposta Frequência % 

Sim 465 95,7 

Não 21 4,3 

Total 486 100,0 

 

Q2.3.1 - Na compatibilização entre as TIC´s disponíveis no seu campus e definida no 

projeto pedagógico do seu curso, foi claramente exposta no início do curso. Se respondeu “Não”, 

justifique: 

Para os alunos que responderam não, foi solicitado que justificasse a resposta. O principal 

motivo referido é que o projeto pedagógico não foi apresentado ou foi muito pouco discutido. Assim, 

é necessário que os alunos sejam estimulados e orientados a conhecer o projeto. Diante desse 

conhecimento, os alunos ficariam sabendo como vai ser o processo ensino/aprendizagem, 

principalmente na utilização dos recursos tecnológicos. Essa falta da apresentação do projeto aos 

alunos leva a inúmeroas dificuldades, tanto acadêmicas como administrativas, visto que o projeto 

pedagógico abrange todo o processo de gestão do curso.  

Algumas postagens dos alunos sobre o asunto: 

─ “o projeto pedagógico não foi apresentado”; 

─ “os alunos não são orientados para conhecer o projeto pedagógico”; 

─ “falta discutir mas o projeto pedagógico do curso com os alunos porque em alguns 

casos ainda ficamos perdidos e vamos nos descobrindo aos poucos”; 

─ “acho que não demostraram como o curso ia se dá com as TIC”; 
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─ “temos muita dificuldade de acesso no início do curso e poucos esclarecimentos”. 

d) Formação inicial em EaD 

Q2.4 - Na questão que trata de averiguar se o curso prevê uma formação inicial em EaD,  

72,6% dos alunos responderam que existe esse curso introdutório, enquanto (27,4%) afirmaram que 

não existe curso introdutório, conforme se mostra na tabela 58. 

Tabela 58 - O curso prevê uma formação inicial em EaD? um módulo introdutório? 

 Resposta Frequência % 

Sim 353 72,6 

Não 133 27,4 

Total 486 100,0 

 

Na sequência, a quem respondesse “sim” foi solicitado que indicasse o curso (Q2.4.1), A 

relação das respostas foi a seguinte: 

─ Novas tecnologias de informação em informação e comunicação (13 respostas).  

─ Introdução a educação a distância (9 respostas).  

─ Fundamento e pratica em educação a distância e informática básica (8 respostas).  

─ O curso e o material didático.  

─ Aula introdutória.  

─ Foi realizado palestra e recebemos orientações.  

─ Como utilizar o ambiente virtual Moodle.  

─ Fóruns.  

─ Orientações gerais.  

─ Como funciona o processo de aprendizagem a distância.  

─ Se faz necessário um conhecimento prévio sobre o referido curso.  

─ Uma ampla introdução da educação EaD, características gerais, qualidades. 

e) Material impresso em consonância com o projeto pedagógico 
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Q2.5 - Na questão que trata de averiguar se o curso apresenta material didático impresso 

em consonância com o projeto pedagógico atendendo às especificações da EaD,  61,9% dos alunos 

responderam afirmativamente, conforme dados da tabela 59. 

Tabela 59  -  o curso apresenta material didático impresso em consonância com o projeto pedagógico 
atendendo às especificações da EaD? 

 Resposta Frequência % 

Sim 301 61,9 

Não 185 38,1 

Total 486 100,0 

 

f) Material didático audiovisual 

Q2.6 - Na questão que trata de averiguar se o curso apresenta material didático audiovisual 

para rádio, TV, computadores, dvd-rom, vhs, telefone celular, CD-ROM, em consonância com o  

projeto pedagógico do curso atendendo às especificações do EaD, verificou-se que 81,4% dos 

alunos responderam afirmativamente, conforme mostra a tabela 60. 

Tabela 60 - O curso apresenta material didático audiovisual para rádio, TV, computadores, dvd-rom, vhs, 
telefone celular, CD-ROM, em consonância com o projeto pedagógico do curso atendendo às especificações 

da EaD? 

 Resposta Frequência % 

Sim 397 81,4 

Não 89 18,3 

Total 486 100,0 

 

Na sequência (Q2.7), a quem respondesse “Sim” foi solicitado que indicasse esse material. 

As respostas estão no quadro 58. 

Quadro 58 – Quais os materiais? 

Indicadores 
Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Rádio 0 0 486 100,0 486 100,0 

TV 17 3,50 469 96,5 486 100,0 

Computadores 475 97,7 11 2,3 486 100,0 

DVD 143 29,4 343 70,6 486 100,0 

VHS 0 0 486 100,0 486 100,0 

Celular 0 0 486 100,0 486 100,0 

CD 235 48,4 251 51,6 486 100,0 

Outros 48 9,9 438 90,1 486 100,0 
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Constata-se, assim, que o computador é a multimídia mais utilizada, por generalidade dos 

estudantes (97,7%), seguindo-se o CD (48,4%), o DVD (29,4%), outros (9,9%), não tendo sido 

informado quais;  em número mais residual, surge a TV referida quen é utilizada por apenas 3,5% 

dos estudantes, verificando-se, também, que nenhum aluno (0,0%) refere que a rádio, o VHS e o 

celular são utilizados como material didático. 

h) Materiais didáticos e recursos tecnológicos 

Q2.8 - Na questão que trata de averiguar se os materiais didáticos e recursos tecnológicos a 

serem utilizados durante o curso são suficientes, verificou-se que 76,5% dos alunos responderam 

que “sim” (Tabela 61). 

Tabela 61 - Os materiais didáticos e recursos tecnológicos a serem utilizados durante o curso são 
suficientes? 

 Resposta Frequência % 

Sim 372 76,5 

Não 114 23,5 

Total 486 100,0 

 

Na sequência, foi solicitado que, quem respondesse “Não” justificasse a sua resposta 

(Q2.8.1).  Nessa questão de resposta aberta, os alunos referem que o material didático mais 

solicitado (com 32 ocorrências) foi o material impresso; diversas justificativas foram feitas para que 

o material disponibilizado fosse insuficiente, desde a dificuldade de acesso aos computadores até o 

cansaço da leitura no vídeo, considerando que, quase todo o material didático dos cursos, é 

postado na plataforma de ensino (AVA). Outra menção dos alunos foi quanto a livros e vídeoaulas 

(com 12 ocorrências). Para os alunos, esses recursos podem suprir algumas necessidades do curso 

em relação à aprendizagem. Quanto à interação, os alunos veem a videoconferência e 

webconferência como ferramentas para suprir as necessidades dos cursos (8 ocorrências). Ficou 

clara, nas respostas dos alunos, a urgência de diversificar as formas de disponibilizar os materiais 

didáticos. Não ficar resumido, apenas, ao material eletrônico postado no AVA, e não ter outras 

mídias leva a comprometer o ensino/aprendizagem, além da  necessidade de disponibilizar mais 

recursos tecnológicos. 

Algumas postagem dos alunos sobre o assunto: 
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─ “Não existe material impresso ou outro material a não ser o da plataforma” 

─ “Pois, acho necessário mais conteúdos e de preferência nos livros, pois como 

alguns não são entregues dificulta um pouco os estudos, já que pelo computador muitas horas 

torna-se cansativo tanto postura quanto a visão” 

─ “Sinto falta de vídeo-aulas que o professor da disciplina ministra, e assim ajudaria 

na compreensão de alguns textos e assuntos que, por sua vez, passam despercebidos” 

─ “Material impresso e recursos audiovisuais como DVDs, cds, poderiam nos auxiliar 

no processo de aprendizagem, além disso, uma das alternativas viáveis seriam as videoaulas” 

─ “Não, pois todos nós sabemos que um aprendizado à distância não é tão simples 

então precisamos de mais recursos como por exemplo vídeoaulas e videoconferências para 

podermos tirar nossas dúvidas sobre problemas das disciplinas” 

─ “Por falta de acesso a sala de videoconferência deixamos de ter uma forma de 

interação maior com os professores das disciplinas, haja vista que temos os computadores que 

intermedeiam muito bem essa falta de presença dos tais” 

─ “Porque seria melhor material impresso, pois nem todos podem ler pelo 

computador por problemas visuais. Seria também muito importante vídeoaulas, mas nem todos os 

professores tem essa iniciativa, pensam que mandar uma carga de material eletrônico nos ensinam 

melhor mas enganam-se, pois, o curso é muito teórico”  

─ “Necessita de mais recursos didáticos” 

─ “Não são suficientes porque não atendem as necessidades dos alunos, tendo em 

vista que as aulas não contam com recursos de videoconferência que seria um recurso de grande 

valia” 

i) Processo ensino/aprendizagem atende à interação síncrona 

Q2.9 - Na questão que trata de averiguar se o processo ensino-aprendizagem atende à 

interação síncrona (comunicação em tempo real), 70,6% dos alunos responderam que “sim” 

(Tabela 62).  
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Tabela 62 - O processo ensino-aprendizagem atende à interação síncrona (comunicação em tempo real)? 

 Resposta Frequência % 

Sim 343 70,6 

Não  143 29,4 

Total 486 100,0 

 

Na sequência, a quem respondesse “sim”, foi solicitada a justificação da resposta, ou seja, 

por que meios se dava essa comunicação síncrona (Q2.9.1).  

Quadro 59 – Quais as tecnologias? 

Indicadores 
Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Videoconferência 85 17,5 401 82,5 486 100,0 

Skype 5 1,0 481 99,0 486 100,0 

Chat 316 65,0 170 35,0 486 100,0 

Outros (Não informado) 78 16,1 408 83,9 486 100,0 

 

A análise dos resultados do quadro 59 permite verificar que os alunos, na sua maioria,  

utilizam o chat (65,0%), sendo que a videoconferência é, apenas, indicada por 17,5% dos alunos e 

skype por 1,0%. Há 16,1% dos alunos que referem “outro”, mas não informam o meio utilizado para 

essa comunicação síncrona.  

Deve merecer especial atenção o fato de existirem 82,5% dos alunos que não utilizam a 

videoconferência, nem o dispositivo skype para esse efeito, para se realizar a comunicação síncrona 

nos cursos; esse assunto merece reflexão por parte dos coordenadores dos cursos e respectivos 

professores, visto que esses recursos são muito poderosos na EaD.   

l) Processo ensino/aprendizagem atende à interação assíncrona 

Q2.10 - Na questão que trata de averiguar se o processo ensino-aprendizagem atende à 

interação assíncrona (comunicação em tempos diferentes),  95,5% dos alunos, uma ampla maioria, 

responderam que sim (Tabela 63).  
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Tabela 63 - O processo ensino-aprendizagem atende à interação assíncrona (comunicação em tempos 
diferentes)? 

 Resposta Frequência % 

Sim 464 95,5 

Não  22 4,5 

Total 486 100,0 

 

Na sequência, a quem respondesse “sim”, foi solicitada a justificação da resposta, ou seja, 

por que meios se dava essa comunicação assíncrona (Q2.11)  

Quadro 60 – Quais ferramentas? 

Indicadores 
Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Forum 452 93,00 34 7,00 486 100,0 

E-mail 372 76,54 114 23,46 486 100,0 

Outro (Não Informado) 74 15,2 412 84,8 486 100,0 

Portofolio 23 4,70 463 95,30 486 100,0 

 

A análise dos resultados do quadro 60 permite verificar que a maioria dos alunos utilizam o 

fórum (93,0%), como também o e-mail  (76,5%), outros meios (15,2), havendo ainda 4,7 dos alunos 

que referem o  o portofólio. 

m) Consistência entre sistema de avaliação da aprendizagem, os materiais didáticos, 

recursos tecnológicos 

Q2.12 - Na questão que trata de averiguar se existe consistência entre sistema de avaliação 

da aprendizagem, os materiais didáticos, recursos tecnológicos apresentados aos alunos e a 

natureza das disciplinas, os dados mostram que 94,6% dos alunos responderam que “sim” (Tabela 

64). 

Tabela 64 - Existe consistência entre sistema de avaliação da aprendizagem, os materiais didáticos, recursos 
tecnológicos apresentados aos alunos e a natureza das disciplinas? 

 Resposta Frequência % 

Sim 460 94,6 

Não 26 5,4 

Total 486 100,0 
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Na sequência, a quem respondesse “não”, foi solicitada a justificação da resposta 

(Q2.12.1). Da análise às respostas verificou-se que o ponto central está no feedback.  Para os 

alunos, é fundamental que haja esse momento, já que, sem ele, fica difícil melhorar o processo de 

ensino/aprendizagem, considerado elemento da avaliação continuada. Falta, também, orientação 

dos professores/tutores quando à pesquisa. Segundo os alunos, colocá-los a pesquisar sozinhos, 

sem orientação, não pode ser considerada uma estratégia adequada. Além disso, sentem a falta 

das tecnologias de comunicação, como o chat, a videoconferência. Para os alunos, essas 

tecnologias seriam de uma importância muito elevada, já que seria um meio de eliminar dúvidas de 

forma virtual, apesar de o contato com o professor ou tutor se manter necessário. Insistem, ainda, 

que as falhas na comunicação geram um problema no processo da aprendizagem, pois por 

diversas vezes ficam sem alguém para tirar suas dúvidas, ou demoram muito tempo a ser 

respondidas, e quando chega a avaliação não há mais tempo. Sobre o material didático existe 

também reclamação, quanto à qualidade, à entrega e às mídias, dizem que o material vem 

incompleto e não consegue abranger o objetivo das disciplinas, já que falta conteúdo.  

Algumas postagens dos alunos sobre o assunto: 

─ “Outro ponto que deve ser revisto é o processo de avaliação, está faltando um 

feedback mais produtivo para o processo de ensino e aprendizagem, não basta dizer que a 

atividade está regular, boa ou ótima. É preciso mostrar porque foram consideradas assim e 

desempenhar o papel de indicador de novas aprendizagens, assim como reflexão a partir dos 

possíveis erros” 

─ “Na maioria das vezes não recebemos o feedback esperado. E quando, por 

ventura, o recebemos, não é de maneira precisa e nem mesmo de maneira coerente. Uma de 

nossas grandes queixas diz respeito ao tempo que nossos professores/tutores levam para fazer a 

correção de nossas atividades a distância e presencial. De modo que, quando temos o feedback de 

que precisamos melhorar em algo já não há mais tempo, pois, outras atividades já foram solicitadas 

e até mesmo corrigidas. Ademais, gostaríamos de ter também em mãos nossas provas corrigidas, 

pois só temos uma nota sem direito a feedback e muito menos a uma interposição” 

─ “A natureza de algumas disciplinas exige alguns recursos adicionais. Orientar os 

alunos a pesquisar sozinhos vídeos no youtube não pode ser considerado um recurso didático” 
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─ “O material didático vem muito incompleto e precisamos buscar outros meios para 

consultar, e nem todas as disciplinas disponibilizam o material impresso, e neste 2º período não 

recebi o material de nenhuma disciplina” 

n) Equipe de docentes e tutores 

Q2.13 - A equipe de docentes e tutores, envolvida nas atividades de ensino aprendizagem 

do curso, está estruturada para garantir o atendimento aos alunos? 

Quadro 61 - A equipe de docentes e tutores, envolvida nas atividades de ensino aprendizagem do curso, está 
estruturada para garantir o atendimento aos alunos? 

Indicadores 
Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Flexibilização 294 60,5 192 39,5 486 100,0 

Interação 386 79,4 100 20,6 486 100,0 

Qualidade 322 66,3 164 33,7 486 100,0 

 

Como se pode verificar no quadro 61, na opinião dos alunos, o indicador mais bem 

avaliado é a interação (79,4%), seguido da qualidade (66,3%) e flexibilização (60,5%); os dois 

últimos merecem atenção para o aprimoramento desses indicadores.  

o) Síntese 

Na análise dessa dimensão verificou-se que todos os alunos utilizam a plataforma Moodle, 

na linha de ser uma política institucional do IFRN. O recurso mais utilizado é o ambiente virtual. Há 

carência de utilização de outros recursos, como: aulas virtuais, aulas presenciais e 

videoconferência. Existe compatibilização entre as TIC e o projeto pedagógico. Também consideram 

que o curso é um módulo de formação inicial em EaD para os alunos. Quanto ao material didático 

impresso, está em consonância com o projeto pedagógico sendo necessário fazer uma reavaliação 

devido à importância que atribuem ainda a esse material no ensino/aprendizagem. Quando ao 

material de audiovisual disponibilizado, há ênfase no material para computador, enquanto outras 

mídias têm uma utilização bem mais reduzida. Verificou-se, por exemplo, que a utilização de 

material para celular é muito residual, devendo merecer uma atenção específica o desenvolvimento 

de material didático para tecnologias móveis. Segundo os alunos, os materiais didáticos e recursos 

tecnológicos utilizados no curso são suficientes. Quanto às interações síncronas, a utilização 

maioritária recai no chat, não utilizando tecnologias de referência na EaD como a videoconferência, 

necessitando de maior empenho por parte dos gestores dos cursos a inclusão dessas tecnologias. 
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Na interação assíncrona, se utiliza do fórum e o e-mail, haja vista que os cursos são montados para 

os ambientes virtuais, sendo essas tecnologias básicas para a interação. Entendem que há 

consistência entre sistema de avaliação da aprendizagem, os materiais didáticos, recursos 

tecnológicos apresentados aos alunos e a natureza das disciplinas, mas que há vários aspectos a 

melhorar, nomeadamente no aprimoramento de um feedback, atempado, aos alunos sobre a 

avaliação. 

6.4.3 Corpo social (Docentes e Tutores) 

Essa dimensão trata de procurar conhecer o que pensam os alunos sobre a formação dos 

docentes e tutores que atuam nos cursos em EaD, através dos resultados nos indicadores 

seguintes: formação dos docentes, assessoria didático-pedagógica aos professores do curso, 

formação dos tutores, equipe de docentes e tutores, e relação tutores/alunos.  

a) Formação dos docentes 

Q3.1 - Essa questão trata de averiguar se, na opinião dos alunos, os docentes têm 

formação compatível para desenvolver os conteúdos das disciplinas que ministram em EaD, para 

atender às necessidades do curso. Está subdividida em 6 questões, abordando: a formação 

acadêmica; titulação; experiência docente; experiência profissional na área; experiência em 

educação a distância. As respostas obtidas foram  tratadas no quadro 62.  

Quadro 62 – Formação compatível para desenvolver os conteúdos das disciplinas em EaD? 

Indicadores 
Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Formação acadêmica 415 85,4 71 14,6 486 100,0 

Mestrado e doutorado 258 53,1 228 46,9 486 100,0 

Experiência docente 281 57,8 205 42,2 486 100,0 

Experiência profissional na área 279 57,4 207 42,6 486 100,0 

Experiência em EaD 289 59,5 197 40,5 486 100,0 

 

Como se pode verificar, a opinião dos alunos sobre a formação dos docentes para atuar em 

EaD é a seguinte: a maioria considera que os docentes têm “formação acadêmica” adequada 

(85,4%). Contudo, ainda que a maioria dos alunos considere adequado os outros indicadores, os 

valores estão bem distantes dessa ampla maioria, assim:  Na “experiência em EaD” há 59,5% que a 

consideram adequada, na “experiência docente” há 57,8% alunos e na “experiência profissional na 

área” há 57,4% e na “titulação em nível de mestrado e/ou doutorado” há 53,1%. Merece, assim, 

dedicar uma especial atenção aos indicadores abaixo de 60%. 
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b) Formação dos tutores 

Q3.2 - Igualmente aos docentes, também houve interesse perceber a opinião da formação 

dos tutores em relação às tarefas que desempenham. As respostas constam na no quadro 63. 

Quadro 63 - Responda em relação aos tutores a distância do Curso? 

Indicadores 
Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Formação acadêmica na área do 
curso 

389 80,0 97 20,0 486 100,0 

Qualificação específica em EaD 277 43,0 209 57,0 486 100,0 

Preparação e correção de avaliações 233 47,9 253 52,1 486 100,0 

 

Como se pode observar, uma maioria alargada de alunos (80,0%)  entende que os tutores 

têm formação acadêmica na área do curso e formação em EaD, contudo, apenas 47,9% e 43,0% 

dos alunos consideram que os tutores têm competências para tratar da “preparação e correção de 

avaliações” e “qualificação específica em EaD”. Esses dois indicadores também devem ser motivo 

de  atenção especial por parte dos responsáveis pela formação em EaD do IFRN.  

c) Relação dos tutores por aluno 

Q3.3 - Na questão que trata de averiguar se a relação tutores a distância/alunos está 

adequada para atender aos alunos nas atividades a distância, verificou-se que 86,4% dos alunos 

responderam que “sim” (Tabela 65). 

Tabela 65 - A relação tutores a distância/alunos está adequada para atender aos alunos nas atividades a 
distância? 

 Resposta Frequência % 

Sim 420 86,4 

Não 66 13,6 

Total 486 100,0 

 

Q3.4 - Na questão que trata se a relação tutores presenciais/alunos está adequada para 

atender aos alunos nas atividades presenciais, inclusive as obrigatórias, verificou-se, também que 

85,6% dos alunos, uma larga maioria, respondeu que “sim” (Tabela 66). 
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Tabela 66 - A relação dos tutores presenciais/alunos está adequada para atender aos alunos nas atividades 
presenciais, inclusive as obrigatórias? 

 Resposta Frequência % 

Sim 416 85,6 

Não 70 14,4 

Total 486 100,0 
 

d) Momentos presenciais 

Na questão que trata de averiguar se os alunos acham importante o momento presencial 

com os professores, coordenadores e tutores a distância (Q3.5, Q3.7 e Q3.6), verificou-se que a 

maioria dos alunos acha importante o momento presencial, seja com os professores (97,7%), com 

coordenadores (94,9%) e com os tutores a distância (92,6%), conforme mostra o quadro 64. 

Quadro 64 – Momentos presenciais, professor, coordenadores e tutores a distância? 

Indicadores 
Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Professores 475 97,74 11 2,26 486 100,0 

Coordenador 461 94,9 25 5,1 486 100,0 

Tutor a distância 450 92,6 36 7,4 486 100,0 

 

e) Ferramentas de comunicação com o professor 

Na questão que trata de averiguar que ferramentas estão disponíveis para o aluno se 

comunicar com o professor (Q3.8), as respostas foram agrupadas no quadro 65. Verifica-se que os 

alunos, na sua maioria, listaram, o fórum (92,8%), o e-mail (81,9%), a mensagem (76,1%) e o chat 

(71,2%). Depois, com valores bem mais baixos surge a videoconferência (8,2%), a webconferência 

(3,0%) e teleconferência (1,4%). Há, ainda, 12,5% de alunos que indicaram “outras”, mas não 

informaram das respectivas ferramentas. 

Quadro 65 – Quais ferramentas estão disponíveis para você se comunicar com o professor? 

Indicadores 
Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Forum 451 92,8 35 7,2 486 100,0 

E-mail 398 81,9 88 18,1 486 100,0 

Mensagem 370 76,1 116 23,9 486 100,0 

Chat 346 71,2 140 28,8 486 100,0 

Outras (Não informado) 61 12,5 425 87,5 486 100,0 

Videoconferência 40 8,2 446 91,8 486 100,0 

Webconferência 15 3,1 471 96,9 486 100,0 

Teleconferência 7 1,4 479 98,6 486 100,0 
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f) Frequência de comunicação professor e aluno 

Q3.9 - Na questão que trata de averiguar qual a frequência de comunicação entre o 

professor e o aluno, os dados apresentados na tabela 67 mostram 48,2% dos alunos responderam 

semanalmente (com o maior percentual), seguido de diariamente (15,8%) e mensalmente (10,5%). 

Há ainda 19,9% de alunos que indicaram “outra”, mas não informaram da frequência, e há 5,6% de 

alunos que referem “nenhuma”, sendo essa resposta dada pelos alunos que não mantêm contato 

presencial com coordenadores, professores ou tutores, conforme se observou na questão anterior. 

Tabela 67 - Qual a frequência de comunicação entre o professor e você? 

 Resposta Frequência % 

Nenhuma 27 5,6 

Diariamente 77 15,8 

Semanalmente 234 48,2 

Mensalmente 51 10,5 

Outra 97 19,9 

Total 486 100,0 

 

Os dados indicam que existe uma boa comunicação entre o professor e aluno, sendo isso 

bastante importante  visto que uma boa comunicação deixa todos integrados no processo 

ensino/aprendizagem nos cursos em EaD. O silêncio é, provavelmente, um dos maiores estímulos 

para a evasão. Sabe-se da necessidade de, no projeto pedagógico, haver orientações sobre a 

frequência de comunicação. O feedback é importante para o ensino/aprendizagem, sendo fator de 

motivação, contudo deve ser proporcionado no tempo certo, não deixar passar tempo demasiado 

para que as mensagens dos alunos sejam respondidas, não o deixando à espera por longo tempo 

para não criar o desinteresse e, consequentemente, o abandono. 

g) Tempo de resposta pelos professores 

Q3.10 - Na questão que trata de averiguar, quando o aluno solicita alguma informação 

sobre dúvidas do conteúdo das disciplinas, se o professor respondeu, 96,5% respondeu “sim” 

(Tabela 68).  
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Tabela 68 - Quando você solicita alguma informação sobre dúvidas do conteúdo das disciplinas o professor 
responde? 

 Resposta Frequência % 

Sim 469 96,5 

Não 17 3,5 

Total 486 100,0 

 

Na continuidade da questão anterior, em caso afirmativo de resposta, foi perguntado o 

tempo de envio de resposta (Q3.11).  A maioria dos alunos (40,33%) indica que a resposta chega 

“após um dia”, mas 25,3% dos alunos disseram que respondem “no mesmo dia”. Depois,  há 

13,8% dos alunos que referem “após dois dias”, 3,9% “após quatro dias”, 3,1% “após três dias” e 

10,7% “acima de quatro dias” (Tabela 69).  

Tabela 69 - Em caso afirmativo, essa resposta é enviada em que tempo? 

 Resposta Frequência % 

No mesmo dia 123 25,3 

Nenhum dia 14 2,8 

Após um dia 196 40,3 

Após dois dias 67 13,8 

Após três dias 15 3,1 

Após quatro dias 19 3,9 

Outras 52 10,7 

Total 486 100,0 

 

h) Ferramentas de comunicação com o tutor a distância 

Da mesma forma que foi feito para os professores, também se procurou averiguar que 

ferramentas estão disponíveis para o aluno se comunicar com o tutor a distância (Q3.12).  As 

respostas foram agrupadas no quadro 66, verificando-se que os alunos, na sua maioria, listaram o 

fórum (87,2%), o e-mail (78,2%), a mensagem (75,3%) e o chat (57,4%). Muito mais abaixo surge a 

referência à videoconferência (3,9%), à webconferência (1,2%) e teleconferência (1,2%). Há, 

também, 11,5% de alunos que referem “outras” ferramentas mas não informam quais.  

Q3.12 - Que ferramentas estão disponíveis para você se comunicar com o Tutor a Distância 

(Quadro 66).   
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Quadro 66 - Ferramentas estão disponíveis para você se comunicar com o Tutor a Distância? 

Indicadores 
Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Forum 424 87,2 62 12,8 486 100,0 

E-mail 380 78,2 106 21,8 486 100,0 

Mensagem 366 75,3 120 24,7 486 100,0 

Chat 279 57,4 207 42,6 486 100,0 

Outras (Não informada) 56 11,5 430 88,5 486 100,0 

Videoconferência 19 3,9 467 96,1 486 100,0 

Webconferência 6 1,2 480 98,8 486 100,0 

Teleconferência 6 1,2 480 98,8 486 100,0 

 

i) Frequência de comunicação entre o tutor a distância e o aluno 

Q3.13 - Na questão que trata de averiguar qual a frequência de comunicação entre o tutor a 

distância e o aluno (Tabela 70), 32,7% responderam “semanalmente” (o maior percentual), 

havendo 25,3% de alunos que respondem “diariamente” e 17,5% “mensalmente”. Há, ainda, 17,9% 

de alunos que indicaram “outra”, mas não informaram da frequência, e há 6,6% de alunos que 

referem “nenhuma”, ou seja que não mantêm contato com o tutor a distância. 

Tabela 70 - Qual a frequência de comunicação entre o tutor a distância e você? 

 Frequência Frequência % 

Nenhuma 32 6,6 

Diariamente 123 25,3 

Semanalmente 159 32,7 

Mensalmente 85 17,5 

Outro 87 17,9 

Total 486 100,0 

 

j) Tempo de resposta do tutor a distância 

Q3.14 - Na questão que trata de averiguar se, quando o aluno solicita alguma informação 

sobre dúvidas do conteúdo das disciplinas, o tutor a distância responde, os dados da tabela 71 

mostram que  95,3% dos alunos responderam que “sim”.  
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Tabela 71 - Quando você solicita alguma informação sobre dúvidas do conteúdo das disciplinas, o tutor a 
distância responde? 

 Resposta Frequência % 

Sim 463 95,3 

Não 23 4,7 

Total 486 100,0 
 

Na continuidade da questão anterior, em caso afirmativo de resposta, foi perguntado o 

tempo de envio de resposta (Q3.15), os dados da tabela 72 mostram que, para 46,7% os tutores 

respondem “no mesmo dia” (valor mais elevado),  37,2% responderam “após dois dias”,  4,3% 

“após três dias” e 1,9% “após quatro dias”. Há, ainda, 5,4% dos alunos que indicam “outra” 

frequência, mas sem indicar qual, e 4,5% dos alunos indicam que os tutores não respondem. 

Tabela 72 - Em caso positivo, essa resposta é enviada em qual tempo? 

 Tempo Frequência % 

Nenhum dia  22 4,5 

No mesmo dia 227 46,7 

Após dois dias 181 37,2 

Após três dias 21 4,3 

Após quatro dias 9 1,9 

Outras 26 5,4 

Total 486 100,0 

 

Como já referido, os feedback atempados constituem fator relevante para o 

ensino/aprendizagem em EaD, já que são uma ferramentas de motivação. Nessa pesquisa, 

verificou-se que uma larga maioria dos alunos recebe esse feedback, tanto por parte dos 

professores como por parte dos tutores,  até um dia depois do envio da sua mensagem. Tem-se a 

clareza de que é um bom indicador, mas qual será esse tempo ótimo? Segundo revisão de literatura 

efetuada, o tempo compreendido entre uma dúvida do aluno e o tempo de resposta pode variar. 

Para Gunawardena (1998), citado em Lima e Alves (2011), um e-mail solicitando ajuda para postar 

as atividades em cima do prazo, por exemplo, se respondido após 48 horas não irá auxiliar o 

processo educacional do aluno.  

Estudos efetivados por Ikpa (2000), citado em Kielty (2004), revelam que a expectativa dos 

alunos é de que os professores estejam disponíveis para oferecer feedback às suas postagens, 

exames, questionamentos e trabalhos enviados 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os alunos 
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estão sempre na expectativa de que as respostas sejam instantâneas. Quando os alunos 

necessitam de assistência, esperar por um retorno via e-mail por 24 a 48 horas, ou aguardar por 

um período de 1 a 2 semanas por um feedback a um trabalho enviado é, para muitos alunos, 

inaceitável (Kielty, 2004). Alunos de educação a distância, segundo Zvacek (2003), citado em Kielty 

(2004), consideram que a espera por um feedback é uma das maiores desvantagens desse tipo de 

curso. Pesquisas apontam que a aprendizagem ocorre mais rapidamente e com maior eficácia 

quando os alunos recebem feedback imediato e contínuo (Spira, 1998, citado em Kielty, 2004).  

Kielty (2004) diz que o aumento da carga de trabalho torna difícil para que os professores 

respondam dentro do prazo que atenda às expectativas dos estudantes. É valido considerar o 

número de alunos, a quantidade de respostas que, nem sempre, é coletiva e na maioria das vezes, 

a resposta é individualizada. 

Para Ikpa (2000), citado em Kielty (2004), é importante que os alunos sejam informados 

logo no início da unidade de ensino a respeito dos prazos que os professores e tutores terão para 

responder às perguntas e corrigir os trabalhos e as provas. Isso reduz, sensivelmente, o nível de 

ansiedade dos alunos (Ikpa, 2000).  

Embora os dados referentes a esta pesquisa sobre os tempos de resposta a mensagens 

sejam, globalmente, animadores, e estão em linha com pesquisas dos autores citados, entende-se 

que esse é um tema amplo (também controverso), a merecendo a devida atenção da equipe 

pedagógica (coordenadores, professores, tutores e alunos), visando conciliar os interesses de todas 

as partes envolvidas; por isso, deve ser tratado no âmbito do projeto pedagógico do curso.  

k) Síntese 

Nessa dimensão, foram tratados os dados da opinião dos alunos sobre o corpo social, os 

professores e tutores. Para os alunos, os professores possuem formação acadêmica para ministrar 

as diisplinas em EaD, como também para desenvolvimento dos conteúdos. Contudo, alguns 

indicadores, como “experiência em EaD”, “experiência docente”,  “experiência profissional na área” 

e “titulação em nível de mestrado e/ou doutorado”, requerem uma atenção especial, em nível de 

melhoria, pois são indicadores que norteiam a qualidade dos cursos. Também os tutores, na 

opinião dos alunos, possuem formação acadêmica na área do curso, mas observam que, na 

preparação e correção de avaliações, como também na qualificação específica em EaD, são 

indicadores que devem ser aperfeiçoados. Outro dado relevante dessa dimensão é respeitante ao 

tempo de resposta a mensagens enviadas pelos alunos (feedback), pois, embora sejam, 
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globalmente animadores e estando em linha com pesquisas em EaD, entende-se que é um tema a 

merecer a devida atenção da equipe pedagógica visando conciliar os interesses dos diversos 

membros da comunidade acadêmica, devendo ser objeto de reflexão no âmbito do projeto 

pedagógico do campus EaD do IFRN.  

6.4.4 Instalações físicas e suporte 

Essa dimensão trata de procurar conhecer o que pensam os alunos sobre as instalações 

físicas e suporte, através dos resultados nos indicadores seguintes: suficência de número de salas,  

rede de comunicação científica (Internet),  condições das bibliotecas, acervo das bibliotecas, livros 

referenciados pelas disciplinas, redes sem fios, acesso a portadores de necessidades especiais, 

concluindo-se com uma síntese dos resultados dessa dimensão. 

a) Instalações das salas de aulas presenciais, internet e biblioteca 

Q4.1 - Essa questão trata de averiguar se as instalações das salas de aulas presenciais, 

rede de comunicação cientifica (internet), instalações da biblioteca para leitura e estudo (espaço e 

mobiliário adequados aos estudos), acervo da biblioteca, livros referenciados pelas disciplinas, 

redes sem fios e repositórios on-line, atendem às necessidades dos alunos. Elaboraram-se as 

respostas agrupando as questões Q4.1, Q4.2, Q4.3, Q4.5 e Q4.6 no quadro 67. 

Quadro 67 – Instalações salas de aulas presenciais, internet e biblioteca? 

Indicadores 
Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Salas de aulas presenciais 422 86,8 64 13,2 486 100,0 

Rede de comunicação 
cientifica (internet) 

397 81,7 89 18,3 486 100,0 

biblioteca para leitura e 
estudo (espaço e mobiliário 
adequados aos estudos) são 
satisfatórios 

374 76,9 112 23,1 486 100,0 

acervo da biblioteca 
permitem acesso livre do 
corpo discente 

374 76,9 112 23,1 486 100,0 

Livros referenciados pelas 
disciplinas 

276 56,8 210 43,2 486 100,0 

Redes sem fios 177 36,4 309 63,6 486 100,0 

Repositórios on-line 87 17,9 399 82,1 486 100,0 

 

Como se pode verificar, há consenso nas respostas sobre as instalações das salas de aula 

presenciais com (86,8%) e a rede de comunicação científica (internet) (81,7%). A biblioteca, no que 

tange ao espaço e mobiliários se são adequados aos estudos e se o acervo da biblioteca permite 
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acesso livre do corpo discente, as respectivas respostas são satisfatórias com (76,9%). Livros 

referenciados pelas disciplinas com (56,8%), precisam ser vistos, pois é um item de suporte para os 

conteúdos ministrados no curso. Os itens redes sem fios e repositórios on-line estão 

respectivamente abaixo dos 50%, necessitando de uma atenção por parte da equipe de gestão.  

Em continuidade à questão, no que respeita às respostas negativas sobre se as instalações 

da biblioteca para leitura e estudo (espaço e mobiliário adequados aos estudos) eram satisfatórios, 

solicitou-se uma justificação para essa resposta.  A análise das respostas a essa questão aberta foi 

a seguinte: um número significativo de alunos desconhece mesmo a existência da biblioteca. Alguns 

motivos foram levantados para esse desconhecimento: “nunca ter sido convidado a usar o espaço”; 

“mora distante”; “utiliza a biblioteca virtual”; “não conheço o espaço no polo presencial”; “não tive 

necessidade de usá-lo”. Já para aqueles alunos que conhecem o espaço, esses alunos tecem várias 

criticas, sendo estas as mais predominantes: “falta do acervo bibliográfico“; “o espaço é 

incompatível com o número de alunos”, “não tem livros suficientes para suprir as necessidades dos 

alunos”.  

Algumas postagens dos alunos sobre o assunto: 

“Não temos biblioteca”  

“Faltam muitos livros”  

“A biblioteca só tem 4 lugares para se conectar a internet, todas as vezes que vou está 
ocupado”  

“O espaço é limitado, dificilmente está aberto e disponível para uso”  

“O polo não dispõe de biblioteca para leitura e estudo”  

“A estrutura física é muito precária”  

Todas essas questões levantadas em relação à biblioteca pelos alunos, ainda que em 

número diminuto, indicam que é necessária uma consulta para confrontar essas informações, e 

assim ter uma ideia mais esclarecida sobre a biblioteca, pois esse é um recurso educativo muito 

importante e necessário para os alunos dos cursos. 

b) Acesso para portadores de necessidades especiais 

Q4.7 - O acesso para portadores de necessidades especiais, indispensável à realização de 

suas atividades acadêmicas, é atendido? 
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Na procura de uma educação inclusiva, esse é um tema de grande relevância, interessando 

averiguar da acessibilidade a diversos espaços e equipamentos do campus EaD. As respostas, 

tratadas no quadro 68, indicam o seguinte: Urgência em se ter uma plataforma de ensino com 

acessibilidade, haja vista que é a sala de aula com (91,8%) dos alunos responderam que não existe 

acessibilidade. Os itens como acervo com (81,9%), o laboratório com (76,8%), os equipamentos de 

informática com (71,2%), as instalações com (61,9%) todos esses itens não atendem às condições 

de acessibilidade; por isso, são necessárias medidas de urgências para resolvê-los. Só dois itens 

estão acima dos 50% de satisfação: que são: banheiros e espaço para acesso, mesmo assim a 

orientação é que sejam melhoradas as condições de acessibilidade. 

Quadro 68 – Acesso para portadores de necessidades especiais, necessários à realização de suas atividades 
acadêmicas, é atendido? 

Indicadores 
Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Espaço para acesso 269 55,4 217 44,6 486 100,0 

Banheiros 261 53,7 225 46,3 486 100,0 

Instalações 185 38,1 301 61,9 486 100,0 

Equipamentos de informática 140 28,8 346 71,2 486 100,0 

Laboratórios 113 23,3 373 76,8 486 100,0 

Acervo 88 18,1 398 81,9 486 100,0 

Plataforma de Ensino 40 8,2 446 91,8 486 100,0 

 

Pelos dados mostrados e analisados, verifica-se que existe uma necessidade urgente de 

uma tomada de decisão quanto aos indicadores que não atendem ao acesso a portadores de 

necessidades especiais, sobretudo naqueles indicados por mais de 60% dos alunos, mas também 

dos que estão abaixo desse patamar. Esses indicadores não estão atendendo à Lei nº. 

13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto da Pessoa com 

Deficiência), que, no art. 1º, se destina a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o 

exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua 

inclusão social e cidadania, e no art. 3º garante a acessibilidade, possibilidade de alcance para a 

utilização, de espaços, mobiliários e equipamentos. Por isso, não pode haver qualquer tipo de 

barreiras, seja nas comunicações ou informação, tampouco barreiras tecnológicas que dificultem ou 

impeçam o acesso das pessoas com deficiência às tecnologias.  

l) Síntese  

Nessa dimensão, que trata das instalações das salas de aula presenciais, rede de 

comunicação cientifica (internet), instalações da biblioteca para leitura e estudo (espaço e mobiliário 
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adequados aos estudos), acervo da biblioteca, livros referenciados pelas disciplinas, redes sem fios,  

repositórios on-line e acesso a portadores de necessidades especiais, verificou-se que: as 

instalações de salas de aula presenciais e a rede de comunicação cientifica (internet) são 

suficientes; porém a biblioteca local de estudo requer melhorias como, por exemplo, mais livros 

referenciados pelas disciplinas, disponibilizar a rede sem fio e o repositóro on-line. Um ponto critíco 

que foi detectado é o tratamento dado aos portadores de necessidades especiais, sem 

acessibilidade. Por isso, ficou clara a urgência de priorizar uma politica que atenda as 

necessidades, na plataforma de ensino,  no acervo, nos laboratórios, nos equipamentos de 

informática e nas Instalações. 

6.4.5 Ensino/aprendizagem e metodologia pedagógica 

Essa dimensão trata de procurar conhecer o que pensam os professores sobre o processo 

de ensino-aprendizagem, sobretudo, na vertente da metodologia pedagógica. Os indicadores 

averiguados foram os seguintes: metodologia utilizada no curso, clareza dos objetivos dos cursos e 

das disciplinas, preparação dos conteúdos visando às TIC e o perfil dos alunos, atividades 

realizadas em EaD e processos de avaliação dos alunos, culminando  com uma síntese dos 

resultados dessa dimensão. 

a) Metodologia utilizada no curso 

Esse indicador (Q5.1) trata de averiguar a metodologia utilizada durante o curso.  

Contemplou diversos itens que, apesar de no questionário estarem em forma individual, aqui serão 

tratados no quadro 69: trabalho individual, trabalho em grupo, aulas dialogadas, aulas expositivas, 

videoconferência, seminários e skype. 

Quadro 69 -  Metodologia utilizada durante o curso 

Indicadores 
Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Trabalho individual 367 75,5 119 24,5 486 100,0 

Trabalho em grupo 193 39,7 293 60,3 486 100,0 

Aulas dialogadas 128 26,3 358 73,7 486 100,0 

Aulas expositivas 117 24,1 369 75,9 486 100,0 

Videoconferência 74 15,3 412 73,7 486 100,0 

Seminários 40 8,2 446 91,7 486 100,0 

Skype, complementando 
explicações  

18 3,7 468 96,3 486 100,0 

 

Como se pode observar, só há uma metodologia que sobressai: o trabalho individual, 

mencionada por 75,5 dos alunos; as demais metodologias são referidas por menos  50% dos 
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alunos: trabalho de grupo (39,7%); aulas dialogadas (26,3) e aulas expositivas (24,1%).  A 

videoconferência, seminários e Skype têm uma expressão muito baixa, sendo referidas apenas  

15,3%,  8,2% e 3,7% dos alunos, respectivamente.  

Q5.2 - Na questão que trata se averiguar se a metodologia adotada no decorrer das aulas 

foi suficiente para o processo ensino-aprendizagem dos alunos, verifica-se que 80,7% dos alunos 

responderam que “sim” (Tabela 73). 

Tabela 73 - A metodologia adotada no decorrer das aulas foi suficiente para o processo ensino-aprendizagem 
dos alunos? 

 Resposta Frequência % 

Sim 392 80,7 

Não 94 19,3 

Total 486 100,0 

 

Na continuidade, foi solicitado aos alunos que respondessem “não” que justificassem a sua 

resposta (Q5.2.1). A análise das respostas permite verificar que um número expressivo de alunos 

acha que são necessários mais encontros presenciais. Outra questão levantada pelos alunos diz 

respeito à interação que não está ocorrendo como deveria ser. A esse propósito, um aluno se 

expressou: “Me senti muito sozinha, nada se compara a uma aula expositiva pelo professor, mesmo 

que seja em videoconferência”.  Outro ponto que os alunos citam é a comunicação, pois acham 

que falha. Juntando a falta de interação e comunicação, pode concluir-se que alguns alunos se 

sentem sozinhos, diante de uma plataforma muda, haja vista que todos os cursos são montados 

para o ambiente virtual. Outras solicitações dizem respeito à utilização da videoconferência, chat e 

fórum. Também há uma crítica em relação ao acompanhamento dos professores e tutores, que não 

ajudam no processo ensino/aprendizagem. Sobre o material didático, entendem que necessita de 

melhoramentos e disponibilização, principalmente em outras mídias além da eletrônica postada no 

AVA. 

Algumas postagens dos alunos sobre o assunto: 

─ “Precisa de momentos presenciais”  

─ “Deveria haver mais aulas presenciais com docentes e discentes antes das 

avaliações presenciais”  
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─ “A turma não teve nenhuma aproximação de interação que para mim seria 

interessante pois ajudaria e muito na troca de interesses compartilhados, no meu ver o ensino se 

tornou muito individual, portanto mais difícil para assimilar os conteúdos, poderia haver encontros 

presenciais com as turmas para essa troca de saberes”  

─ “Os tutores se mostram muito dispostos, mas sinto que a metodologia poderia 

melhorar em relação à participação do professor da disciplina com os discentes”  

─ “Os professores não exploram as modalidades pedagógicas disponíveis, utilizando 

apenas de questionários e material didático escrito“  

─ “Necessidade de aulas por videoconferência”  

─ “A metodologia não foi suficiente para o processo de aprendizagem pois se tornou 

cansativa e a exemplificação é sempre conteúdo encontrado em internet, acredito que deveria existir 

exemplificações cotidianas”  

─ “Não é suficiente porque as dúvidas não são respondidas no mesmo dia, e alguns 

professores não influenciam os alunos a buscar melhor e sim nos incentiva a desistir dizendo que 

não estamos aptos a estudar”  

b) Clareza dos objetivos dos cursos e das disciplinas 

Q5.3 - Na questão que trata de averiguar se os objetivos do curso e das disciplinas são 

claros e repassados aos alunos no início das aulas, 92,8% dos alunos responderam que “sim” 

(Tabela 74). 

Tabela 74 - Os objetivos do curso e das disciplinas são claros e repassados aos alunos no início das aulas? 

 Resposta Frequência % 

Sim 451 92,8 

Não 35 7,2 

Total 486 100,0 

 

c) Atividades são realizadas em EaD 

Essa questão (Q5.4) visa averiguar que atividades são realizadas em EaD. Apesar de, no 

questionário, estar subdividida em várias subquestões, aqui o tratamento será conjunto através da 
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apresentação dos resultados no quadro 70. Essas atividades contemplavam: exercícios, análise de 

textos, trabalhos escritos, documentos audiovisuais, elaboração de projetos, resenhas e artigos. 

Quadro 70 – Atividades são realizadas em EaD? 

Indicadores 
Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Exercícios 417 85,8 69 14,2 486 100,0 

Análise de textos 392 80,7 94 19,3 486 100,0 

Trabalhos escritos 341 70,2 145 29,8 486 100,0 

Documentos audiovisuais 241 49,6 245 50,4 486 100,0 

Elaboração de projetos 183 37,6 303 62,4 486 100,0 

Resenhas 169 34,7 317 65,3 486 100,0 

Artigos 146 30,0 340 70,0 486 100,0 
 

Como se pode verificar, há duas atividades que sobressaem: “Exercícios”  (mencionados 

por 85,8% dos alunos) e a “análise textos” (80,7% dos alunos). Depois, também surgem bem 

pontuados os “trabalhos escritos” (70,2%). Abaixo do nível intermédiario, surgem “documentos 

áudiovisuais” (49,6%), “elaboração de projetos” (37,6%), “resenhas” (34,7%) e “artigos” (30,0%). 

d) Processo de avaliação dos alunos 

Essa questão (Q5.5) trata dos processos de avaliação dos alunos, estando contemplados os 

seguintes itens: testes, prova escrita, prova oral, trabalhos individuais, trabalhos em grupo, exames, 

elaboração e apresentação de projetos, e avaliação contínua. A apresentação dos resultados será 

feita no quadro 71.  

Quadro 71 - Processos de avaliação dos alunos? 

Indicadores 
Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Prova escrita 447 92,0 39 8,0 486 100,0 

Trabalho individuais 380 78,2 106 21,8 486 100,0 

Avaliação contínua 231 47,5 255 52,5 486 100,0 

Testes 220 45,3 266 54,7 486 100,0 

Trabalhos em grupo 187 38,5 299 61,5 486 100,0 

Elaboração e apresentação de 
projetos 

70 14,4 416 85,6 486 100,0 

Exames 48 9,9 438 90,1 486 100,0 

Prova oral 9 1,9 477 98,1 486 100,0 

 

Como se pode verificar, há duas formas de avaliação que se destacam: a “prova escrita” 

(mencionada por 92% dos alunos) e os “trabalhos individuais” mencionados por 78,2%) dos alunos. 

Abaixo da média de respostas, estão: a “avaliação contínua” (47,5%), os testes (45,3%), os 

“trabalhos em grupo” (38,5%), a “elaboração e apresentação de projetos” (14,4%). Os “exames” e 
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a “prova oral” não têm qualquer expressão nos processos de avaliação; a primeira (os exames) é, 

apenas, apontada por 9,9% dos alunos; eenquanto a prova oral, por 1,9% dos alunos. 

6.4.6 Principais problemas  

Através dessa dimensão e seus indicadores procurou-se conhecer a opinião dos alunos 

sobre os principais problemas e dificuldades que consideram existir. 

a) Principais problemas 

Acerca dos principais problemas (Q6.1), foram apresentados diversos itens/questões, que 

serão tratados de forma conjunta por meio da apresentação dos resultados no quadro 72. Os 

itens/questões versaram sobre os diversos aspectos, procurando verificar se são insuficientes: 

atendimento dos professores, atendimento dos tutores presenciais, atendimento dos tutores EaD, 

recursos tecnológicos, manutenção dos recursos, material de apoio didático, bibliografia, e o 

comprometimento dos alunos com o curso.  

Quadro 72 - Principais problemas? 

Considera se é insuficiente: 
Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

O comprometimento dos alunos com 
o curso 

134 27,6 352 72,4 486 100,0 

Material de apoio didático 131 27,0 355 73,0 486 100,0 

Atendimento dos professores 124 25,5 362 74,5 486 100,0 

Atendimento dos tutores a EaD 86 17,7 400 82,3 486 100,0 

Recursos tecnológicos 83 17,1 403 82,9 486 100,0 

Atendimento dos tutores presenciais 74 15,2 412 84,8 486 100,0 

Bibliografia 71 13,6 415 86,4 486 100,0 

Manutenção de recursos 47 9,7 439 90,3 486 100,0 

 

Como se pode perceber, os principais problemas mencionados pelos alunos recaem no seu 

comprometimento com o curso (referida como insuficiente por 27,6% dos alunos); esse indicador já 

foi também mencionado pelos coordenadores e professores, sendo agora reconhecido pelos 

próprios alunos. A insuficiência do material de apoio didático é também mencionada por 27% dos 

alunos e o atendimento dos professores por 25,%; esses dois aspectos merecem atenção por ser 

indicadores diretamente relacionados ao ensino/aprendizagem e são mencionados por um 

expressivo número de alunos. Em todos os outros indicadores parece existir um razoável consenso 

que não há grandes problemas, sendo indicados, por menos, de 20% dos alunos. 
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6.4.7 Melhorias   

Em dimensão anterior, foram averiguados os problemas e dificuldades, portanto era de 

interesse também conhecer a opinião dos alunos sobre as alternativas através da indicação de 

melhorias propostas para os cursos em EaD. Essa dimensão sobre as “Melhorias” é composta por 

uma questão (Q7.1 – O que você sugere para melhoria do Curso em EaD?), que se desdobrava em 

várias subquestões, como: maior interação professor/aluno, maior interação tutor presencial/aluno, 

maior interação tutor EaD/aluno, mais recursos tecnológicos à disposição dos alunos, melhorar a 

manutenção dos recursos, disponibilizar mais apoio didático aos alunos, disponibilizar mais 

bibliografia, e maior comprometimento dos alunos com o curso. Os resultados foram tratados em 

conjunto mediante a sua apresentação no quadro 73. 

Quadro 73 – Sugestões para melhorias dos Cursos em EaD? 

Indicadores 
Sim Não Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Maior interação professor/aluno 282 58,0 204 42,0 486 100,0 

Maiores comprometimento dos alunos 
com o curso 

240 49,4 246 50,6 486 100,0 

Mais apoio didático aos cursos 236 48,6 250 51,4 486 100,0 

Recursos tecnológicos à disposição 
dos alunos 

219 45,1 267 54,9 486 100,0 

Maior interação tutor EaD/Aluno 183 37,7 303 62,3 486 100,0 

Maior interação tutor presencial/aluno 160 32,9 326 67,1 486 100,0 

Manutenção dos recursos 159 32,7 327 67,3 486 100,0 

Mais bibliografia 139 28,6 347 71,4 486 100,0 

 

Como se pode verificar, o principal resultado mencionado para melhoria incide no indicador 

“maior interação professor/aluno” (58,0% dos alunos referem esse indicador). Surge, depois, a 

menção a “maiores comprometimento dos alunos com o curso” (49,4% dos alunos) e logo de perto 

a referência aos indicadores de “disponibilizar mais apoio didático aos cursos” (48,6%) e “mais 

recursos tecnológicos à disposição dos alunos” (45,1%). Já abaixo dessas referências, têm-se os 

indicadores “maior interação tutor EaD/aluno” (referido por 37,6% dos alunos), “maior interação 

tutor presencial/aluno” (referido por 32,9% dos alunos) e, por fim, os indicadores “melhorar a 

manutenção dos recursos” (32,7%) e “mais bibliografia”  (28,60%). Ou seja, pela expressividade 

dos valores todos os indicadores são referidos por mais de 20%, entendendo-se, assim, que devem 

merecer atenção para introduzir melhorias no funcionamento dos cursos em EaD, no IFRN. No 

entanto, os mais urgentes incidem os três mais mencionados, devendo-se procurar formas para  
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para melhorar: a interação professor/aluno, o comprometimento dos alunos com o curso, apoio 

didático aos cursos. 

Ainda na sequência desse assunto, foi solicitado aos alunos (em questão de resposta 

aberta) que levantassem alguns pontos e aspectos para melhorar a educação a distância. De 

acordo com a análise das respostas, os pontos  não são diferentes de outras questões anteriores; 

os alunos dizem que os momentos presenciais, a interação entre professor/tutor com os alunos não 

são bons, necessitando utilizar outros recursos de interação, como a videoconferência, 

webconferência, não, apenas, em alguns momentos, mas que faça parte do processo 

ensino/aprendizagem. Ademais, seria vantajoso definir, no projeto político-pedagógico do curso, os 

tempos de resposta (feedback), o material didático disponibilizado em outras mídias, não só na 

plataforma. Consideram que os professores e tutores precisam estar mais presentes na plataforma 

de ensino, os alunos reclamam quanto ao tempo de respostas das dúvidas e que não são 

cumpridos os prazos na entrega dos resultados. Dizem, também, que as exposições dos conteúdos 

não são claras, que deve ter cuidado com as avaliações para que estejam dentro dos conteúdos 

apresentados e que não tem havido um devido acompanhamento dos alunos que apresentam 

dificuldades. Os serviços administrativos e acadêmicos e de infraestrutura também são 

mencionados para melhorias, como a necessidade de haver mais bibliotecas (referência aos polos), 

aumento do acervo bibliográfico, e melhorias na estrutura física dos polos presenciais e internet.  

Algumas postagens dos alunos sobre o assunto: 

─ “Momentos presenciais, maior atenção e orientação com mais momentos 

presenciais”  

─ “O tempo de respostas dos professores e tutores, quanto aos questionamentos dos 

alunos”  

─ “Os conteúdos são cobrados nas provas, e muitas vezes não estão no material 

didático”  

─ “Alguns professores, não comprem os prazos para entrega dos resultados das 

disciplinas”  

─ “Usar, mas recursos tecnológicos, para o ensino aprendizagem”  

─ “Diversificar as formas de mídias dos materiais didático, e não só na forma digital”  
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6.4.8 Síntese dos resultados 

De acordo com os resultados obtidos dos questionários dos alunos, tem-se uma 

caracterização de uma população estudantil de “alunos adultos”. Verifica-se, também, que a EaD 

atua em vários níveis de educação, não se limitando a cursos de graduação e pós-graduação, como 

também cursos subsequentes e técnicos, além de cursos de formação continuada. Isso credencia a 

EaD como modalidade de educação completa, servindo vários níveis de esnino/aprednizagem. 

Atua,  também, em diversos ramos da sociedade produtiva, não deixando em nenhum momento de 

ser uma educação de igual nível (e qualidade) que a presencial.  

Os alunos da EaD têm todo um aparato de formação para estudar a distância, com base 

nos cursos de formação em EaD. O que a EaD necessita é de maior interação, isso se traduz em 

comunicação mais atempada dos professores e tutores com os alunos. Não há possibilidade de 

haver ensino/aprendizagem de qualidade sem interação com os alunos; o silêncio em EaD gera, 

regra geral, o abandono das atividades do curso. As questões da aprendizagem passam pelo 

material didático e os contéudos precisam estar sempre compatíveis com o projeto pedagógico do 

curso. As mídias em que o material vai ser disponibilizado também requer cuidados, principalmente 

na forma como esses materiais vão ser apresentados. O que se tem presenciado são os 

conteudistas reproduzindo o material das aulas presenciais e isso acarreta um transtorno para os 

alunos. Entende-se que todo o material desenvolvido para EaD tem suas particularidades, aspecto 

esse que deve ser levado em conta. Verifica-se, ainda, a “importação” dos professores presenciais 

para a distância; se isso, num primeiro momento, foi preciso, hoje, sabe-se que, apenas, a 

importação não resolve, visto que as modalidades têm metodologias diferentes. Por isso, é 

necessário haver uma capacitação para vencer as diferenças entre as duas metodologias. A 

experiência é um ponto primordial para a qualidade do ensino na EaD e professores e tutores 

precisam de formação para ensinar a distância. Ademais, é necessária uma infraestrutura 

apropriada, urgindo melhorar os recursos tecnológicos e acadêmicos, como o acervo bibliográfico e 

bibliotecas; o aluno a distância também tem suas necessidades, como, por exemplo, as questões 

de acessibilidade a espaços físicos e equipamentos, um dos aspectos que urge melhorar a favor de 

EaD inclusiva.  

6.5 Apresentação e análise da triangulação dos dados 

Para a elaboração desta tabela, analisaram-se os três questionários em que as questões 

eram comuns aos três segmentos por dimensão. Foi adotada a simbologia “SIM”, “NÃO” e “NA”. O 
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“SIM” representa a resposta afirmativa da questão, o “NÃO” pela negativa da questão, ambas 

sempre utilizando, como referencial, o percentual maior, e o “NA” quando não se aplica. 

Após a verificação das questões comuns, num total de 34 (trinta e quatro) com respostas 

“SIM” e 19 (dezenove) para respostas “NÃO”, partiu-se para o cruzamento das questões e 

montagem da tabela. Ficou evidente, na leitura dos dados obtidos, que é possivel fazer uma análise 

triangular das respostas dos coordenadores, professores e alunos; como também apenas dos 

coordenadores e professores, visto que esses dois segmentos têm forte decisão na implantação, 

implementação e execução dos cursos a distância. 

Ao se fazer o cruzamento das questões, serão analisados os pontos convergentes e 

divergentes de cada dimensão, apresentados em tabelas distintas. Os dados foram coletados dos 

questionários dos coordenadores, professores e alunos. Como algumas questões não se aplicam 

para aos alunos, será feita a análise das questões congruentes nos três segmentos e, quando 

ocorrer essa exclusão, será feita a análise das respostas apenas dos coordenadores e professores.     

6.5.1 Dimensão perfil dos participantes 

Quadro 74 - Pontos convergentes da dimensão perfil dos coordenadores, professores e aluno 

Dimensões Indicadores Questões Coord. Prof. Aluno Opção 

Perfil  
Dados 
biográficos e 
acadêmicos  

Idade? Sim Sim Sim > 32 

Sexo? Sim Sim Sim Feminino 

Qual a modalidade de curso superior 
que você concluiu? 

Sim Sim NA Presencial 

Qual a área de graduação? Sim Sim NA 
Ciências 
Humanas 

Você tem curso de pós-graduação? Sim Sim NA  

Motivo que levou o coordenador e professor trabalhar com a EaD e o aluno fazer o 
curso 

Mercado de trabalho? Não Não Não  

Atendimento aos interesses? Sim Sim Sim  

Quantos anos de docência em EaD 
antes de iniciar? 

2 a 4 2 a 6 NA  

Qual sua formação 

Mestrado? Sim Sim NA  

Graduação? Sim Sim NA  

Pós-doutorado? Não Não NA  

Possuem formação na área do curso? Sim Sim NA  

Você teve alguma formação em EaD? Sim Sim Sim  

 

O quadro 74 apresenta em relação à idade um grupo com idades acima de 32 anos, 

portanto, um público adulto, correspondente ao público-alvo para EaD, principalmente para os 

alunos que precisam ter maturidade, comprometimento e autonomia. Os coordenadores e 
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professores, por serem provenientes do ensino presencial, vêm com uma experiência em sala de 

aula, e já atuando em serviços acadêmicos administrativos. O público feminino tem se matriculado 

mais nos cursos a distância, não existindo uma explicação para esse fato; esse assunto do gênero 

deve merecer um estudo mais acurado nas pesquisas. Os coordenadores e professores têm 

formação maioritária, nas suas graduações feitas presencialmente, na área de Ciências Humanas 

com pós-graduação. O atendimento aos interesses foi, para todos, um ponto comum para estarem 

num curso em EaD, verificando-se que o mercado de trabalho não tem relevância em relação à 

procura pelos cursos a distância. Para a formação, coordenadores e professores têm graduação e 

mestrado na área do curso e não pós-doutorado. Já na formação em EaD, os três segmentos têm 

em comum esse fato. 

Quadro 75 - Pontos divergentes da dimensão perfil dos coordenadores, professores e aluno 

Dimensões Indicadores Questões Coord. Prof. Aluno Opção 

Perfil 
Dados biográficos e 
acadêmicos 

Motivo que levou o coordenador e professor trabalhar com a EaD e o aluno fazer 
o curso 

Qualidade do ensino ministrado 
no curso? 

Sim Não Não  

Compatibilidade de horário? Não Não Sim  

Quantos anos de docência em EaD 
antes de iniciar? 

2 a 4 2 a 6 NA  

Qual sua formação 

Doutorado? Sim Não NA  

Especialização? Sim Não NA  

 

No quadro 75, das divergências, quanto ao motivo que levou a trabalhar com a EaD, houve 

respostas diferentes; para os coordenadores, foi a qualidade no ensino; para os alunos, a 

compatibilidade de horário, haja vista que são adultos e estão inseridos no mundo do trabalho, 

sendo essa uma das características dos alunos em EaD. Para os professores, não houve nenhuma 

motivação em particular para ensinar na EaD. Quanto aos anos de docência em EaD, os 

professores divergem por ter mais experiência (entre 2 a 6 anos) do que os coordenadores (2 a 4 

anos), sendo que a experiência é um fator importante para o ensino a distância. Na formação, os 

coordenadores divergem por ter doutorado e especialização, enquanto os professores não, atributo 

que melhor qualifica os coordenadores para o exercício de cargos de gestão acadêmica. 
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6.5.2 Dimensão processo ensino-aprendizagem 

Quadro 76 - Pontos convergentes da dimensão processo de ensino/aprendizagem e recursos tecnológicos 

Dimensões Indicadores Questões Coord. Prof. Aluno Opção 

Processo 
ensino 
aprendizagem 
e recursos 
tecnológicos 

Utilização das 
TIC´s, materiais 
didáticos, 
ambiente virtual, 
interatividade e 
serviços 
acadêmicos 

Plataforma utilizada? Sim Sim Sim Moodle 

Tipos de recursos utilizados 

Ambiente Virtual? Sim Sim Sim  

Aula Virtual? Não Não Não  

Compatibilização entre TIC´s e o 
projeto e o curso estão bem definidos 
no Projeto Pedagógico? 

Sim Sim Sim  

O curso prevê formação inicial em 
EaD para seus alunos? 

Sim Sim Sim  

O curso apresenta material didático 
impresso para os alunos, em 
consonância ao Projeto Pedagógico 
do curso atendendo as especificações 
da EaD? 

Sim Sim Sim  

A apresentação de material didático 
Audiovisual para Rádio, TV, 
Computadores, DVD, Celular, em 
consonância ao Projeto Pedagógico 
do curso atendendo as especificações 
da EaD? 

Sim Sim Sim  

Usa rádio? Não Não Não  

Usa TV? Não Não Não  

Usa Computador? Sim Sim Sim  

Usa Celular? Não Não Não  

Materiais didáticos e recursos 
tecnológicos a serem utilizados 
durante o curso atendem ao perfil 
desejado dos egressos? 

Sim Sim NA  

Existe consistência entre sistema de 
avaliação da aprendizagem, os 
materiais didáticos, recursos 
tecnológicos apresentados aos alunos 
e a natureza das disciplinas? 

Sim Sim Sim  

 

A dimensão processo de ensino/aprendizagem e recursos tecnológicos teve diversos pontos 

de convergência (Quadro 76): a plataforma de ensino moodle, o ambiente virtual e no não é uso da 

aula virtual. Nesse cenário fica caracterizado um curso voltado exclusivamente para o ambiente 

AVA. Há concordância que no projeto pedagógico as TIC estão bem definidas, havendo 

compatibilização, assim como na existência de um curso em formação inicial em EaD.  Sobre o 

material didático há concordância no que respeita ao material impresso e ao material audiovisual 

para os cursos. Aqui, material audiovisual, há concordânciia no uso do computador e concordância 

também no não uso da rádio, TV e celular. Quanto aos materiais didáticos se atendem ao perfil dos 
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alunos e se existe consistência entre o sistema de avaliação de aprendizagem e recursos 

tecnógicos, há convergência nas respostas dos coordenadores e professores. 

Quadro 77 - Pontos divergentes da dimensão processo de ensino/aprendizagem e recursos tecnológicos 

Dimensões Indicadores Questões Coord. Prof. Aluno 

Processo 
ensino 
aprendizagem 
e recursos 
tecnológicos 

Utilização das TIC´s, 
materiais didáticos, 
ambiente virtual, 
interatividade e serviços 
acadêmicos 

Tipos de recursos utilizados 

Videoconferência? Sim Não Não 

Aula Presencial? Sim Não Não 

Usa DVD? Não Sim Não 

Usa CD? Sim Sim Não 

 

Os pontos divergentes (Quadro 77) estão localizados nos recursos utilizados, fator que exige 

muita atenção visto que esses recursos são vitais para todo o processo de ensino/aprendizagem 

em EaD. É preciso observar a discordância dos alunos em praticamente todos os recursos; essa 

baixa utilização faz com que haja uma limitação de opções para os alunos. 

6.5.3 Dimensão corpo social (professores e tutores) 

Quadro 78 - Pontos convergentes da dimensão corpo social (Docentes e Tutores) 

Dimensões Indicadores Questões Coord. Prof. Aluno Opção 

Corpo Social 
(Docentes e 
Tutores) 

Conhecimentos 
dos dados 
acadêmicos 

Docentes têm formação compatível para desenvolver os conteúdos das 
disciplinas que ministram em EaD, para atender às necessidades do curso 

Formação acadêmica? Sim Sim Sim  

Titulação (Mestrado e Doutorado)? Sim Sim Sim  

Experiência Docente? Sim Sim Sim  

Experiência profissional na área? Sim Sim Sim  

Experiência em EaD? Sim Sim Sim  

Experiência em ensino semipresencial Não Não Não  

Existe assessoria didático - pedagógica 
aos professores do curso (Núcleo de 
Apoio Didático – Pedagógico aos 
Docentes)? 

Sim Sim NA  

Em relação aos tutores do curso 

Possuem formação acadêmica na 
área do curso? 

Sim Sim Sim  

Possuem qualificação específica 
em EaD? 

Sim Sim Sim  

Equipe de docentes e tutores envolvida nas atividades de ensino aprendizagem 
do curso está estruturada para garantir o atendimento aos alunos 

Flexibilização? Sim Sim Sim  

Interação? Sim Sim Sim  

Qualidade? Sim Sim Sim  

Relação tutores a distância/alunos está 
adequada para atender aos alunos nas 
Atividades a Distância? 

Sim Sim Sim  

Relação tutores presenciais/alunos está 
adequada para atender aos alunos nas 
Atividades Presenciais? 

Sim Sim Sim  
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Nessa dimensão do corpo social (Quadro 78), os pontos, na sua maioria, são de 

convergência, merecendo mais atenção o indicador de experiência em ensino semipresencial, que 

houve concordância negativa: não há experiência em nenhum segmento.  

Quadro 79 - Pontos divergentes da dimensão processo de ensino/aprendizagem e recursos tecnológicos 

Dimensões Indicadores Questões Coord. Prof. Aluno Opção 

Corpo Social 
(Docentes e 
Tutores) 

Conhecimentos dos 
dados acadêmicos 

Preparação e correção de 
avaliações? 

Sim Sim Não  

 

Nessa dimensão (Quadro 79), o único ponto de divergência se encontra na preparação e 

correção de avaliações pelos tutores, indicando para os alunos que os tutores não estão preparados 

para essa função. Havendo essa divergência por parte dos alunos, esse indicador requer 

observação, visando a uma capacitação para os tutores nessa função. 

6.5.4 Dimensão Instalações físicas e suporte 

Quadro 80 - Pontos convergentes da dimensão instalações físicas e suporte 

Dimensões Indicadores Questões Coord. Prof. Aluno 

Instalações 
Físicas e 
Suporte 

Acesso à internet, 
recursos às TIC´s, 
espaços físicos, 
biblioteca, acesso a 
computadores e 
acessibilidade 

Número de salas de aula é suficiente 
para atender às necessidades do 
curso nas aulas presenciais? 

Sim Sim NA 

Instalações para docentes: salas de 
professores, salas de tutores e 
gabinetes de trabalho são equipados 
com computador conectado à 
internet? 

Sim Sim NA 

Rede de comunicação científica 
(Internet) atende às necessidades de 
professores e alunos? 

Sim Sim Sim 

Curso possui recursos de tecnologia 
de informação e comunicação 
(audiovisuais e multimídia) para 
atender às necessidades dos 
docentes, tutores e alunos? 

Sim Sim NA 

 

Na dimensão instalações físicas e suporte (Quadro 80), algumas questões não se aplicam 

aos alunos; nesse caso, a convergência se dará entre coordenadores e professores. Há 

concordância de que a estrutura para as aulas presenciais é suficientes e que as instalações para 

docentes e tutores estão devidamente equipadas com computadores interligados à internet. 

Também existe concordância que os cursos possuem recursos de TIC que atendem às 

necessidades dos professores, tutores e alunos. Na questão sobre a internet, atende às 
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necessidades de professores e alunos há concordância nos três segmentos da população 

(coordenadores, professores e alunos). 

Quadro 81 - Pontos divergentes da dimensão instalações físicas e suporte 

Dimensões Indicadores Questões Coord. Prof. Aluno 

Instalações 
Físicas e 
Suporte 

Acesso à internet, 
recursos às TIC´s, 
espaços físicos, 
biblioteca, acesso a 
computadores e 
acessibilidade 

Instalações para o acervo da 
biblioteca são satisfatórias? 

Não Sim Sim 

Instalações da biblioteca para leitura 
e estudo (espaço e mobiliário 
adequado aos estudos) são 
satisfatórias? 

Não Sim Sim 

 

Em relação aos pontos divergentes (Quadro 81), verificaram-se dois: em relação ao acervo 

da biblioteca, onde os coordenadores dizem que o acervo não é satisfatório, enquanto os 

professores e alunos dizem que é satisfatório. O mesmo ocorre com a infraestrutura da biblioteca, 

sobre o espaço e mobiliário, que são satisfatórios para professores e alunos, mas os coordenadores 

consideram-nos insatisfatórios.  

6.5.5 Dimensão Ensino/aprendizagem e metodologia pedagógica 

Quadro 82 - Pontos de convergências da dimensão ensino/aprendizagem e metodologia pedagógica 

Dimensões Indicadores Questões Coord. Prof. Aluno Opção 

O Ensino / 
Aprendizagem 
e Metodologia 
Pedagógica 

Metodologias, 
objetivos, 
conteúdos, 
atividades e 
avaliação 

A metodologia utilizada durante o curso contemplou 

Aulas por Skype, completando 
explicações? 

Não Não Não  

Aulas com trabalho individual? Sim Sim Sim  

Aulas com Seminários? Não Não Não  

Objetivos do curso e das disciplinas são 
claros e repassados aos alunos no 
início das aulas? 

Sim Sim Sim  

Conteúdos são preparados e abordados 
pelos alunos visando os Recursos de 
Tecnologia de Informação e 
Comunicação (audiovisuais e 
multimídia) e o perfil dos egressos? 

Sim Sim Sim  

Que atividades são realizadas em EaD 

Análise de Textos? Sim Sim Sim  

Exercícios? Sim Sim Sim  

Trabalhos escritos? Sim Sim Sim  

Como os alunos são avaliados no processo Ensino/aprendizagem 

Testes? Não Não Não  

Prova escrita? Sim Sim Sim  

Prova oral? Não Não Não  

Trabalhos individuais? Sim Sim Sim  

Exames? Não Não Não  
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Quanto aos pontos comuns na dimensão ensino/aprendizagem e metodologia pedagógica 

(Quadro 82) em que se verificou que há dois pontos sobre a metodologia aplicada nos cursos, 

convergindo de forma negativa: aulas por “Skype como ferramenta para complementação das 

explicações” e “seminários”. O ponto comum a todos e contemplado na metodologia foi o “trabalho 

individual”. Houve concordância, por todos os três segmentos da população inquirida, também na 

questão sobre se os cursos são apresentados aos alunos com seus objetivos e os das disciplinas de 

forma clara no início as aulas, bem como na questão sobre se os conteúdos são preparados 

visando às TIC de forma positiva. Em relação às atividades realizadas em EaD, os indicadores 

“análise de textos”, “exercícios” e “trabalhos escritos” são comuns a todos de forma positiva. Já 

quanto à avaliação, têm-se um resultado em que a “prova escrita” e os “trabalhos individuais” são 

comuns, a todos os segmentos, de forma positiva, e os “testes”, “prova oral” e “exames”, são 

comuns de forma negativa, ou seja, a maioria dos respondentes destes três segmentos da 

população respondeu que não são aplicados.  

Quadro 83 - Pontos divergentes da dimensão ensino/aprendizagem e metodologia pedagógica 

Dimensões Indicadores Questões Coord. Prof. Aluno Opção 

O Ensino / 
Aprendizagem e 
Metodologia 
Pedagógica 

Metodologias, 
objetivos, 
conteúdos, 
atividades e 
avaliação 

A metodologia utilizada durante o curso contemplou 

Aulas expositivas? Sim Sim Não  

Aulas dialogadas? Sim Sim Não  

Aulas por Videoconferência? Sim Não Não  

Aulas com trabalho de grupo? Sim Sim Não  

Que atividades são realizadas em EaD 

Análise de documentos 
audiovisuais? 

Sim Sim Não  

Resenhas? Sim Não Não  

Artigos? Sim Não Não  

Elaboração de projetos? Sim Sim Não  

Como os alunos são avaliados no processo Ensino/aprendizagem 

Trabalho em grupo? Sim Sim Não  

Elaboração e apresentação de 
projetos? 

Sim Não Não  

Avaliação contínua? Sim Sim Não  

 

Os dados apresentados no quadro 83, mostram um quadro de divergências dos resultados 

do cruzamento. Cabe observar que as divergências estão localizadas, sobretudo, nos  professores e 

alunos. É importante notar que os alunos divergiram em todos os indicadores, ora com os 

professores, ora com os coordenadores. Essa discordância faz com que esses pontos constituam 

objeto de reflexão pela equipe pedagógica da EaD, visto que esses indicadores estão presentes nas 
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metodologias utilizadas nos cursos, nas atividades realizadas e na avaliação, elementos 

considerados relevantes da gestão pedagógica em EaD.  

6.5.6 Dimensão problemas e dificuldades 

Quadro 84 - Pontos de convergências da dimensão Problemas e dificuldades 

Dimensões Indicadores Questões Coord. Prof. Aluno Opção 

Problemas e 
dificuldades 

Conhecer os 
problemas, e as 
dificuldades de 
implementação, 
visando à 
qualidade dos 
cursos a distância 

Quais os principais problemas encontrados no decorrer das aulas em EaD 

Atendimento dos professores é 
insuficiente? 

Não Não Não  

Atendimento dos tutores 
presenciais é insuficiente? 

Não Não Não  

Atendimento dos tutores EaD é 
insuficiente? 

Não Não Não  

Recursos tecnológicos são 
insuficientes? 

Não Não Não  

Manutenção dos recursos é 
insuficiente? 

Não Não Não  

Material de apoio didático é 
insuficiente? 

Não Não Não  

Quais as principais dificuldades para a implementação do Ensino a Distância 

Professores que se disponham 
a trabalhar na EaD? 

Sim Sim NA  

Visão que o ensino a distância 
não tem qualidade? 

Sim Sim NA  

Recursos financeiros? Não Não NA  

Apoio institucional? Não Não NA  

Formação de recursos 
humanos para trabalhar na 
EaD? 

Não Não NA  

O aluno não tem conhecimento 
sobre a modalidade de ensino 
a distância? 

Sim Sim NA  

Disponibilidade das novas 
tecnologias? 

Não Não NA  

 

Na dimensão sobre problemas e dificuldades (Quadro 84), tem-se um quadro de 

convergências em  quase todos os indicadores. Esses pontos comuns refletem as opiniões dos 

coordenadores, professores e alunos, verifica-se que o maior percentual de respostas é negativa, ou 

seja, para a generalidade dos coordenadores, professores e alunos os problemas não são 

significativos. No entanto, em prol de melhor qualidade não se podem descurar as perspectivas 

minoritária e, como se vê na análise, há alguns coordenadores, professores e alunos que revelam 

existir problemas nos indicadores dessa dimensão. 

Na questão das dificuldades, como não se aplica para os alunos, o cruzamento foi feito 

apenas com os coordenadores e professores. O que se tem como respostas é uma concordância 
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nos indicadores, que devem ser trabalhados mediante os resultados. Como se verifica há 

concordância na dificuldade em ter professores que se disponham a trabalhar em EaD e também 

que há visão negativa sobre a EaD, porventura esses dois indicadores interagem entre si. Também 

existe uma concordância positiva sobra a falta de conhecimento do aluno sobre a modalidade de 

ensino a distância. Por outro lado, também há concordância em que não há dificuldades com os 

recursos financeiros, com o apoio institucional, com a formação de recursos humanos para 

trabalhar na EaD e com a disponibilidade em novas tecnologias.   

O conhecimento desses problemas e dificuldades, na gestão da EaD no IFRN, pode 

proporcionar uma intervenção mais esclarecida, na tomada de decisões para a sua superação, 

caminho a ser persistido em prol da qualidade dos cursos.  

Na análise dos pontos em divergência (Quadro 85),  nos problemas, verificou-se uma 

divergência sobre a bibliografia: para os coordenadores é insuficiente, enquanto para professores e 

alunos é suficiente; também no comprometimento dos alunos com o curso há divergência, pois 

para coordenadores e professores esse comprometimento é insuficiente ao passo que, para os 

alunos, é suficiente. No que respeita a dificuldades, há divergência entre coordenadores e 

professores na questão sobre a formação da equipe multidisciplinar: os coordenadores referem que 

não há dificuldade ao passo que, para os professores, existe dificuldade.  

Quadro 85 - Pontos de divergências da dimensão Problemas e dificuldades 

Dimensões Indicadores Questões Coord. Prof. Aluno Opção 

Problemas e 
dificuldades 

Conhecer os 
problemas e as 
alternativas, e as 
dificuldades de 
implementação, 
visando à 
qualidade dos 
cursos a distância 

Quais os principais problemas encontrados no decorrer das aulas em EaD 

Bibliografia é insuficiente? Sim Não Não  

Comprometimento dos alunos 
com o curso é insuficiente? 

Sim Sim Não  

Quais as principais dificuldades para a implementação do Ensino a Distância 

Formação de equipe 
multidisciplinar? 

Não Sim NA  

  

Como já referido, esses dados sobre problemas e dificuldades merecem um debate 

refletido, envolvendo todos os atores envolvidos na gestão da EaD, visando ponderar alternativas, o 

mais consensualizadas possíveis, para resolver  essas situações em prol do aprimoramento da 

qualidade dos cursos.  
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6.5.7 Dimensão principais resultados obtidos 

Quadro 86 - Pontos de convergências da dimensão Principais resultados obtidos 

Dimensões Indicadores Questões Coord. Prof. Aluno Opção 

Principais 
resultados 
obtidos 

Trabalhar os 
resultados obtidos 
para reforçar a 
educação a distância 
como metodologia 
de ensino 

Quais os principais resultados obtidos com o ensino a distância 

Bom relacionamento 
professores/alunos/tutores? 

Sim Sim NA  

Ampliação da discussão sobre 
EaD? 

Sim Sim NA  

Reflexão sobre metodologias 
de ensino, TIC e avaliações? 

Sim Sim NA  

 

Nessa dimensão, o cruzamento dos indicadores foi feito com os coordenadores e 

professores não se aplicando para os alunos (Quadro 86). Há concordância positiva nos três 

indicadores sobre os resultados obtidos, seja no bom relacionamento entre 

professores/alunos/tutores, na ampliação da discussão sobre EaD e na reflexão sobre as 

metodologias de ensino, TIC e avaliações.  Entende-se que esses indicadores são de relevância, 

haja vista que são temas vitais na gestão da EaD. 

Quadro 87 - Pontos de divergências da dimensão Principais resultados obtidos 

Dimensões Indicadores Questões Coord. Prof. Aluno Opção 

Principais 
resultados 
obtidos 

Trabalhar os 
resultados obtidos 
para reforçar a 
educação a distância 
como metodologia 
de ensino 

Quais os principais resultados obtidos com o ensino a distância 

Bom índice de aprovação 
(acima de 50%)? 

Sim Não NA  

Motivação para oferta de novos 
cursos? 

Sim Não NA  

 

Nos pontos em divergência, entre coordenadores e professores, os dados da quadro 87  

mostram que os coordenadores consideram haver um bom índice de aprovação e  motivação para 

a oferta de novos cursos, ao passo que os professores não têm essa opinião positiva.  

6.5.8 Melhorias 

Considerados os problemas, as dificuldades e principais resultados, interessava saber os 

pontos convergentes e divergentes sobre as melhorias ao introduzir no processo de 

ensino/aprendizahgem em EaD. Esses resultados são apresentados nos quadro 88 e 89. 
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Quadro 88 - Pontos de convergências da dimensão Melhorias 

Dimensões Indicadores Questões Coord. Prof. Aluno Opção 

Melhorias 

Trabalhar as 
melhorias, visando 
aperfeiçoar o 
ensino/aprendizagem 

O que você sugere para melhoria do Curso em EaD 

Maior interação tutor 
EaD/aluno? 

Não Não Não  

Melhorar manutenção dos 
recursos? 

Não Não Não  

Disponibilizar mais apoio 
didático aos alunos? 

Não Não Não  

 

A análise dos dados do quadro 88 permite verificar que houve convergências em três 

indicadores, pelos coordenadores, professores e alunos, ou seja, todos concordam que não é 

necessário uma maior interação entre o tutor da EaD e os alunos, que não é necessário melhorar a 

manutenção dos recursos e que não é necessário disponibilizar mais apoio didatico aos alunos. 

Percebe-se que esses cruzamentos apenas consideram o maior percentual de respostas, em cada 

segmento da população. Por isso, se essa valorização pode ser entendida como positiva no quadro 

geral da gestão da EaD, não significa que esteja tudo na excelência nessas questões, pois há 

também percentagens consideráveis de respondentes, ainda que minoritários, que entendem ser 

necessário  introduzir melhorias nesses aspectos.  

O quadro 89 apresenta as divergências nessas indicadores. Nesse caso, analisando as 

respostas dos três segmentos, colocam-se em evidência as respostas dos alunos. Verifica-se, logo 

na primeira questão, que se os coordenadores e professores consideram não ser necessária uma 

maior interação entre professor e aluno, já os alunos referem que isso é necessario; a mesma 

situação no que respeita ao comprometimento dos alunos com o curso, pois enquanto 

coordenadores e professores estão de acordo que precisa ser aprimorado, já os alunos não 

consideram. Alunos e professores consideram não ser necessário uma maior interação com o tutor 

presencial, ao passo que coordenadores entendem ser necessário; a mesma situação para com a 

disponibilização de mais recursos tecnológicos e mais bibliografia que para alunos e professores 

não há necessidade de reforço, mas os coordenadores entendem que sim.    
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Quadro 89 - Pontos de divergência da dimensão Melhorias 

Dimensões Indicadores Questões Coord. Prof. Aluno Opção 

Melhorias 

Trabalhar as 
melhorias, visando 
aperfeiçoar o 
ensino/aprendizagem 

O que você sugere para melhoria do Curso em EaD 

Maior interação 
professor/aluno? 

Não Não Sim  

Maior interação tutor 
presencial/aluno? 

Sim Não Não  

Mais recursos tecnológicos a 
disposição dos alunos? 

Sim Não Não  

Disponibilizar mais 
bibliografia? 

Sim Não Não  

Maior comprometimento dos 
alunos com o curso? 

Sim Sim Não  

 

Esses resultados sobre as melhorias a introduzir visando ao aperfeiçoamento do 

ensino/aprendizagem, a par dos problemas e dificuldades, seja nos pontos convergentes como nos 

divergentes nessas duas dimensões, entre coordenadores, professores e alunos, são elementos 

vitais para uma reflexão alargada no seio da equipe pedagógica, envolvendo representantes de 

todos os agentes educativos implicados na EaD.  

6.6 Discussão dos Resultados 

Sabe-se que a pesquisa incidiu em oito dimensões, compreendendo: Perfil dos inquiridos, 

Processo Ensino/Aprendizagem e Recursos Tecnológicos, Corpo Social (Docentes e Tutores), 

Instalações Físicas e Suporte, Ensino/Aprendizagem e Metodologia Pedagógica, Problemas e 

Dificuldades, Principais Resultados Obtidos e Melhorias.  

A discussão dos resultados será por dimensão, usando novamente, quando necessário,  os 

dados da triangulação da informação, mas, sobretudo, debatendo as temáticas com as opiniões dos 

autores mobilizados na revisão de literatura, ainda que, quando se entendeu necessário, tivesse 

sido feita alguma mobilização dessa literatura junto à apresentação e à análise dos dados.    

6.6.1 Dimensão perfil dos participantes 

Os resultados apontam que o gênero feminino participa em maior número nos cursos a 

distância do que o gênero masculino; nas idades, os participantes são caracterizados por um grupo 

adulto, com formação anterior presencial.  Para Palloff e Pratt (2007, p. 1): 

Há um debate constante no mundo acadêmico sobre quem é levado a estudar on-line. Tem-se 
como um fato dado que os alunos que estudam on-line são adultos, pois essa espécie de 
aprendizagem, que se dá em qualquer lugar e a qualquer hora, permite-lhes continuar 
trabalhando em turno integral sem deixar de também dar atenção à família.  
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Para Gilbert (2001, p.74): “O aluno on-line “típico” é geralmente descrito como alguém que 

tem mais de 25 anos, está empregado, preocupado com o bem-estar social da comunidade, com 

alguma educação superior em andamento, podendo ser tanto do sexo masculino quanto do 

feminino.” 

Vale salientar que a evolução tecnológica tem trazido essa idade do aluno on-line para 

patamares bem abaixo. Palloff e Pratt (2007) citam estatísticas publicadas pelo National Center for 

Education Statistic (2002) indicando que o interesse em cursos on-line atinge todas as faixas 

etárias. Também mostra que, em 31 de dezembro 1999, 65% das pessoas, com menos de 18 

anos, haviam ingressado em cursos on-line, o que indica a popularidade crescente dos cursos 

virtuais de ensino médio.  

O que se tem visto é que esse perfil está se construindo a cada geração, não existindo um 

perfil definido, um padrão. Para Sercundes, Levay e Filho, (2014, p. 3): “a pesquisa para a 

definição de um perfil indicará as necessidades dos estudantes e, desse modo, certamente será 

possível selecionar mais apropriadamente as tecnologias, a metodologia e outros aspectos 

fundamentais para a criação do curso”. 

Também sobre a frequência dos alunos por gênero, que nesta pesquisa apontou em maior 

número para alunos do sexo feminino, interessa proceder a pesquisas com essa finalidade, para se 

perceber melhor qual o perfil de aluno (idade e sexo) que frequenta a EaD nos tempos atuais.  

A necessidade da construção do projeto político-pedagógico (PPP), do planejamento, 

constitui etapa que não podem ficar sem ser realizada. Isso faz parte da gestão da EaD. Tudo deve 

ser planejado, sobretudo, o planejamento das disciplinas, incluindo o  planejamento do material 

didático e das aulas (Sercundes, Levay, & Filho, 2014). Esses feitos só fazem sentido quando 

construídos com o contributo dos professores e alunos, ou, pelo menos, que seja levado ao seu 

conhecimento.    

Verificou-se que coordenadores e professores são todos graduados e a maioria na área de 

Ciências Humanas, com formação na área dos cursos e alguns com mestrado e doutorado. Para as 

IES, é de suma importância ter, em seus quadros, o máximo de professores com pós-graduação. 

Nesse sentido, criar uma política institucional de referência, oportunizando os professores a obter 

titulação que eleve o status institucional, no ensino, pesquisa e extensão, é de fundamental 

importância, como é reconhecido pela UNESCO (1998):  

Numa época em que o volume de conhecimentos e de informações passa por um crescimento 
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exponencial, e em que se espera das instituições de ensino superior que satisfaçam as 
necessidades educativas de um público cada vez mais numeroso e variado, adquire cada vez 
mais importância a qualidade da formação dada aos professores e a qualidade do ensino 
prestado pelas instituições de ensino superior (UNESCO, 1998,  pp.142-143). 

Para os alunos, verificou-se que têm formação de ensino médio,feito em escola pública e 

em regime presencial. O IFRN dispõe de cotas para o ingresso na instituição de alunos do ensino 

médio, provenientes de uma escola pública, ainda antes da Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 

2012 que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino 

técnico de nível médio. A lei assegura nos concursos seletivos para ingresso nos cursos de, no 

mínimo, 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que tenham cursado, 

integralmente, o ensino médio em escolas públicas. Isso fez com que as instituições públicas em 

nível superior abrissem as portas para as classes menos favorecidas que, regra geral, frequentam o 

ensino público. Ao mesmo tempo, essa medida objetivou a melhoria da escola pública, 

proporcionando a professores e alunos melhores condições no processo ensino/aprendizagem.  

Concernente ao que motivou a entrada na EaD, comum a todos (professores e alunos), 

surge o atendimento aos próprios interesses,  não tanto mercado de trabalho; o ponto de maior 

motivação para os alunos foi a compatibilidade de horário, haja vista que são trabalhadores-

estudantes, e, assim, mais facilmente podem compatibilizar horários; também nas mulheres, esse 

motivo de compatibilidade de horário é um ponto forte, pois têm necessidade acrescida de 

compatibilizar o trabalho profissional e ainda tarefas domésticas, pois os estudos sociólogos ainda 

apontam que a maioria das tarefas domésticas, como também o cuidado dos filhos, está a cargo 

das mulheres. Isso pode ser uma explicação para que o público feminino seja maioritário neste 

estudo, mas é apenas uma intuição, este é um assunto que necessita de uma pesquisa focalizada. 

Para o tempo de docência em EaD, a maioria dos coordenadores estão no intervalo de 2 a 

4 anos (45,45%) e um número significativo sem nenhuma docência (36,36%), situação que também 

se mostrou semelhante nos professores, em que a maioria está no intervalo de 2 a 6 anos e um 

número significante sem nenhuma docência (41,07%). 

Refletindo sobre situação de haver um número significativo de professores sem nenhuma 

docência podemos chegar à sequinte questão: se a docência é próprio do professor, sem docência 

como dizer que existe professor? Para refletir sobre esse questionamento, importa esclarecer a 

opinião sobre o que é a “docência”. E, sobre o assunto, corroboramos a perspetiva de  Ibiapina:  
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A  docência  é  a  atividade  em  que  o  professor  mobiliza  e  articula  as atitudes  de  

colaboração,  reflexão,  pesquisa  e  crítica  em  contextos formativos,   com   motivo  e   objetivo   

de   mediar   aprendizagens (Ibiapina, 2004, p. 332). 

Também Freire (1996, pp. 22-23) afirma que “não há docência sem discência, as duas se 

explicam e seus sujeitos apesar de diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de 

objeto um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender.” 

Considera-se que, em qualquer modalidade de ensino, é preciso ter o professor e o aluno 

numa sala de aula, seja virtual ou presencial. Na docência em EaD, a principal diferença é que o 

professor está distante do aluno fisicamente e que toda a mediatização do ensino/aprendizagem se 

dá através das tecnologias. Nesta pesquisa, foi detectado um número significativo de coordenadores 

e professores sem docência na EaD, aspecto que pode prejudicar o processo ensino/aprendizagem, 

Como já se aflorou, quando ocorre o distanciamento do aluno nas atividades do curso mas 

facilmente se dá a evasão. Considerando que, na EaD, existem professores “importados” da 

modalidade presencial, deve haver uma aposta acrescida  na capacitação, na formação em 

exercício, de acompahamento e apoio da equipe pedagógica. Outro ponto que deve ser explorado é 

a convivência dos mais experientes com os mais novos, visto que esse relacionamento contribui 

para aumentar a experiência na prática.   

Na formação, coordenadores e professores têm graduação e mestrado, e possuem 

formação na área do curso,  como também já tiveram formação inicial em EaD antes do início do 

curso. Os coordenadores também possuem experiência no ensino, na pesquisa, na administração, 

na educação a distância, mas não na extensão em atividades com a sociedade. Verifica-se, assim, a  

necessidade de reforçar os aspectos de pesquisa-formação e também na extensão, esta como via 

de interação com a sociedade/comunidade envolvente.    

O perfil de formação dos coordenadores e professores, de graduação e pós-graduação 

atende aos cursos. Contudo, os resultados, também, apontaram que coordenadores e professores 

precisam ter mais interesse, afinidade e conhecimento para acreditar na educação a distância como 

metodologia de ensino. Outra questão que remete a essas condições é o pouco tempo de vivência 

no ensino a distância, já que a maioria é proveniente de uma educação presencial, muitas vezes, 

gerando resistência e preconceito à EaD. Para resolver essa situação, o modelo pedagógico da EaD 

prevê que, antes de iniciar as aulas do curso, coordenadores e professores façam um curso de 

formação em EaD.  
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6.6.2  Dimensão processo ensino-aprendizagem 

Os resultados confirmaram que todos utilizam a plataforma Moodle como ambiente virtual 

para todos os cursos, plataforma que é usada no IFRN. Foi uma opção da Instituição, que é pública, 

em usar um software livre, de custo e código livre. Isso proporciona mais qualidade, nomeadamente 

no quesito de manutenção e segurança. Mesmo sabendo que todos usam essa plataforma, convém 

salientar a necessidade de formação contínua para aumentar o conhecimento e as necessidades 

pedagógicas, como diz Inocencio (2012, p.41) em relação à aprendizagem:  

Na verdade, a plataforma Moodle tem incorporadas um naipe de ferramentas essenciais de 
comunicação que, uma vez exploradas, podem tornar o ato educativo numa experiência  
aprazível, atraente  e eficaz. Não faz sentido e nem é pedagogicamente rentável utilizar o LMS 
apenas como reservatório de consumo passivo de conteúdos e de informações propostos pelos 
docentes. É imprescindível que os atores do processo educativo tirem o máximo de partido das 
aplicações e potencialidades educativas que a plataforma lhes possa oferecer, 
designadamente, como espaço de interação, debate, exposição e partilha de ideias, 
experiências e projetos e, sobretudo de produção coloborativa de conhecimentos e saberes. 
Nesse sentido torna-se premente que sejam criados espaços de imersão tecnológica 
devidamente equipados com infraestruturas que possibilitem aos docentes e alunos ensaiar e 
testar as diferentes funcionalidades tecnológicas de modo a incorporar as tecnologias à sua 
atividade pedagógica e passar a utilizar a Moodle como ferramenta de apoio em suas 
disciplinas. 

Como recursos tecnológicos mais utilizados para mediar o ensino aprendizagem nos 

cursos, os resultados referem o ambiente virtual como o instrumento prioritário para as práticas 

pedagógicas. Todos os cursos, nas suas metodologias, têm a plataforma como a base estrutural do 

processo de ensino-aprendizagem. Apesar de disponibilizar outros recursos tecnológicos para o 

ensino-aprendizagem, esses ainda não estão devidamente incorporados na prática pedagógica; são 

algumas ações isoladas, sendo importante oportunizar e capacitar os professores e os alunos para 

essas ferramentas, que não são meramente instrumentais, mas ferramentas cognitivas e de 

comunicação. Para Inocencio (2012, p.41): 

À medida que as tecnologias se tornam mais acessíveis, os professores tendem a descobrir e 
explorar as novas opções e os seus impactos e implicações na sua atividade docente. Tornam-
se mais conscientes das oportunidades que se lhes apresentam, o que lhes permite superar as 
suas limitações em contemplar atividades que exigem dos alunos a mobilização de 
capacidades cognitivas mais complexas e, consequentemente, melhorar a sua prática 
educativa. 

Os recursos tecnológicos disponíveis estão inseridos no projeto pedagógico dos cursos 

(PPC) e, de acordo com as respostas obtidas nos questionários, pode-se verificar que há 

compatibilização entre as TIC e o PPC,  encontrando-se, também, o campus EaD em uma fase mais 

evoluída no uso das TIC no processo de ensino-aprendizagem.  
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Faz parte do projeto pedagógico que a formação inicial em EaD contemple um curso 

introdutório, que integra todos os agentes envolvidos: coordenadores, professores e alunos. Esta 

formação tende a colocar docentes e alunos diante das inovações tecnológicas, buscando as novas 

práticas educativas, utilizando as TIC. Esse desafio deve ser incorporado ao novo paradigma 

educativo do campus EaD do IFRN.  

Pode-se dizer que a formação constitui elemento transformador para todos os agentes 

envolvidos, trazendo elementos novos e a quebra de paradigmas. Para o professor, que tem como 

desafios incorporar as ferramentas tecnológicas no ensino/aprendizagem e a integração das TIC 

nas práticas pedagógicas, ele é o principal protagonista. A esse propósito, Silva (2001, pp. 853-

854) acrescenta que 

o professor é o principal protagonista da concretização curricular sobre quem recai a última 
palavra da integração das tecnologias. A chave para esta integração, que em muitos casos 
representa uma proposta de mudança num bom número de concepções educativas e em 
muitos aspectos organizativos, funcionais, metodológicos e relacionais do nosso sistema 
escolar, está na formação dos professores. 

Nesse estudo, ficou evidente que os professores, raramente, utilizam as TIC como recursos 

didáticos nas atividades pedagógicas. Isso demanda, com certa urgência, que a instituição promova 

formações para que os professores integrem as TIC nos projetos e práticas pedagógicas. O que o 

estudo confirmou, é corroborado, também, no estudo transcultural recente sobre a literacia digital 

dos docentes universitários de Brasil e Portugal, revelando    

que a maioria dos professores apresenta um bom desempenho com as TDIC no seu cotidiano 
(utilização pessoal), mas que ainda se encontra num processo de desenvolvimento quanto às 
suas competências de desempenho na gestão pedagógica. Esta transposição do uso pessoal 
das tecnologias, e mesmo do uso profissional, para a utilização pedagógica, é a etapa mais 
complexa na integração das TDIC na Educação” (Silva et al., 2013, p. 13). 

A instituição deve promover a formação inicial dos professores, integrando as TIC na 

preparação para a docência. Enxergar as TIC como tecnologias de comunicação de uso no cotidiano 

é diferente de as perspectivar como tecnologias integradas no processo pedagógico. Há uma 

tendência em trazer as tecnologias usadas no cotidiano e transferi-las para a sala de aula, sem 

proposta pedagógica. A escola seja de nível superior ou básica, precisa criar estratégia de formação 

de professores para o uso pedagógico em salas de aula virtuais ou presenciais. E isso é desafiador.  

Sobre as estratégias de formação no domínio das TIC (tanto a formação inicial como a 

contínua), Silva (2001) considera que devem ser variadas, quer em nível dos conhecimentos, quer 

em nível das metodologias.  
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Em nível de conhecimento, considera que 

a formação deve incluir uma tríplice abordagem: tecnológica, expressiva e pedagógica. A 
tecnológica deve traduzir-se em conhecimentos sobre a manipulação, rotinas de operação e 
modos de produção das diversas TIC; a expressiva no conhecimento do discurso e das 
linguagens específicas e associadas a cada tecnologia; a pedagógica no conhecimento para 
integrar as tecnologias no processo de desenvolvimento curricular (Silva, 2001, p. 854). 

Em nível das metodologias, considera que a formação também deve incluir uma tríplice 

abordagem: teórica, apresentação de casos e práticas em situações de formação. 

Na teórica, com a inclusão de informações pertinentes provenientes de diversas fontes 

(comunicacionais, psicológicas e pedagógicas); na apresentação de casos recorrendo a simulações 

e a exercícios exemplares; nas práticas em situação de formação através da análise de situações de 

aprendizagens concretas, de forma a garantir o domínio progressivo das novas ideias e habilidades 

relacionadas com o uso pedagógico das TIC.  

Essa estratégia de formação (dois níveis, de conhecimento e metodologia, e cada um com 

uma tripla abordagem) deve ser encarada de forma integrada, pois, como afirma, citando o autor 

António Moderno,  “o domínio da técnica induz, muitas vezes, o formador à ilusão do domínio 

pedagógico” (Silva, 2001, p. 854).  

Para Santos (2014), em fase do crescimento de ofertas de cursos via internet, o professor 

precisa de formação para a docência on-line. Silva et al. (2013) confirmam essa necessidade: 

A ideia generalizada que os jovens chegam hoje ao ensino superior munidos destas 
ferramentas e competências de utilização não corresponde à realidade, como da mesma forma 
não corresponde à realidade o assumir que qualquer docente neste nível de ensino possui 
competências suficientes no manuseio das tecnologias digitais e, muito menos, ainda, que 
possui competências para transformar o uso instrumental numa utilização inovadora e criativa, 
retirando as devidas potencialidadesde utilização pedagógicas que as TDIC contêm (Silva, et 
al., 2013, p. 14). 

O processo de formação continuada vem se instituindo em práticas e projetos pontuais e 

contextualizados (Santos, 2014). Uma alternativa diante desse quadro seria a pesquisa-formação 

como boa estratégia para a formação (Santos, 2014). Para a autora, Edméa Santos, a pesquisa-

formação é um método consolidado de pesquisa, onde sua metodologia pode se constituir em mais 

um espaço multirreferencial de pesquisa e formação, que aprende enquanto ensina e pesquisa, e 

pesquisa e ensina enquanto aprende, tudo articulado no contexto da docência. 

Outro aspecto abordado, nessa dimensão, foi o material didático, ponto básico para todo 

curso a distância por ser a fonte de conhecimento em que todos os alunos buscam a aprendizagem 
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por meio dos conteúdos. Para os cursos, de modo geral, os materiais didáticos estão em 

consonância com o projeto pedagógico. Diante das diversas formas de disponibilizar os materiais 

didáticos, o material impresso tem sido a principal forma de apresentação dos conteúdos; outra 

forma é essa mesma apresentação dos conteúdos de forma digital (e-conteúdos) no ambiente 

virtual, feita, preferencialmente em “pdf”. Quando se trata de outras mídias,  têm-se o CD, DVD e 

videoaulas. Convém salientar que a qualidade de um curso não está somente no material didático, 

mas também é importante que ele apresente autossuficiência, capaz de garantir a medialização no 

processo ensino-aprendizagem. Conforme Sartori e Roesler (2005, p. 65) esclarecem: “um material 

didático é autossuficiente quando apresenta, além do conteúdo e das avaliações, todas as 

orientações para que os alunos desenvolvam suas atividades de estudo, pesquisa, interações com 

colegas e professores”.  

Na educação a distância, o material didático é o recurso  de mediação da relação do aluno 

com a aprendizagem, promovendo, assim, o diálogo professor/aluno. O material pode ser 

apresentado de várias formas e formatos e, com o avanço das tecnologias e a diversificação das 

mídias, o há meios inovadores de produzir conteúdos (e-contéudos) para a EaD e e-learning. Nesse 

sentido, esclarece Dias e Carvalho (2007, p. 6) que:  

A produção de e-conteúdos de aprendizagem de acordo com as normas e standards 
internacionais, garante que os conteúdos são desenvolvidos tendo em conta critérios de 
“granularidade” (objectos de aprendizagem multimédia), critérios de “portabilidade” dos 
conteúdos bem como a sua “reutilização” podendo ser depositados no Repositório e-learning 
uma vez, e depois reutilizados de acordo com as necessidades dos cursos que se queiram 
modelar e oferecer através de uma plataforma e-learning. 

O material impresso e audiovisual estão em consonância com o projeto pedagógico, mas, 

quando, nos questionários, são indicadas outras tecnologias, verifica-se que, de todas, o 

computador é o mais largamente usado, faltando implementar outros recursos tecnológicos.  Essa 

diversificação de recursos não só abre um leque de opções, como também trabalha as várias 

formas de linguagem de apresentação, gerando melhoria nas práticas pedagógicas e nas 

competências dos utentes nas multiliteracias, favorecendo a qualidade da educação a distância. 

Ademais, as orientações dos referenciais de qualidade para elaboração de materiais didáticos são 

claras a esse propósito: “uma vez identificadas as possibilidades objetivas de acesso às diversas 

mídias, o projeto pedagógico deve prever a utilização do maior número possível de meios, de modo 

a permitir o atendimento aos diferentes estilos de aprendizagem dos alunos do curso (MEC, 2007, 

p.5). 
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Apesar das tecnologias móveis já terem assumido o seu papel na sociedade, cada vez mais 

as empresas investem nessas tecnologias para o uso comum. O que se tem visto é que, 

principalmente, os jovens não largam o celular em momento algum, têm com essa tecnologia um 

autêntico “caso de amor” (Pereira, 2009) Nas salas de aula, os alunos levam essas tecnologias nos 

bolsos para se comunicar entre si, então, surge a questão: por que não usar essas tecnologias para 

a mediatização pedagógica, sobretudo na EaD? Por serem móveis e terem acesso à internet, não há 

dificuldades em transportar essas tecnologias (trazê-las conosco, na palma da mão) e acessar os 

conteúdos didáticos, nos diversos formatos, como se comunicar através dos fóruns, chat, 

videoconferência, teleconferência e audioconferência, em “qualquer lugar” e em “qualquer hora”. 

Os celulares com funções “inteligentes”, designados de smartpones, são as tecnologias que, no 

momento, melhor respondem às marcas comunicacionais deste tempo da cibercultura: 

conectividade, mobilidade e ubiquidade, abrindo novos horizontes para o ensino/aprendizagem no 

contexto sócioeducativo da ubiquidade e mobilidade (Garcia, 2015).     

É consensual que não há ainda uma padronização dessas tecnologias para o uso 

educacional, mas entende-se que será de grande valia para o uso na educação a distância, mais 

precisamente na modalidade e-learning e seus desenvolvimentos de c-learning (connective learning), 

m-learning (mobile learning) e u-learning (ubiquitous learning), como consta na componente teórica 

desta pesquisa.  

Tem-se a clareza de que as instituições de ensino superior precisam fazer sua parte, 

sobretudo em pesquisa-formação, para se entender que os celulares não são intrusos em sala de 

aula, pois enquanto essa visão negativa se mantiver, dificilmente serão utilizados como ferramentas 

de mediatização pedagógica. Apesar de todas essas facilidades no uso comum, existem alguns 

entraves ao uso pedagógico que devem ser vencidos, com intensos estudos e pesquisas. Não vai 

existir uma tecnologia perfeita, que vá atender a todas as condições pedagógicas, principalmente na 

complexidade do ensino a distância. Usar as tecnologias móveis, em complementaridade com os 

AVA, será conviver com os desafios. Mesmo com suas limitações, como tamanho da tela, 

capacidade de armazenamento, AVAs para celulares, se pode capacitar coordenadores, 

professores, tutores e alunos a utilizarem para uso didático. Sabe-se que, para desenvolver os 

materiais didáticos, como os objetos de aprendizagem, videoaulas, material digital, entre outros, é 

preciso definir os pré-requisitos de hardware dos celulares; há uma gama de modelos, como 

aconteceu com os desktops (computadores), há algum tempo, hoje, praticamente, todos os 

softwares são utilizados pelos computadores e atendem aos pré-requisitos para o funcionamento. 
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Capacitar docentes e aluno é o caminho, mesmo que seja longo, mas é assim que se encurta a 

distância.      

Outro ponto dessa dimensão, partilhado por todos os segmentos de participantes 

(coordenadores, professores e alunos), é que, no processo de ensino aprendizagem, existe 

consistência entre o sistema de avaliação, material didático, recursos tenológicos e a natureza das 

disciplinas. Como tudo o que se faz na vida exige planejamento, na EaD não deve ser diferente; 

sabe-se que qualquer curso em qualquer modalidade exige o planejamento de todas as ações 

envolvendo a concepção, a produção e a implementação dos cursos ou programas. O Projeto 

Político-Pedagógico é fruto desse planeamento detalhado, envolvendo  todas as ações que vão 

nortear o curso. Nesse sentido, baseando nos referenciais de qualidade (MEC, 2007), sabe-se que 

projetos de cursos na modalidade a distância devem compreender categorias que envolvem, 

fundamentalmente, aspectos pedagógicos, recursos humanos e infraestrutura, para que o 

desenvolvimento de cursos a distância tenham qualidade e viabilidade. 

Para Sartori e Roesler (2005), o desenho pedagógico é aquele que diz respeito à definição 

dos objetivos educacionais, à concepção curricular, à escolha das mídias educativas e de 

comunicação que serão colocados à disposição de estudantes e de docentes/tutores, à concepção 

e execução dos materiais didáticos, à definição da  metodologia de ensino, à concepção dos 

sistemas de avaliação, à elaboração da dinâmica do atendimento tutorial ao aluno e às relações dos 

estudantes entre si. 

Para os coordenadores, na organização do controle e registro acadêmico, os serviços 

atendem às expectativas do curso em relação a: registro da vida acadêmica discente, atividades 

acadêmicas discentes, fluxo curricular, atendimento aos docentes do curso e dados atualizados 

sobre matrículas. O referencial de qualidade (MEC,2007) descreve a importância da gestão 

acadêmica, de um curso em EaD, a qual deve estar integrada aos demais processos da instituição. 

As necessidades dos alunos a distância são semelhantes ao presencial, o que mais faz diferença é 

que, geograficamente, o aluno pode não estar próximo da instituição, motivo pelo qual os serviços 

devem ser disponibilizados on-line. Esses serviços devem ser oferecidos aos alunos de EaD nas 

mesmas condições e suporte do presencial, não havendo diferenciação; isso só é possível 

recorrendo à gestão on-line (e-governança) O perfil do aluno, em EaD, é de trabalhador-estudante, já 

está no mercado de trabalho, pode, inclusive viver e/ou trabalhar longe do campus EaD, por esse 

motivo escolheu uma modalidade que lhe desse mais flexibilidade, tanto no aspecto pedagógico 
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como administrativo. Assim, o sistema acadêmico deve priorizar, no sentido de oferecer ao 

estudante, geograficamente distante, o acesso aos mesmos serviços disponíveis para o do ensino 

presencial, como: matrícula, inscrições, requisições, acesso às informações institucionais, secretaria 

e tesouraria (MEC,2007). 

Para os coordenadores, o pessoal técnico e administrativo dos cursos é insuficiente para as 

atividades que os cursos requerem, haja vista a importância administrativa e técnica que um curso 

a distância exige. Esse ponto deve merecer a devida atenção, pois as respostas que os professores 

e alunos precisam, para que o curso possa oferecer uma gestão de qualidade nos serviços, 

acadêmicos e técnicos, provêm da equipe administrativa e técnica.  

A comunicação na educação a distância se dá através da interação, sendo essa 

interatividade proporcionada pelas tecnologias digitais de informação e comunicação. Seja de tipo 

síncrono ou assíncrono, cada tipo de comunicação tem suas funcionalidades e suas aplicabilidades 

nos modelos pedagógicos a distância e devem ser aplicadas nesse processo, colocando professores 

e alunos sempre no centro do processo educacional fazendo da sala de aula, presencial ou virtual, 

uma “sala de aula interativa” (Silva, 2012). A interatividade deve ser implementada utilizando as 

diversas tecnologias, estimulando professores e alunos a participar ativamente de grupos de estudo 

e no processo de aprendizagem do curso. Nos resultados da presente investigação constatou-se que 

há carência na utilização desses meios tecnológicos, sendo preciso disponibilizar mais esses meios 

e capacitar professores e alunos para que possam ter uma comunicação bidirecional e 

multidirecional, possibilitando, assim, a  construção do conhecimento numa comunicação dialógica. 

Nesse sentido, afirma Kenski (2008, p.19) que: 

Os novos processos de interação e comunicação no ensino mediado  pelas  tecnologias  visam  
ir  além  da  relação  entre  ensinar  e aprender.  Orientam-se para a formação de um novo 
homem, autônomo, crítico, consciente da sua responsabilidade individual e social, enfim, um 
novo cidadão para uma nova sociedade. 

6.6.3 Dimensão corpo social (professores e tutores) 

Questionados os coordenadores, professores e alunos para saber se os docentes têm 

formação compatível para desenvolver os conteúdos das disciplinas que ministram em EaD, as 

respostas são afirmativas. Contudo, para coordenadores e professores, os docentes não estão 

preparados para o enino-semipresencial. Assim, um ponto que deve ser visto com atenção pelos 

responsáveis da EaD, no IFRN, é a modalidade b-learning. Quando se fala em modalidade de 

ensino, normalmente cita-se a presencial e a distância, sem perceber que já existe a modalidade 
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semipresencial, também designada de híbrida  ou b-learning, designação que se tem imposto na 

comunidade científica. Para Moran (2007), os cursos presenciais tornar-se-ão, progressivamente, 

semipresenciais, ao considerar que, hoje, alguns professores de cursos presenciais já estão usando 

as ferramentas de comunicação on-line. Esse uso está se dando praticamente por iniciativa própria 

dos professores, já que, no caso do IFRN, a instituição ainda não instituiu, na sua prática 

acadêmica, essas ferramentas. Sabe-se que é preciso que haja uma conscientização institucional 

para a formação dos professores, na sua prática pedagógica, na utilização do b-learning. Para o 

IFRN, que é uma escola de cunho tecnológico, onde seus cursos de técnicos utilizam laboratórios 

(praticamente na maioria dos cursos), pode ser muito bem aplicado o sistema b-learning. As aulas 

se dividem em disciplinas teóricas e práticas de laboratórios, exatamente a proposta do b-learning 

atendendo a ambas as partes, sem prejuízo do aluno na sua formação prática. No sistema b-

learning, não há uma definição de quanto vai ser presencial e distância, essa distribuição deve ser 

definida em sede do projeto politico-pedagógico do curso.  

Demo (2010), em obra sobre “Outra Universidade”, considera que seria fundamental rever 

o formato dos cursos e, entre algumas sugestões, refere o uso do sistema b-learning: 

Propor cursos híbridos ou mesclados (presença física e virtual); acabar com a mania de 

comparecer todo dia à universidade para frequentar aula; o comparecimento será exigido na 

medida da orientação e avaliação no professor e da pesquisa e elaboração no aluno (Demo, 2010, 

p. 44). 

Em relação aos tutores do curso, todos os coordenadores, professores e alunos afirmaram 

que eles possuem formação acadêmica e qualificação especifica em EaD; contudo, para os alunos, 

não estão preparados para a preparação e correção das avaliações, sendo merecedora de atenção 

a esse respeito.  

Os tutores, na verdade,  também são professores. Os professores e tutores são recrutados 

do sistema de educação presencial, e, na maioria das vezes, sem experiência na docência em EaD. 

Na literatura, ainda não está definido como deve ser chamado, se de tutor ou tutor-professor. O que 

está mais ou menos claro é a função dos tutores. Oferecer um curso de formação para tutoria a 

distância, faltando pouco tempo para começar a disciplina, não é suficiente para ministrar a 

disciplina na condição de tutor; é preciso que haja uma formação contínua no exercício do trabalho, 

acompanhado pelo professor coordenador da disciplina já com experiência na docência em EaD e a 
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equipe pedagógica do curso. O tutor, para alguns modelo de curso a distância, é peça chave, pois é 

ele quem, praticamente, conduz todo o processo ensino/aprendizagem.   

Uma das principais funções do tutor é o esclarecimento de dúvidas; por esse motivo, é 

necessário o conhecimento e competências para usar as TIC, haja vista que toda a interação se 

dará através das tecnologias, sejam assícronas ou síncronas. Ademais, é necessária a flexibilidade 

para esse atendimento aos alunos.  Todo o processo do atendimento deve estar contemplado no 

projeto político-pedagógico do curso. O tutor a distância tem também a responsabilidade de 

promover espaços de construção coletiva de conhecimento, selecionar material de apoio e 

sustentação teórica aos conteúdos, fazendo parte de suas atribuições, e ainda,  participar dos 

processos avaliativos de ensino-aprendizagem, junto aos docentes (MEC, 2007). 

Para Gusso (2009), o processo de avaliação envolve o professor, tutor e equipe pedagógica 

e todos devem estar a par da complexidade que é avaliar pessoas com diferentes habilidades, 

porém todos devem estar de acordo com os critérios e as possibilidades de realização da avaliação. 

Sendo da responsabilidade do tutor-professor, funções, tais como: organizar as tarefas de ensino e 

aprendizagem; ter domínio dos conhecimentos trabalhados; criar situações de aprendizagens; 

construir diálogos significativos e realizar atividades de avaliações que busquem a reflexão e a 

autonomia, e convidem o aluno a continuar aprendendo,  dessa forma, questões “como avaliar? por 

que avaliar? quando avaliar?” deverão ser norteadoras do trabalho profissional do tutor-professor 

(Gusso, 2009). 

Sobre o atendimento aos alunos, quanto à flexibilidade, interação e qualidade, a equipe de 

docentes e tutores se considera apta a fazer esse atendimento.  

A educação a distância tem, no seu modelo educacional, um ponto forte que é a 

flexibilidade, que populariza  e expande essa modalidade. Esse é um dos motivos do perfil dos 

alunos da EaD, trabalhadores e, maioritariamente, do sexo feminino, com diversas ocupações 

diárias, e que não podem frequentar uma escola tradicional (de regime presencial). No entanto, 

convém tomar alguns cuidados em relação à organização para aproveitar todos os benefícios que a 

modalidade oferece. A flexibilidade garante que, em qualquer tempo, em qualquer hora e em 

qualquer lugar, possa acontecer a situação de ensino/aprendizagem, mas tal deve suceder dentro 

do cronograma da disciplina, respeitando os prazos de entregas das atividades. Professores e 

tutores devem ficar atentos com a questão da flexibilidade, orientando os alunos a criar um 

cronograma de estudos e segui-lo. A flexibilidade, para ser utilizada na sua amplitude, deve ser 
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negociada com os alunos. A comunicação, envolvendo, nesse caso, a “negociação”,  é o ponto 

chave para a flexibilidade. 

A interação é o lado vivo da educação a distância, o lado presencial, mesmo que feita de 

modo virtual, na linha do pensamento do conceito de “cultura da virtualidade real” proposto pelo 

sociólogo Manuel Castells, ou seja, a interação comunicativa é virtual porque está construída 

através de processos virtuais de comunicação de base eletrónica, mas,   

É real (e não imaginária) porque é a nossa realidade fundamental, a base material com que 

vivemos a nossa existência, construímos os nossos sistemas de representação, fazemos o nosso 

trabalho, nos relacionamos com os outros, obtemos informação, formamos a nossa opinião, 

atuamos politicamente e alimentamos os nossos sonhos (Castells, 2004, p. 240). 

Sem a comunicação entre professor e alunos fica apenas o silêncio. Sabe-se que, na EaD, 

se deve evitar o isolamento; por isso, a interação deve estar sempre presente no processo 

educacional a distância. Mesmo com o material didático de qualidade e disponível em diversos 

formatos e mídias, há necessidade da interação para dirimir dúvidas; ademais, existe a clareza de  

que não existe processo de ensino/aprendizagem sem interlocução; todas as partes precisam 

interagir: professor/tutor, professor/alunos, tutor/alunos e alunos/alunos.   

Para os coordenadores, professores e alunos, a relação dos tutores (presenciais e a 

distância) para atender aos alunos, está adequada, não havendo necessidade de mudança. Para os 

coordenadores, a relação ideal seria de 25 alunos para um tutor a distância, também no presencial 

seria de 25 alunos para um tutor.  

A relação de tutores por aluno na educação a distância é um ponto sempre em discussão; 

para alguns autores, o ideal é entre 20 e 30 alunos. Numa pesquisa divulgada por Mattar (2007), o 

número que mais prevaleceu foi o de 30 alunos por turma, apesar de ter havido uma variação nas 

respostas de 20 até 60 alunos. O referencial para a qualidade (MEC, 2007), classifica os tutores 

como tendo um papel  fundamental no processo educacional, devido às atribuições que assumem 

no processo de ensino/aprendizagem. Sabe-se que existem diversos modelos educacionais para a 

modalidade a distância, como o que utiliza tutores mediadores; esse é o caso do IFRN, que tem um 

(1) tutor para 30 alunos. Essa relação também é aplicada para o professor por alunos.  

Para os alunos, a presencialidade (do coordenador, dos professores e tutores a distância) é 

essencial para o processo do desenvolvimento do curso. A necessidade tão exigida da 

presencialidade não vem, apenas, do histórico dos alunos que, na sua maioria, frequentaram o 
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ensino tradicional. Pode ser um forte motivo, mas é necessário também ter em conta outros pontos 

que podem levar a isso. Como exemplo, pode-se referir: o aluno ter conhecimento de como se dará 

o processo ensino/aprendizagem; as dúvidas sobre os conteúdos ministrados através do material 

didático; uma interação dos professor e tutores com os alunos mais atempada e mais próxima; o 

tempo de feedback mais atempado; os alunos terem acesso ao suporte necessário para a utilização 

do AVA e outras mídias; a apresentação do projeto político-pedagógico aos alunos; o fato de os 

alunos não se sentirem abandonados. Todos esses aspectos podem levar os alunos, mais carentes 

de uma presença face-a-face, em querer que coordenadores, professores e tutores a distância 

estejam mais presentes. Procedendo a uma análise do perfil de cada corpo da população inquirida, 

entende-se que há necessidade de mais esclarecimento por parte dos coordenadores de todo o 

processo administrativo e acadêmico do curso. Igualmente, se entende que professores e tutores a 

distância precisam interagir com os alunos para suprir todas as dúvidas que os alunos venham a 

ter. Uma forma de solucionar essa questão é a implantação do modelo b-learning no IFRN, haja 

vista que esse modelo atende à complementaridade entre a presença e o on-line, e que a 

distibuição dos tempos entre dois momentos deve ser objeto de “negociação” entre as partes 

envolvidas, considerando também a natureza dos cursos.   

As ferramentas mais utilizadas para a interação são: e-mail, fórum e chat. Ferramentas 

como videoconferência são muito pouco usadas e a webconferência e a teleconferência não são 

usadas. É evidente que a videoconferência é a tecnologia para a educação a distância que mais se 

aproxima da sala de aula presencial, haja vista que todo o vídeo e áudio estão acontecendo on-line, 

e a comunicação entre professores e tutores também é on-line. Isso faz com que os alunos se 

sintam participando como se estivessem em uma aula presencial, vivenciando, numa maior 

plenitude a cultura da “virtualidade real”. As videoconferências são conectadas à rede internet, isso 

facilita a comunicação e os custos, e hoje em dia, dispositivos gratuitos como o skype proporcionam 

uma videoconferência de grupo com bastante qualidade. A webconferência, também, é uma 

videoconferência, só que, através dos computadores, tem uma característica diferente das 

videoconferência em salas, normalmente, acontece em laboratórios ou individualmente, A 

teleconferência acontece via satélite ou pode também ser via internet, a diferenciação é que, 

mesmo o professor ou tutor falando ao vivo, a comunicação se dará via pacote; isso significa que os 

questionamentos ou perguntas, serão enviadas via e-mail ou fax. Normalmente, se utilizam as 

teleconferências para palestras com um número expressivo de participantes. Todas essas 

tecnologias podem ser aplicadas na educação a distância; cada uma, é claro com suas 
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características e limitações. A sua aplicação depende do planejamento pedagógico do curso,  e 

cada curso, com suas características, pode definir qual usar e como usar. É também relevante que 

esse sistema de videoconferência possa estar agregado à plataforma de e-learning, pois isso fornece 

uma gestão mais integrada do processo de ensino/aprendizagem.   

A frequência da comunicação entre o professor e aluno se dá semanalmente, 

preferencialmente; quando o aluno solicita o professor para dirimir alguma dúvida sobre conteúdo 

da disciplina, de modo geral o professor responde após um dia. Já com o tutor a distância, a 

frequência de comunicação ocorre duas vezes por semana. Quando o aluno solicita o tutor para 

eliminar alguma dúvida sobre o conteúdo da disciplina, o tutor a distância, em regra, responde no 

mesmo dia.  

A interação no processo ensino/aprendizagem na educação a distância, é peça 

fundamental para a construção do conhecimento do aluno. Estar em um ambiente de 

aprendizagem (AVA) sem comunicação com professor, tutor, ou mesmo com outros colegas, é o 

mesmo que estar no meio do mar sozinho. Isso significa dizer que é fundamental que professores e 

tutores utilizem as ferramentas de comunicação com os alunos. O processo de aprendizagem on-

line é complexo, náo tem “face-a-face”. Então, deve-se aprimorar o sistema de interação. O tempo 

de resposta, no caso para o feedback, deve ser o mais rápido possível; a tolerância é, no máximo, 

de 24 horas, como foi visto no ponto anterior deste capítulo, referindo-nos a estudos levados a cabo 

por Gunawardena (1998) e Ikpa (2000). Ultrapassando esse tempo já começa o desinteresse do 

aluno, que pode ocasionar desmotivação e provocando um estado de isolamento; um tempo mais 

prolongado de ausência de feedback pode levar ao abandono e à evasão do curso.  

6.6.4 Dimensão instalações fisicas e suporte 

Para coordenadores e professores, o número de salas é suficiente para atender às 

atividades presenciais do curso. As salas de professores, tutores, reuniões e gabinetes de trabalho 

são, também, suficientes, e estão devidamente equipadas com computadores conectados à 

internet. Ademais, a  rede de comunicação, a internet, atende a coordenadores, professores e 

alunos, assim como os recursos de tecnologia de informação e comunicação (audiovisuais e 

multimídia). 

Quanto às instalações, os principais problemas centram-se na biblioteca, sendo que as 

respostas em relação ao assunto não são consensuais entre os três grupos de participantes na 

pesquisa: sobre o espaço e mobiliário para estudo, para os coordenadores não é satisfatório,  sendo 



Capítulo VI – Apresentação, análise e discussão dos resultados 
 

 334 

porém satisfatório para professores e alunos; sobre o acervo, é satisfatório para professores e 

alunos, mas é  insatisfatório para os coordenadores. Para os coordenadores, as  bibliotecas não, é 

A biblioteca é um espaço livre e democrático onde devem existir as mais variadas 

informações, sem distinção de politica, de raças ou culturas. A biblioteca deve ser aberta para a 

comunidade em geral, para todos os que necessitem de obter informações sobre um determinado 

assunto. É essencial para o desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão nas instituições de 

educação superior, como afirmam Silva, Conceição e Braga (2004, p. 135): 

A biblioteca universitária está diretamente ligada ao ensino superior e é uma instituição 
fundamental para auxiliar no processo de aprendizagem. Sua influência está ligada ao auxílio, 
ao ensino, à pesquisa, ao atendimento a estudantes universitários e à comunidade em geral. 
Seu papel é suprir as necessidades de informações técnicas, científicas e literárias ao ensino, à 
pesquisa e à extensão.  

A biblioteca, para atender às demandas de uma instituição em nível superior, precisa 

atender ao ensino, pesquisa e extensão. Para Silva (2006), essa tríade fornece apoio à consecução 

dos objetivos da instituição, centrando seu foco nas necessidades informacionais dos indivíduos. A 

autora destaca a missão da biblioteca numa instituição de ensino superior: 

• Prestar serviço de informação às atividades de ensino pesquisa e extensão. 

• Promover o acesso, a recuperação e a transferência de informação para toda a 

comunidade universitária, colaborando no desenvolvimento científico, tecnológico e cultural da 

sociedade como um todo. 

• Prover a infraestrutura bibliográfica, documentária e informacional para apoiar as 

atividades da instituição, centrando seus objetivos nas necessidades informacionais dos membros 

da comunidade. 

Todos os cursos de graduação passam por avaliação pelo Ministerio de Educação (MEC), e 

a biblioteca, por ser um setor estratégico dentro de uma instituição de ensino, é avaliada pela 

comissão de reconhecimento ou renovação do reconhecimento do curso como ponto de peso para 

os critérios de avaliação de cursos presenciais ou a distância. O instrumento de avaliação de cursos 

de graduação presencial e a distância avalia três dimensões: organização didático-pedagógica, 

corpo docente e tutorial e infraestrutura física e acadêmica, com ênfase na biblioteca. Não se pode 

associar as melhorias da biblioteca apenas com as exigências do MEC, o ponto que deve ser 

discutido, permanentemente, sobre as melhorias, é com a visão de atender, cada vez melhor e com 

qualidade, às comunidades acadêmicas formadas por professores, alunos e a sociedade.  
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Uma biblioteca deve ter infraestrutura para atender presencialmente e on-line. Tanto os 

alunos do ensino presencial como os da a distância fazem uso do acervo da biblioteca. Uma 

biblioteca não pode ter um ou outro sistema, precisa disponibilizar seu acervo em suporte físico e 

virtual. O acervo físico, normalmente, é disponibilizado em estantes com indicações sobre os livros, 

para o acesso a esse acervo; professores e alunos precisam se deslocar até a biblioteca para ter 

acesso à leitura em salas da biblioteca ou por empréstimo; nem sempre é possível levar os livros 

por empréstimo, pois pode existir um número limitado de exemplares, destinado apenas a leitura 

em sala. Essa condição limita, substancialmente, o desenvolvimento acadêmico do professor e 

aluno, assim como na pesquisa e extensão.  

Já para as bibliotecas virtuais não existe limite de acesso, o que torna o acesso mais livre e 

democrático, sem muitas barreiras burocráticas, como deve ser uma biblioteca.  Para Gaiman 

(2013, p.4): 

O tema das bibliotecas é liberdade. Liberdade de ler, liberdade de ideias, liberdade de 
comunicação. Seu tema também é a educação (que não é um processo que termina no dia 
que deixamos a escola ou a faculdade), o entretenimento, sobre criar espaços seguros e 
acesso à informação. 

A par das bibliotecas físicas, entende-se que a existência de bibliotecas virtuais, com os 

acervos on-line e de livre acesso, é o caminho que deve ser trilhado por qualquer IES, e, em 

particular, por aquelas que oferecem cursos a distância. Pela característica dos alunos em EaD, que 

normalmente estão distante da escola e de não terem tempo disponível para frequentar as 

bibliotecas físicas. Além de toda a infraestrutura das bibliotecas, o mais importante é seu acervo, 

deve ser composto da bibliografia básica dos cursos, mas também de revistas on-line e repositório 

científico.  

Para Rodrigues (2006, p. 30), criar uma politica de livre acesso é fundamental, pois, sem 

essa politica, não existe um acesso livre: 

O Acesso Livre não se destina a livros relativamente aos quais os autores pretendam obter 
receitas, ou textos não académicos, como notícias ou ficção. Mas pode aplicar-se naturalmente 
a todos os trabalhos dos quais os autores não esperem pagamento, como comunicações a 
conferências e congressos, teses e dissertações, relatórios técnicos, working papers, relatórios 
governamentais, etc. 

Esse autor, atual diretor dos serviços de documentação da Universidade do Minho 

(UMINHO), e grande impulsionador do acesso livre, explica que uma política de acesso livre 

“significa  a  disponibilização  livre  na  Internet  de  literatura  de  carácter  académico  ou  
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científico,  permitindo  a  qualquer  utilizador  ler, descarregar,  copiar,  distribuir,  imprimir,  

pesquisar  ou  referenciar  o  texto  integral  desses  documentos” (Rodrigues, 2006, p. 31).     

Para entender mais sobre o acesso livre, tem-se como referência o serviço de 

documentação da UMINHO (www.sdum.uminho.pt) e a importância da biblioteca digital para o 

processo pedagógico e de pesquisa realizado nessa universidade, cujos cursos funcionam, 

fundamentalmente, na modalidade presencial; recentemente também foi cirada uma unidade de 

EaD.  

A biblioteca digital da UMINHO engloba diversos serviços de recursos bibliográficos que 

oferecem suporte às atividades de ensino, pesquisa e extensão. Os serviços são: catálogo; 

repositórioUM; portal b-on; base de dados; A-to-Z eRevistas/eBooks e Edições digitais. 

Todos esses serviços estão integrados à biblioteca digital, para atender aos professores, 

alunos e à comunidade universitária. Para oferecer esses serviços, primeiro a instituição criou a 

política do livre acesso a toda a produção científica da UMINHO, onde os autores e coautores 

liberam o acesso às informações. 

Um dos serviços de destaque, na biblioteca digital, é o repositório, pois é nele que está toda 

a produção acadêmica e cientifica realizada na Universidade. Para Rodrigues (2005, p. 6), o 

repositório é: “um sistema de informação que armazena, preserva, divulga e dá acesso à produção 

intelectual da U.M. em formato digital”. 

O autor cita alguns pontos vitais para a instituição ao criar um repositório, como: contribuir 

para aumentar o impacto da investigação desenvolvida na Universidade aumentando a sua 

visibilidade e acessibilidade; preservar a memória intelectual da Universidade; facilitar a gestão da 

informação na Universidade.  

Outro importante ponto é a plataforma que vai ser utilizada para o gerenciamento do 

repositório. A UMINHO escolheu a plataforma Dspace, que é um projeto das bibliotecas do 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), para recolher, preservar, gerir e disseminar a produção 

intelectual dos seus investigadores.  Enfim, um sistema gratuito e de códico aberto.  

Importa lembrar que a produção científica só atinge seu objetivo quando as comunidades, 

formadas por pesquisadores, professores, alunos e outros, têm acesso a essas  informações. O 

“cofre” não foi feito para guardar produção científica, pois UMINHO criou a política do acesso livre, 
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condição para todos os pesquisadores, professores e alunos e demais público, de qualquer parte do 

mundo, que pretenda aceder à produção científica realizada por docentes e investigadores:  

Os docentes e investigadores da Universidade do Minho que sejam autores ou co-autores 

devem depositar as suas publicações e documentos no RepositóriUM – Repositório Institucional da 

Universidade do Minho, para disponibilização em acesso livre, com as excepções definidas.  

Os autores de teses e dissertações aprovadas pela Universidade do Minho deverão autorizar 

o depósito da sua tese e dissertação no RepositóriUM (rodrigues,2005, p. 20). 

O que se tem de claro é a importância das bibliotecas, principalmente a biblioteca on-line, 

haja vista as características dos alunos de educação a distância, que necessitam acessar as 

informações através do computador ou de outras tecnologias. A figura 10 mostra as funções das 

tecnologias na EaD, da docente e investigadora da UMINHO, Maria João Gomes, que tem 

pesquisado sobre a EaD e e-learning. 

Figura 10– Função das tecnologias na EaD 

  

Fonte: Gomes (2008, p. 182) 

Ao terminar esse ponto acerca da importância da biblioteca para a educação, corrobamos o 

enfático pensamento de Gaiman (2013) sobre a obrigação de uma IES de apoiar as bibliotecas: 

Nós temos uma obrigação de apoiar as bibliotecas. De usar bibliotecas, de encorajar os outros 
a usar bibliotecas, de protestar contra o fechamento de bibliotecas. Se você não valoriza 
bibliotecas então você não valoriza a informação ou a cultura ou a sabedoria. Você está 
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silenciando as vozes do passado e está prejudicando o futuro. (Gaiman, 2013, p. 5). 

Ainda nessa dimensão sobre as instalações físicas e suportes, observa-se nesta pesquisa, 

que os alunos portadores de necessidades especiais não têm as melhores condições nos espaços 

para acesso, nos equipamentos, nos serviços, nos acervos, nas instalações, na plataforma de 

ensino e nos laboratórios. Aspecto que urge solucionar a bem de uma educação inclusiva, mas 

também por força da regulamentação legal sobre a acessibilidade. 

Com efeito, em 16 de novembro de 2006 foi instituído, pela Portaria nº 142, o Comitê de 

Ajudas Técnicas (CAT), estabelecido pelo Decreto nº 5.296/2004 no âmbito da Secretaria Especial 

dos Direitos Humanos da Presidência da República, na perspectiva de imprimir transparência e 

legitimidade ao desenvolvimento da Tecnologia Assistiva no Brasil. Ajudas Técnicas é o termo 

anteriormente utilizado para o que, hoje, se convencionou designar Tecnologia Assistiva.  

 O comitê de ajudas técnicas definiu tecnologias asssistiva como sendo:  

Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que 
engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam 
promover a funcionalidade, relacionada à atividade e participação, de pessoas com deficiência, 
incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de 
vida e inclusão social (SEDH, 2009, p. 9)  

A importância de o IFRN criar uma política efetiva para o uso das tecnologias assistiva 

remete para atender aos requisitos da portaria e promover a política de inclusão, já que se está 

numa instituição de educação, formando gente para trabalhar com gente. Está se falando de 

educação a distância com as tecnologias funcionando como mediadoras do processo 

ensino/aprendizagem, em que professor e tutor atuam de modo virtual, e material didático com 

conteúdos disponíveis em mídias, na forma digital ou impressa. Como ficam os alunos, portadores 

de necessidades especiais, se, nesse processo, não for inserida a política de inclusão? O 

desenvolvimento de recursos e outros elementos de tecnologia assistiva têm propiciado a 

valorização, integração e inclusão dessas pessoas, promovendo seus direitos humanos. A instituição 

deve, pois, fazer apropriação desses recursos e aplicar no seu fazer pedagógico, comtemplando os 

alunos com necessidades especiais. A educação a distância é uma modalidade que, no seu 

método, usa as tecnologias como meio para aprendizagem; pessoas sem mobilidade ou mobilidade 

reduzida, nesse ambiente educacional, tendem a se adaptar com facilidade, como a questão do 

deslocamento, visto que estarão diante do computador, utilizando uma plataforma de ensino (AVA). 

Para que isso possa acontecer, urge uma política de inclusão. A plataforma, no caso do IFRN, é a 

sala de aula virtual, tudo acontece nesse ambiente, do material didático à aprendizagem; se, nele, 
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não se contempla a acessibilidade, o processo ensino/aprendizagem não se realiza, ou se realiza 

de modo insatisfatótorio, para esses alunos com necessidades especiais. Toda a politica deve atingir 

o campus EaD e seus polos de apoio presencial, nos serviços,  laboratórios, biblioteca, plataforma 

de ensino, acervos, material didático, equipamentos, nos acessos e nas instalações.      

6.6.5 Dimensão ensino/aprendizagem e metodologia pedagógica 

Questionados sobre as metodologias aplicadas no curso, os coordenadores, os professores 

e os alunos convergem que a incidência recai nos  trabalhos individuais, coordenadores e 

professores concordam em afirmar que há aulas expositivas, aulas dialogadas e trabalho em grupo, 

enquanto os alunos discordam do uso dessas metodologias. Para os alunos, a falta de interação é o 

que mais incide, além da falta de contato presencial com o professor. Segundo o aluno: 

a turma não teve nenhuma aproximação de interação que para mim seria interessante pois 
ajudaria e muito na troca de interesses compartilhados, no meu ver o ensino se tornou muito 
individual portanto mais difícil para assimilar os conteúdos, poderia haver encontros 
presenciais com as turmas para essa troca de saberes. 

Todos concordam que os objetivos do curso e das disciplinas são claros e repassados aos 

alunos no início das aulas. Ademais, há concordância quanto se trata da preparação dos conteúdos, 

visando aos recursos de TIC e ao perfil dos egressos. 

Quando se trata das atividades em EaD, coordenadores, professores e alunos concordam 

que a análise de textos, exercícios e trabalhos escritos são as mais realizadas. Coordenadores e 

professores concordam, também, em afirmar que há a análise de documentos audiovisuais, 

aspecto em que apenas 50% dos alunos concordam; já na elaboração de projetos, coordenadores e 

professores concordam, enquanto os alunos não. Para resenhas, não houve uma discordância 

significativa, os três segmentos com valores próximos concordam que é pouco aplicado. Houve uma 

discordância quanto ao uso de artigos como metodologia; os coordenadores, na sua maioria, 

referem que são aplicados; 50% dos professores também referem que os aplicam, mas os alunos 

afirmam que não.  

Acerca dos instrumentos e métodos utilizados na avaliação do processo de ensino-

aprendizagem, há convergência de pontos de vista em alguns métodos: a prova escrita é o principal 

método de avaliação, os trabalhos individuais também são muitos aplicados, ao passo que os 

testes, prova oral e exames não são aplicados. Outros métodos como, por exemplo,  elaboração e 

apresentação de projetos, só são referidos pelos coordenadores, para a generalidade de professores 

e alunos não se aplicam,  e a avaliação contínua, para coordenadores e professores e alunos, 
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também não é aplicada, de forma geral. Em síntese, nos cursos em EaD no IFRN, conforme 

respostas dos três segmentos dos participantes na pesquisa, os principais instrumentos e métodos 

de avaliação são as provas escritas e os trabalhos individuais. 

O processo de avaliação da aprendizagem, no ensino a distância, tem o mesmo objetivo de 

qualquer outro sistema, não havendo diferenciação na aprendizagem. Para o desenvolvimento do 

aluno, se deve buscar graus mais complexos de competências cognitivas, habilidades e atitudes, 

possibilitando-lhe alcançar os objetivos propostos. Por ser a distância não significa dizer que o aluno 

está sozinho nesse processo; com ele, estão os professores, tutores e a equipe pedagógica além 

dos próprios colegas da turma. O aluno a distância não pode ser considerado um autodidata. 

Entende-se que os modelos adotados na EaD que levam o aluno a agir como autodidata  não são os 

mais apropriados. A avaliação deve ser um processo contínuo em que o aluno está desenvolvendo 

as atividades e, ao mesmo tempo, sendo avaliado. A avaliação deve ser entendida como 

instrumento na construção do conhecimento, e não como medidor do conhecimento.  

Para o aluno ser bem avaliado, é preciso que professores, tutores, alunos e equipe 

pedagógica estejam no processo como atores participantes ativos. A interação é fundamental na 

construção do conhecimento, sem a interação não se pode avaliar o desenvolvimento do aluno. 

Para isso, professores e tutores que estão à frente do processo precisam estar capacitados a utilizar 

as ferramentas de comunicação para o fazer pedagógico. As ferramentas tecnológicas de interação, 

por si só, não alteram o cenário educacional, elas são mediadoras; os professores, tutores e alunos 

constituem as forças das  mudanças que podem ocorrer no cenário educacional.   

No campus EaD do IFRN, o processo avaliativo é contínuo e utiliza atividades individuais e 

provas escritas, como demonstrou a pesquisa. No processo, há avaliações a distância e avaliações 

presenciais. As provas são presenciais, como determina o Decreto nº. 5.622, de 19/12/2005, que 

estabelece obrigatoriedade e prevalência das avaliações presenciais sobre outras formas de 

avaliação. Destaca-se, ainda, que o planejamento dos momentos presenciais obrigatórios deve estar 

claramente definido, bem como os estágios obrigatórios e defesa de trabalhos de conclusão de 

curso quando previstos na legislação pertinente e atividades relacionadas a laboratório de ensino, 

quando for o caso. 

Contudo, nesse momento, há estudos que estão sendo efetivados na plataforma moodle 

para que as provas possam ser on-line. Para a interação, como demonstrou a pesquisa, os 

professores e tutores utilizam as tecnologias assícronas, preferencialmente, pelo uso do e-mail e 
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fórum. No processo avaliativo contínuo, é indicada, também, a utilização de tecnologias síncronas, 

marcando a presença do professor e tutor em vídeo e áudio.  

6.6.6 Dimensão Problemas e dificuldades 

Quando se trata dos principais problemas encontradas no decorrer das aulas em EaD, 

observa-se que há convergência, para coordenadores, professores e alunos, em referirem a  

insuficiência da bibliografia (referida particularmente pelos coordenadores), contudo, para 

coordenadores e professores o principal problema está no insuficiente “comprometimento dos 

alunos para com o curso”. Ou seja, esses grupos de participantes não veem grandes problemas no 

atendimento dos professores, no atendimento dos tutores presenciais, no atendimento dos tutores 

EaD, nos recursos tecnológicos, na manutenção dos recursos e no material de apoio didático, mas 

na insuficiência da bibliografia e, sobretudo, no “comprometimento dos alunos para com o curso”. 

Contudo, a grande maioria dos alunos (72,4%) não considera que há problemas com esse 

indicador, apesar de ser o que registra valor mais elevado nos problemas: 28% dos alunos referem 

o “comprometimento com o curso”; 27%, a insuficiência de recursos didáticos; 25%, a insuficiência 

do atendimento dos professores; 18%, a insuficência do atendimento dos tutores EaD; 17%, a 

insuficiência dos recursos tecnológicos; 15%, a insuficência do atendimentos dos tutores 

presenciais; 14%, a insuficiência da bibliografia; e 10%, a insuficência da manutenção dos recursos 

tecnológicos. Apesar de essas insuficências não serem maioritárias junto aos alunos, entende-se 

que devem merecer atenção visto que há um grupo significativo que mostra insatisfação em relação 

a esses aspectos.  

Com relação às dificuldades, para coordenadores e professores, centram-se na disposição 

de professores para trabalhar na EaD que a visão dessa modalidade não tem qualidade e que os 

alunos não têm conhecimento da metodologia da EaD. Não são apontados, como dificuldades, os 

recursos financeiros, o apoio institucional, a formação de recursos humanos para trabalhar na EaD 

e a disponibilidade das novas tecnologias.  Os coordenadores também referem  a formação de 

equipe multidisciplinar, ao passo que os professores não referem esse indicador. Portanto, pode-se 

concluir que as principais dificuldades estão na falta de disposição de professores para trabalhar na 

EaD, visto que a visão dessa modalidade não tem qualidade e que os alunos não têm conhecimento 

da metodologia de EaD.  

A educação a distância vem atuando com a mediatização, desde os remotos tempos da 

correspondência postal, chegando hoje às mais avançadas tecnologias de comunicações.  Esse 



Capítulo VI – Apresentação, análise e discussão dos resultados 
 

 342 

avanço tecnológico contribuiu para o surgirmento de novos modelos de EaD, com base nas 

gerações tecnológicas, proporcionando mais qualidade aos cursos fundamentalmente, pela 

possibilidade de interação professor/aluno e aluno/aluno. Contudo, apesar de toda a expansão da 

EaD no mundo e no Brasil, essa modalidade ainda é vista como de segunda categoria (Kenski, 

2006). A autora elenca alguns motivos para essa visão que a EaD não tem qualidade, em uma 

entrevista publicada pelo Senac (2006) quando afirma que: 

isso ocorre, principalmente, por causa do medo infundado – o mito de que o computador vai 
substituir o professor e o desconhecimento. Não se exclui também a acomodação dos 
profissionais que precisam mudar as práticas docentes, assumir novas posturas e passar a ter 
um comportamento de permanente atualização profissional. Por outro lado, projetos ruins, a 
ênfase demasiada aos aspectos tecnológicos e aos conteúdos e o fracasso de algumas 
iniciativas equivocadas, contribuem para ampliar este preconceito e o estigma de EaD como 
um ensino de segunda categoria. (n.d.) 

Os professores precisam de formação inicial ou continuada, tanto para professores que já 

tenham conhecimento na área como para os que estão iniciando a prática docente no ensino a 

distância. O desconhecimento da prática pedagógica não motiva professores a atuar na EaD, como 

refletem Netto e Girraffa (2012, p. 2): 

A maioria dos professores que atuam hoje na Educação não foi formada com o uso de 
recursos tecnológicos e possui pouca vivência na sua aplicação como elemento apoiador das 
atividades envolvendo o ensino e a aprendizagem. Sendo assim, é natural esperar que muitos 
dos professores que atuam na educação superior, com larga experiência em ensinar no 
presencial, possuam resistência e certo preconceito relacionado à modalidade EaD. 

Professores, tutores e alunos fazem cursos de formação em EaD que contemplam 

operacionar a plataforma de ensino (moodle) e outros procedimentos pedagógicos. Como se vê, a 

gestão da EaD é complexa e,  como não existe uma padronização, é importante que essa formação 

seja feita ao longo do curso. Assim, haverá professores, tutores e alunos engajados no processo de 

ensino/aprendizagem, aprimorando, desse modo, o comprometimento dos alunos com o curso.  

6.6.7 Dimensão principais resultados obtidos 

Os principais resultados obtidos, em convergência de opinião dos coordenadores e dos 

professores, foram: bom relacionamento professores/alunos/tutores, ampliação da discussão sobre 

EaD, reflexão sobre metodologias de ensino, TICs e avaliações. O bom índice de aprovação dos 

alunos, nos cursos em EaD, acima dos 50%, é também mencionado pelos coordenadores como um 

bom resultado. 
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Ainda existem dúvidas sobre o ensino a distância, principalmente sobre a qualidade dos 

cursos, oferecidos nessa modalidade. Com gestão de qualidade para os cursos, é possível mostrar 

que a educação a distância pode se tornar um sistema educacional com futuro e do futuro, 

nomeadamente, se atender aos cenários emergentes que as tecnologias digitais proporcionam ao 

contexto socioeducativo da mobilidade e da ubiquidade.  

O que tem acontecido com a EaD é que se mostra, apenas, ou atribui-se mais ênfase, aos 

pontos negativos, como se ainda se estivesse nos primeiros tempos da modalidade em que, de fato, 

não existia qualquer possibilidade de interação pedagógica entre professores e alunos. Também é 

verdade que esses pontos negativos são, muitas vezes, reflexos de uma deficiente (ou mesmo má) 

gestão pedagógica. Os defeitos em educação tanto existem nas modalidades a distância como na 

presencial, só que, no ensino a distância, se torna mais visível e com proporções bem maiores, 

devido ao preconceito existente. Sabe-se que é importante que os bons resultados obtidos na EaD 

sejam revelados, através da realização de pesquisas fundamentadas, visando desfazer esse 

preconceito.  

6.6.8 Dimensão Melhorias 

Sobre a sugestão de melhorias do curso em EaD, houve convergência em afirmar que os 

cursos são apropriados e têm boas condições de funcionamento, ou seja, não são necessárias 

grandes melhorias, seja na interação tutor EaD/aluno, na manutenção dos recursos e ainda, em 

disponibilizar mais apoio didático aos alunos. No entanto, verificou-se que há necessidade das 

seguintes melhorias: mais bibliografia (indicador muito referido pelos coordenadores) e um maior 

comprometimento dos alunos com o curso (manifestado por coordenadores e professores); mais 

recursos tecnológicos à disposição dos alunos (manifestada pelos coordenadores); maior interação 

professor/aluno (manifestada, sobretudo pelos alunos); maior interação tutor presencial/aluno 

(manifestada, principalmente, pelos coordenadores) e melhorar, substancialmente, as condições de 

acessibilidade, a espaços e a equipamentos, aos alunos com necessidades educativas especiais. 

A menção a essas melhorias, particularmente nos serviços de biblioteca e no 

comprometimento dos alunos para com o curso em EaD, foram, também, os principais problemas 

detectados. Urge, então, criar as melhores formas de introduzi-las nas estratégias de gestão 

pedagógica para otimizar a qualidade da modalidade de EaD no IFRN.  
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6.6.9 Síntese do capítulo 

Este capitulo trabalhou a apresentação, a análise e a discussão dos resultados com a 

intenção de, sempre que possível, associar as respostas à problemática em estudo, à questão e aos 

objetivos da pesquisa.  

O processo de análise foi pautado por uma metodologia que partiu da apresentação e análise 

separada dos resultados em cada segmento (coordenadores, professores e alunos) até o 

cruzamento e triangulação dos resultados obtidos nos segmentos da população inquirida, em cada 

uma das oito dimensões. Essa triangulação permitiu identificar as similaridades e as diferenças nas 

opiniões dos grupos de participantes que fizeram parte da pesquisa.   

Na discussão dos resultados, efetuada em cada dimensão, procurou-se dialogar com ideias 

apresentadas na revisão de literatura, esclarecendo, assim, alguns dos pontos levantados pela 

pesquisa empírica.  

No capítulo seguinte, em considerações finais, serão ainda abordados os resultados do 

trabalho empírico, procurando buscar as respostas sobre a questão central da tese e seus objetivos 

específicos. 
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7.1 Introdução 

Neste capítulo procurou-se responder à questão e objetivos de investigação, recorrendo à 

globalidade dos resultados obtidos mediante a revisão de literatura e dos questionários aplicados 

junto aos coordenadores, professores e alunos do IFRN. Ao longo do texto da tese, fizeram-se 

observações com essa finalidade de resposta aos objectos, mas agora, sem sermos exaustivos, 

procurou-se sistematizar esses aspetos. Assim, com base na análise desses elementos, pretende-se 

chegar às principais conclusões do estudo, suas  limitações e sugestões para futuras investigações. 

7.2 Principais conclusões do estudo 

Pela pesquisa efetivada, ficou constatado que a educação a distância é considerada, 

atualmente,  uma das alternativas válidas para se atender às diferentes necessidades de formação. 

O IFRN investe, nessa modalidade de educação, visando à sistematização das ações, programas, 

projetos, atividades pertencentes às politicas públicas voltadas para a ampliação e interiorização das 

ofertas do ensino gratuito e de qualidade no estado do Rio Grande do Norte/Brasil.   

Cada instituição atua na educação a distância com um modelo diferente, e, pelo o que foi 

investigado, verificou-se que não existe um único modelo para o sucesso, um modelo ideal. Cada 

instituição deve levar em conta as suas peculiaridades para atender às necessidades de seu 

público-alvo. 

A proposta deste projeto de investigação, ou seja, da tese de doutoramento, foi refletir sobre 

a EaD, sua evolução e estado atual, referenciado por padrões culturais e sociais do tempo 

cibercultural em que se vive (a Sociedade Digital). Assim, buscaram-se os os indicadores de gestão 

para a EaD, adequados à realidade do IFRN, haja vista que essa instituição já utiliza essa 

modalidade de ensino, há algum tempo, tendo aderido e adaptado mais recentemente à vertente do 

e-learning pela implementação da plataforma Moodle e ambientes virtuais na EaD.  

A instituição, ao longo da sua existência, ou melhor, desde 1999, tem mostrado uma 

predominância de ensino na modalidade presencial.  Toda a sua estrutura, modelos administrativos 

e acadêmicos foram sempre criados para o regime presencial, porém, com a incorporação da 

Educação a Distância, como modalidade de ensino, a partir de 2005, os dois regimes passaram a 

conviver na Instituição, desafiando-a para efetuar os devidos ajustamentos.  

Assim, entendeu-se que, ao analisar uma instituição educativa já consolidada no sistema 

educativo brasileiro, este projeto poderia fornecer parâmetros para a elaboração de indicadores de 
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gestão para a educação a distância, podendo oferecer um contributo para o aprimoramento dessa 

modalidade de educação e formação. 

A proposta dos indicadores de gestão está pautada no estudo desenvolvido para a tese com 

base nos resultados dos questionários, aplicados junto aos coordenadores, professores e alunos do 

Campus EaD do IFRN, tendo, como referência, oito dimensões, sobresaindo: o perfil dos agentes 

educativos (coordenadores, professores e alunos dos cursos em EaD no IFRN), o processo 

ensino/aprendizagem e recursos tecnológicos, o corpo social (docentes e tutores), as instalações 

físicas e suporte, o ensino/aprendizagem e metodologia pedagógica, os principais problemas e 

dificuldades, os principais resultados obtidos e as melhorias a introduzir. Cada uma dessas oito 

dimensões já foi devidamente analisada e discutida no capítulo da apresentação e discussão dos 

resultados. Agora, com base nessa análise e discussão, serão feitos os devidos ajustamentos aos 

objetivos específicos da investigação. 

Vale relembrar que esta tese de doutoramento teve por base um projeto de investigação 

que pretendeu buscar indicadores capazes de contribuir para a melhoria dos cursos a distância em 

sua fase de implementação,  execução e desenvolvimento tendo como motivação encontar 

respostas para a seguinte questão:  

Qual é a contribuição dos indicadores de gestão para sistemas de educação a 

distância para melhoria dos processos de implementação e acompanhamento, 

bem como para a redução e eliminação de problemas pedagógicos, 

tecnológicos e administrativos de cursos a distância oferecidos pelo Instituto 

Federal do Estado do Rio Grande do Norte? 

Por sua vez, essa questão instigou a construção de seis objetvos específicos, que serão 

respondidos através das evidências (teóricas e empíricas), desenvolvidas na tese.  

Objetivo 1: Sistematizar os principais conceitos da literatura sobre educação a distância e 

gestão de sistemas de educação a distância. 

A educação a distância se diferencia da educação presencial por apresentar uma dinâmica 

diversificada no continuum espaço-tempo, ou seja apresenta barreiras em relação às distâncias 

geográficas e, hoje em dia, com os avanços das tecnologias digitais de informação e comunicação 

há a possibilidade do processo de ensino/aprendizagem ocorrer “em qualquer lugar” e “em 

qualquer hora”, mas exigindo, sempre, um planeamento das atividades que devem ser previstas em 

sede do Projeto Político-Pedagógico. A separação entre professor e aluno é o que mais caracteriza a 
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tradicional educação a distância, modelo já muito esbatido pela dinâmica trazida à interação 

comunicativa pelas TIC. Assim, o diálogo, na construção do conhecimento, deve ocorrer através da 

mediação proporcionada pelas tecnologias e “em mão dupla” e mesmo “múltiplas” (bilateral e 

multilateral), num paradigma comunicacional de “todos-todos”, oportunizando ao aluno a iniciativa 

do diálogo. A EaD, por ser uma modalidade educacional, deve respeitar sempre as diferenças 

regionais, culturais, econômicas e sociais. A EaD, ao longo da sua história, tem se desenvolvido e se 

afirmado como metodologia educacional, resistindo ao tempo, graças aos pesquisadores e 

estudiosos que acreditam que é um modelo educacional do futuro e para o futuro. O avanço das 

tecnologias tem contribuído, para o desenvolvimento dos sistemas de educação a distância; os 

modelos não podem se espelhar somente nas tecnologias, mas também nas metodologias 

pedagógicas aplicadas às tecnologias. Tecnologia, Pedagogia e Conhecimento (específico da área 

da lecionar) são os elementos que constituem o tripé para o sucesso. Todo o sistema de EaD, por 

mais eficiente que seja, requer uma gestão para a implantação, implementação e 

acompanhamento, ficando essa abordagem patente durante o trabalho. A gestão é determinante 

para qualidade de todo o sistema.  A gestão da EaD pode ser bem mais complexa que a da 

presencial, não envolve, apenas, as questões pedagógicas e tecnologias, exige, também, 

planejamento, organização, coordenação e controle sobre as rotinas de trabalho e, sobretudo, 

porque se está face a um público adulto com vários e diversificados compromissos pessoais, 

familiares e profissionais, além dos acadêmicos. A infraestrutura de apoio para um curso a distância 

deve estar muito bem definida, oferecendo suporte para o sistema de gestão. Todo o sistema deve 

adotar, como foco principal, a gestão educacional. Não existe curso com qualidade se não houver 

uma gestão de qualidade. 

Objetivo 2: Identificar os principais problemas existentes na perspectiva pedagógica, 

tecnológica e administrativa para a implementação e execução de sistemas de 

educação a distância. 

Para se alcançar uma gestão de qualidade é preciso identificar os problemas existentes. 

Com já foi dito, os sistemas de educação a distância são complexos. Grande parte dessa 

complexidade provém da falta de gestão ou da ineficiente gestão. Os problemas são diversos, tanto 

na parte pedagógica, como tecnológica e administrativa. O problema central, num sistema de EaD, 

reside na falta de comunicação entre: professor/aluno, aluno/aluno e aluno/instituição, 

acarretando outros problemas que podem atingir todo o sistema. Todo o sistema de EaD, ao ser 

implantado, deve contemplar a comunicação, principalmente, no que se refere ao 
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acompanhamento das atividades dos alunos. A gestão é formada por um conjunto de condições 

capazes de assegurar o bom funcionamento dos cursos oferecidos, visando alcançar os objetivos 

educacionais esperados. Na parte pedagógica, foram detectados problemas relacionados à 

interação comunicativa, sobretudo pela falta de utilização de outras ferramentas, não apenas  

assícronas, como e-mail e fórum, mas também síncronas como a videoconferência e a 

webconferência. A interação não se dá somente pelo aluno e o material instrucional, é preciso que 

se propague em todas as direções do sistema, atingindo professor/aluno, tutor/aluno ,aluno/aluno 

e aluno/instituição. As tecnologias são capazes de subsidiar essa interação, desde que sejam 

planejadas e organizadas para dar suporte ao processo ensino/aprendizagem. O material didático, 

usado no ensino a distância, é considerado o principal norteador do processo 

ensino/aprendizagem. Apesar de o material ser trabalhado com todo o pensar pedagógico, não 

deve apenas ser repassado para o aluno e esperar que o processo de aprendizagem aconteça. 

Existe todo um processo de interação com o professor e tutor, dialogando em “mão dupla e 

múltipla”, formando uma rede de conhecimento criada por todos os atores educativos. Ademais, 

todo o material didático deve estar em consonância com o projeto pedagógico, atendendo às 

especificidades do curso. O planejamento da entrega do material didático deve ser seguido, 

rigorosamente, sob pena de desmotivação dos alunos. O projeto do desenvolvimento do material 

didático deve levar em conta a interação e a aprendizagem colaborativa, considerados elementos 

essenciais para uma boa qualidade. As tecnologias proporcionam várias formas de disponibilização 

do material didático, e isso deve ser bem definido no projeto pedagógico, de acordo com o perfil do 

aluno e do curso. Para Santos (2002, p. 116):  

Com o avanço das tecnologias digitais, as instituições educacionais podem operacionalizar 
currículos que permitem ir além da distribuição de conteúdos a distância, garantindo novas 
práticas curriculares onde a interação professor/estudantes/conhecimento seja realmente 
possível, extrapolando, assim, a lógica da distribuição e prestação de contas de atividades 
individualizadas. 

A formação dos professores constitui um ponto de destaque para o ensino a distância, haja 

vista que a maioria dos professores é proveniente da educação presencial. A docência a distância 

requer, além da formação, a experiência; caso contrário, pode comprometer a qualidade nos 

cursos. Professores e tutores, preparados para atuar na EaD, conseguem melhores resultados no 

ensino/aprendizagem.  

O corpo técnico-administrativo num sistema de EaD também exerce uma importância 

elevada no processo da gestão, por ter uma função de apoio necessário para a plena realização dos 
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cursos ofertados. As atividades desempenhadas por profissionais envolvem duas dimensões 

principais, a administrativa e a tecnológica, exercidas funções junto à instituição e aos polos de 

apoio presencial. Todos devem estar capacitados para atuar junto à equipe docente, responsável 

pela gestão dos cursos.  

Objetivo 3: Identificar quais os critérios relevantes a ser considerados no gerenciamento das 

fases de implementação e acompanhamento de cursos a distância sob as 

perspectivas pedagógica, tecnológica e administrativa. 

Nos Referenciais de Qualidade para Cursos a Distância, Neves (2003) elenca dez itens que 

devem merecer a atenção das instituições que preparam seus cursos e programas a distância: 

compromisso dos gestores; desenho do projeto; equipe profissional multidisciplinar; 

comunicação/interação entre os agentes; recursos educacionais; infraestrutura de apoio; avaliação 

contínua e abrangente; convênios e parcerias; transparência nas informações; sustentabilidade 

financeira. Esses referenciais são vitais para a implantação, a implementação e o acompanhamento 

sistemático dos programas de ensino a distância. 

Nesta pesquisa, foi verificado que todos os itens têm destaque para a gestão da EaD; por 

esse motivo, faz todo o sentido aprofundar a discussão nos critérios de qualidade para os cursos 

em EaD quando se buscam indicadores para a gestão dos sistema em EaD, além daqueles 

indicadores específicos de cada instituição. Para a implantação de um sistema de educação a 

distância, os gestores precisam estar comprometidos com a política dos cursos a distância, até 

porque envolvem elevados investimentos, tanto na área de pessoal como em infraestruturas e 

equipamentos.    

De acordo com esta pesquisa, alguns pontos indicam melhoramento na qualidade do 

ensino a distância, sendo válido destacar a importância do aprofundamento da discussão nesses 

pontos para os critérios de qualidade. Nesse sentido, entende-se: que os professores devem estar 

capacitados para atuar na EaD; que a experiência na docência é ponto fundamental para o 

ensino/aprendizagem, assim como nas metodologias pedagógicas; que o projeto político- 

pedagógico é o instrumento de planeamento, que define o modelo de EaD que vai ser aplicado, 

devendo ser do  conhecimento dos coordenadores, professores, tutores, alunos, equipe pedagógica, 

equipe multidisciplinar e técnicos/administrativos; que a interação se utiliza de diversos recursos 

tecnológicos, devendo ser diversificada segundo as situações e contextos comunicativos, de   modo 

proporcionar diálogos fecundos; que o material didático também deve ser dinâmico, enquanto as 
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formas de apresentação devem ser diversificadas para várias mídias; que o feedback comunicativo 

deve ser efetuado sempre em tempo útil para provocar o efeito necessário; que esse tempo deve 

ser objeto de “negociação” entre os agentes educativos, devendo ficar esclarecido em sede do 

projeto político-pedagógico; que a proporção do número de alunos por professor e tutores a 

distância ou presencial não deve ultrapassar a 30 alunos; que a flexibilidade curricular é um 

indicador norteador do processo de qualidade; e que as instalações físicas e de suporte devem 

atender a todas as condições que conduzam o aluno a  um processo de ensino/aprendizagem de 

qualidade.  

Objetivo 4: Identificar indicadores de gestão para sistemas de educação a distância com a 

finalidade de gerenciar os processos envolvidos em um sistema de educação a 

distância. 

Num sistema de gestão de educação a distância, é importante o gerenciamento nas 

atividades pedagógicas, tecnológicas e administrativas. Essas dimensões, quando bem gerenciadas, 

têm, como objetivo, otimizar todo o processo educacional. Para levar a efeito o gerenciamento, é 

necessária uma equipe gestora, capaz de identificar os problemas da gestão pedagógica e de 

avaliação, gestão tecnológica e de informação, culminando com a gestão acadêmico-administrativa. 

Para dar conta dessas dimensões num curso em EaD, devem estar integralmente expressos no 

Projeto Político-Pedagógico os principais tópicos apresentados a seguir (MEC, 2007): concepção de 

educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem; sistemas de comunicação; material 

didático; avaliação; equipe multidisciplinar; infraestrutura de apoio; gestão acadêmico-administrativa 

e a sustentabilidade financeira. Os resultados desta pesquisa, que abrangem esse tópicos, 

sinalizam para um gerenciamento global do sistema dando ênfase ao processo 

ensino/aprendizagem, pois todo o sistema tem como seu principal foco o ensino/aprendizagem. 

Logo, os indicadores estudados em cada dimensão podem ser utilizados como parâmetros para 

gerenciar o sistema da EaD, visto que têm a finalidade de contribuir com a qualidade do sistema. 

Não é necessária a utilização de todos os indicadores, o fundamental é que estejam de acordo com 

o projeto do curso. A equipe gestora pode selecionar os melhores indicadores para fazer o 

gerenciamento, considerando as particularidades de cada instituição.  Como são muitos 

indicadores, isso pode tornar inviável a aplicação de todos. A importância do gerenciamento, e da 
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sua avaliação,  é corroborada em uma das célebres frases de William Edwards Deming14 sobre o 

tema: “Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que 

não se entende, não há sucesso no que não se gerencia”.  

Objetivo 5: Propor indicadores de gestão para sistemas de educação a distância 

desenvolvidos para os cursos a distância, em fase de implementação e 

execução do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte (IFRN). 

Os indicadores de gestão desempenham papel fundamental para as fases de 

implementação e execução dos cursos. Eles monitoram esses processos, norteam e refletem a 

estratégia adotada, servindo para colocá-la em ação. Nesse sentido, são propostos indicadores de 

gestão que auxiliem na implementação, na execução e na gestão dos cursos, oferecidos pela 

instituição (IFRN). Aplicar os indicadores que permitam mensurar o desempenho de suas atividades 

deve fazer parte do planejamento da gestão dos cursos. A seguir, apresenta-se uma proposta de 

indicadores de gestão composta por oito dimensões pesquisadas no estudo: (1) perfil, (2) processo 

ensino/aprendizagem e recursos tecnológicos, (3) corpo social (Docentes e Tutores), (4) instalações 

físicas e suporte, (5) ensino/aprendizagem e metodologia pedagógica, (6) problemas e dificuldades, 

(7) principais resultados obtidos com o ensino a distância e (8) melhorias para o curso. Tais 

dimensões, com seus indicadores de gestão, permitem à organização saber como suas atividades 

estão sendo executadas em prol da consecução dos seus objetivos. 

A proposta dos indicadores de gestão pode vir a subsidiar o gerenciamento dos cursos 

numa perspectiva de melhoria na qualidade. É válido destacar que tais indicadores evidenciados 

servem como ponto de partida, podendo ser adaptados à realidade de cada curso. Para tanto, 

houve uma preocupação em definir indicadores que sejam, acima de tudo, úteis e de fácil 

mensuração e acompanhamento, auxiliando no planejamento e gestão de cursos nessa modalidade 

de ensino.  

De forma geral, os indicadores de gestão para os cursos foram baseados no referencial de 

qualidade para a modalidade de educação superior a distância no Brasil; no questionário para 

avaliar o desempenho docentes em tecnologias digitais no Brasil e em Portugal, um estudo 

transcultural junto a docentes do ensino superior brasileiros e portugueses (Joly, Silva, & Almeida, 

                                                

 
14

 Freitas, A. (2005). Gestão de competências. Editora clube dos autores,134p. 
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2012; Joly et al.,2013) e, ainda, no questionário para analisar a Educação a Distância em 

Universidades Ibero-Americanas (Falavigna & Silva, 2014). Tal proposta pode ser usada para o 

gerenciamento de cursos a distância, seja para instituições de natureza pública ou privada, tendo 

sido aplicada, nesta pesquisa, aos cursos em EaD oferecidos no IFRN, cujos principais resultados 

estão apresentados no quadro 90.  

Quadro 90 - Dimensões Indicadores de Gestão de Qualidade de Cursos em EaD no IFRN 

Dimensões Indicadores  

Perfil 

Público do curso (idade, sexo) 

Compatibilidade de horario 

Termpo de docência 

Experiência no ensino a distância 

Formação em EaD antes do inicio do curso 

Processo 
ensino/aprendizagem e 
recursos tecnológicos 

 

Uso dos recursos tecnológicos 

Plataforma de ensino (AVA) 

Projeto pedagógico e a compatibilição das TIC 

Material didático em consonância com o projeto pedagógico 

Material didático impresso/aluno  

Material audiovisual e multimídia (CD-ROM, DVD-Rom, rádio, televisão, 
computadores, telefone celular) 

A avaliação da aprendizagem (em consistência com o material didático, os recursos 
tecnológicos e a natureza das disciplinas) 

Interação comunicativa (feedback) 

Entrega do material didático 

A organização do controle e registro acadêmico 

Flexibilização, interação e qualidade, no processo/ensino aprendizagem 

Utilização das tecnologias de interação assícronas e síncronas: chat, fórum, e-mails, 
videoconferência, teleconferência, audioconferência, portfólio e tecnologias móveis 

 Feedback definido no projeto pedagógico do curso, com tempo de resposta em 
torno de 24 horas 

Corpo Social (Docentes e 
Tutores) 

 

Professores, aptos no desenvolvimento dos conteúdos para as disciplinas, nos itens: 
formação acadêmica, titulação, experiência docente, experiência profissional na 
área, experiência em EaD, e experiência em ensino semipresencial 

Docentes com formação nos níveis, mestrado, doutorado e pós-doutorado 

Tutores, aptos na formação acadêmica na área do curso, qualificação específica e 
na preparação e correção de avaliações 

Tutores com formação nos níveis especialização, mestrado, doutorado e pós-
doutorado 

Número de professores/tutores envolvidos no projeto do curso 

Relação docente/tutor para atendimento nas atividades didáticas  

Relação tutores/alunos para atendimento a distância  

Relação tutores/alunos para atendimento nas atividades presenciais  

Capacitação inicial aos professores/tutores 

Instalações Físicas e 
Suporte) 

 

Salas de aula suficientes para o atendimento dos momentos presenciais conectadas 
à internet 

Salas de reuniões, gabinetes de trabalho coordenadores, professores, tutores, 
equipe pedagógica e equipe técnico/administrativa; todas conectadas à internet 

Disponibilização da internet de banda larga para todos os ambientes 
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Dimensões Indicadores  

Laboratórios de informática com computadores suficientes para o atendimento ao 
aluno 

Sala de videoconferência, teleconferência 

Recursos tecnológicos de informação e comunicação para audiovisuais e 
multimídias 

Biblioteca 

Livros da bibliografia básica e complementar dos cursos 

Periódicos especializados 

Obras clássicas e de referências 

Redes sem fios 

Livros referenciados para as disciplinas 

Repositórios online 

Mobiliários, os espaços para leitura e estudos  

Infraestrutura de equipamentos de informática com internet 

Recursos humanos para atendimento aos alunos 

Acessibilidade e tecnologias assistivas 

Ensino/Aprendizagem e 
Metodologia Pedagógica 

 

Metodologia:  

trabalho individual 

aulas expositivas 

aulas dialogadas 

trabalho em grupos 

Atividades:  

análise de textos 

exercícios 

trabalhos escritos 

análise de documentos audiovisuais 

elaboração de projetos 

Avaliação: 

prova escrita 

trabalhos individuais 

trabalho em grupo 

avaliação contínua 

Problemas e dificuldades 

 

Comprometimento dos alunos com os cursos 

Preconceito com o ensino a distância 

Visão que a EaD não tem qualidade 

Os principais resultados 
obtidos com o ensino a 

distância 

 

Bom relacionamento dos professores, alunos e tutores 

Ampliação das discussões sobre a educação a distância 

Reflexão sobre metodologias de ensino, TIC´s e avaliações 

Melhorias para o curso 

 

Maior interação tutor presencial/aluno 

Mais recursos tecnológicos à disposição dos alunos 

Disponibilizar mais bibliografia 

Maior comprometimento dos alunos com o curso 

Maior interação professor/aluno 

Encontros presenciais com mais frequência com coordenador, professor e tutor a 
distância 

 

Observa-se que foi sugerido um total de setenta e dois indicadores de gestão inseridos em 

oito dimensões. É possível verificar que os indicadores contemplam a parte pedagógica, os recursos 
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tecnológicos e os administrativos. Esses indicadores de gestão representam uma proposta inicial de 

indicadores a serem gerenciados em cursos a distância. De modo mais específico, entende-se que, 

para a realidade estudada (EaD no IFRN), o número total de indicadores é viável e relevante, 

respaldando o processo de planejamento e gestão dos cursos. Entende-se, assim, que é importante 

levar em consideração indicadores de gestão que devam ser acessíveis à compreensão e à 

aplicação nos cursos das respectivas instituições.  

Objetivo 6: Possibilitar melhorias dos cursos a distância, oferecidos pelo IFRN, após a 

formulação dos indicadores de gestão para sistema de educação a distância, 

baseado na opinião dos professores, alunos e coordenadores envolvidos no 

estudo. 

De acordo com a pesquisa, e já referido na formulação dos indicadores de gestão, alguns 

pontos podem ser trabalhados para a melhoria da qualidade nos cursos do IFRN. Os indicadores 

foram formulados por meio das respostas dos coordenadores, professores e alunos. Ficou evidente 

que o êxito da EaD depende de programas bem definidos, material didático adequado, professores 

capacitados e comprometidos, além de meios apropriados a facilitar a interatividade, respeitando a 

realidade dos alunos a serem atendidos. Concorda-se com Neves (2003) na afirmação que não se 

montam cursos a distância de qualidade em dois ou três meses e que dispor de indicadores de 

gestão é um contributo fundamental para o planeamento e implementação de cursos com 

qualidade.  

Com os resultados obtidos, foi possível verificar que há necessidade de introduzir melhorias 

em alguns pontos nos cursos em EaD do IFRN, como: a qualidade do ensino ministrado no curso; 

professores e tutores mais comprometidos com o ensino a distância, bem como maior 

comprometimento dos alunos com o curso; professores com mais experiência na docência e melhor 

capacitação didática, pedagógica e tecnológica; material didático adequado aos conteúdos das 

disciplinas em diversas mídias; mais interatividade, buscando meios mais adequados para a 

comunicação entre professores, tutores e alunos; maior interação tutor presencial/aluno; maior 

interação professor/aluno; mais encontros presenciais com coordenador, professor e tutor a 

distância; utilização de mais recursos tecnológicos; melhorar a definição da quantidade de alunos 

por professor/tutor; utilizar as metodologias pedagógicas adequadas a cada curso; melhorias na 

infraestrutura; mais recursos tecnológicos à disposição dos alunos; disponibilizar mais bibliografia; e 
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melhorar as condições de acessibilidade a espaços e equipamentos a alunos com necessidades 

educativas especiais, e, assim, se ter uma EaD mais inclusiva. 

7.3 Limitações do estudo 

Considera-se que os resultados desta investigação são relevantes em razão das informações 

obtidas que permitem conhecer melhor a gestão da EaD, de como se desenvolver o processo do 

educação a distância, de conhecer o aluno em EaD e as práticas pedagógicas para sua formação. 

Embora os resultados possibilitem chegar aos objetivos desejados da investigação, entende-se que 

um estudo de natureza mista, quantitativa e qualitativa, poderia ser mais esclarecedor em relação a 

algumas dimensões sobre o funcionamento da EaD no IFRN.  As razões da escolha do método 

survey, optando pelo uso do questionário como instrumento principal de pesquisa, foram 

devidamente explicadas na metodologia da investigação, visto que se procurou não causar 

constrangimento aos inquiridos, trabalhando com responsabilidade na gestão da EaD no IFRN. 

Assim, mantendo-se o anonimato dos respondentes (coordenadores, professores e alunos), sequer 

se identificou o campus onde trabalham e estudam. É de realçar que o fato de se ter 

responsabilidades na gestão da EaD não impediu de se tornar autêntico na análise e discussão dos 

resultados. Reconhece-se, porém, que o uso de instrumentos adicionais, de natureza qualitativa, 

como, por exemplo, a entrevista, seria vantajoso na pesquisa. Essa é a principal limitação desta 

pesquisa. Entende-se, assim, que esta pesquisa foi o primeiro passo de uma caminhada; outras se 

seguirão, e aí serão utilizadas metodologias mistas, associando o quantitativo e o qualitativo.  

7.4 Sugestões para trabalhos futuros 

Com base nos resultados desta pesquisa, podem surgir outras sugestões para pesquisas 

futuras, tais como: 

- Aplicar os novos indicadores de gestão pesquisados nesta tese para apoiar o processo 

de gestão  em  outros cursos a distância no IFRN. 

- Analisar, com mais propriedade, o perfil do público em EaD, nesses novos tempos de 

cibercultura, no que concerne às idades e aos gêneros. 

- Analisar os fatores que influenciam a aprendizagem, nomeadamente sobre uso das 

tecnologias no processo ensino-aprendizagem  e características pessoais dos alunos. 

- Analisar os novos cenários de inovação em EaD e E-learning, decorrentes das 

tecnologias móveis (m-learning) e ubíquas (u-learning). 
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- Verificar a efetividade da proposta dos indicadores da gestão como instrumentos para 

uma  educação a distância de qualidade. 

- Analisar, com mais detalhe, as formas e estratégias para criar uma politica de 

“comprometimento dos alunos para com os cursos em EaD”, um dos problemas e 

dificuldades mais referidos pelos coordenadores e professores nesta pesquisa. Como 

se cria esse “comprometimento”? Essa é a sugestão que requer uma pesquisa mais 

aprofundada, num futuro próximo. 

Ao término deste trabalho, pode-se concluir que a gestão da EaD é complexa, muitos são os 

indicadores que apontam para uma gestão de qualidade; ainda não existem elementos capazes de 

definir um modelo para a educação a distância, dada a diversidade de modelos implantados pelas 

instituições de ensino.  Tudo leva a considerar que não é possível ter um modelo “pronto a vestir”, 

mas que há indicadores de gestão de qualidade para a educação a distância, agora no ambiente e-

learning, que podem ser comuns à EaD e E-learning, devendo, também, ser adaptados às 

características do contexto histórico-social-cultural da respectiva instituição, da comunidade 

envolvida, sua missão e seus objetivos, seus agentes educativos e seu público-alvo preferencial. .  

Espera-se, assim, que este trabalho possa ter contribuído para o avanço do conhecimento 

teórico e metodológico da EaD, em geral, e, no IFRN em particular, e permita desenvolver outros 

estudos sobre essa temática.  O presente trabalho é um estudo “aberto”, no sentido que Umberto 

Eco atribui ao termo, afirmando que uma obra aberta “é passível de mil interpretações diferentes, 

sem que isso redunde em alteração em sua irreproduzível singularidade” (Eco, 1991, p. 40), em 

que o leitor ocupa um lugar privilegiado já que cada fruição  é “uma interpretação e uma execução, 

pois em cada fruição a obra revive dentro de uma perspectiva original” (Eco, 1991, p. 40). Este 

trabalho é, assim, resultante da nossa interpretação dos resultados do trabalho de campo, é a 

nossa singularidade, embora haja a convicção de que eles são passíveis de ter outras interpretações 

e, principalmente, de ser aprimorado e aplicado em outros contextos, propiciando, assim, novas 

pesquisas.  
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