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 RESUMO 

 

A educação a distância, no Brasil, está sendo amplamente disseminada, através de diferentes 

formatos de curso e com uma variedade de aparatos tecnológicos como suporte. Pensando nisto, 

este estudo tem como objetivo analisar a prática pedagógica em cursos na modalidade a distância, 

pautada pelo uso de Ambiente Televisivo (AT), como principal meio de comunicação síncrono ou 

assíncrono. Na organização do estado de conhecimento, relacionado ao tema desta investigação, 

fez-se análise de artigos, dissertações e teses em fontes acadêmicas e não se localizou pesquisas 

similares no que tange o enfoque específico na preocupação com a prática pedagógica em ambientes 

televisivo, também foi feito  foi um ensaio em que o docente entrevistado relatou a partir da vivência 

da sua prática pedagógica, partes dos relatos da entrevista será citado no estudo.  Na metodologia 

utilizou-se a abordagem qualitativa, optando-se pela técnica de estudo de caso, sendo que a coleta 

dos dados foi realizada por meio de questionário, entrevista semiestruturada e observação da 

pesquisadora. A investigação aconteceu em três cursos diferentes em que foram feitas abordagens 

em uma disciplina de cada curso, um curso técnico e dois cursos de especialização. A coleta de 

dados ocorreu em dois momentos específicos: no primeiro foi aplicado questionário para os discentes 

que participaram da aula nos respectivos cursos e simultaneamente a pesquisadora fez a sua 

observação através de filmagem feita durante todo o decorrer da aula, uma semana após, realizou-se 

a entrevista com o mesmo docente que ministrou a disciplina nos respectivos cursos descritos acima. 

A análise dos dados acorreu através de triangulação confrontado às três percepções pesquisadas. 

Os sujeitos participantes foram os discentes de três cursos diferentes, num total de quarenta e oito,  e 

os docentes que ministram  disciplinas nos cursos, num total de três. Juntando a entrevista com a 

pesquisa em fontes acadêmicas ficou formalizada a necessidade de busca de pesquisas com maior 

profundidade ao tema do estudo. Na fundamentação teórica o enfoque e diálogo com os autores 

foram com a educação a distância no Brasil, os modelos de EAD, a descrição dos cursos da 

Universidade Aberta do Brasil (UAB) e Rede E-tec do Brasil de educação a distância, os ambientes 

televisivos, a prática pedagógica na EAD. A possibilidade de planejamento, as estratégias de ensino 

com a aula expositiva, que são amplamente utilizadas nestes ambientes, também foram 

contempladas neste trabalho, interpretando a necessidade de desenvolver estratégias para a EAD e 

percebendo a necessidade de novas versões para a Didática e de aulas expositivas. Com o 

movimento da pesquisa e busca dos objetivos, ficou evidente que a prática pedagógica em cursos de 

EAD com AT deixa lacunas quanto à formação docente, mostrando fragilidade no planejamento, e 

insegurança na sua atuação como docente. desta forma, concluímos que desenvolver novas 

competências através de formação específica nesta área, para o docente que trabalha com EAD em 

AT pode favorecer o  planejamento da sua ação pedagógica, oferecendo inovação e qualidade, aliado 

a melhor saber fazer deste profissional.  

 

Palavras-chave: Ambientes Televisivos, Educação a Distância, Prática Pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Distance education, in Brazil, is being widely disseminated through different course formats and with a 

variety of technological devices to support. With this in mind, this study aims to examine the 

pedagogical practice in courses in the distance mode, marked by the use of Television Environment 

(AT) as a primary means of synchronous or asynchronous communication. In the organization of the 

state of knowledge related to the subject of this investigation, it was analysis of articles, dissertations 

and theses in academic sources and are not tracked similar searches regarding the specific focus on 

concern for the pedagogical practice environments television, was also was done in an essay that 

teachers interviewed reported from the experience of their teaching practice, parts of the interview 

reports will be cited in the study. In the methodology we used a qualitative approach, opting for 

technical case study, and the data collection was conducted through a questionnaire, structured 

interview and observation of the researcher. The research took place in three different courses that 

approaches were made in a discipline of each course, a technical course and two specialization 

courses. Data collection occurred at two specific moments: the first questionnaire was administered to 

the students who participated in their school courses and simultaneously the researcher made his 

observation through filming done throughout the course of the class, a week later, took the interview 

with the same teacher who taught the discipline in their courses above. Data analysis by means of 

triangulation flocked faced to three perceptions searched. The participants were students from three 

different courses, a total of forty-eight, and the professors who teach courses in disciplines with a total 

of three. Joining the interview with research in academic sources was formalized the need to search 

more thoroughly research the topic of study. In the theoretical approach and dialogue with the authors 

were with distance education in Brazil, EAD models, the description of the courses at the Open 

University of Brazil (UAB) and Network E-tec Brazil's distance education environments television, 

pedagogical practice in ODL. The possibility of planning, teaching strategies with the lecture, which 

are widely used in these environments were also addressed in this work, interpreting the need to 

develop strategies for EAD and realizing the need for new versions for Teaching and lectures . With 

the movement of research and pursuit of goals, it was evident that the pedagogical practice in courses 

with AT EAD leaves gaps as teacher training, showing weakness in planning, and uncertainty about 

their role as teachers. thus conclude that develop new skills through specific training in this area for 

faculty working with EAD on AT may promote planning their pedagogical action, offering innovation 

and quality, coupled with better know how to make this work. 

 

Keywords: television Environments, Distance Education, Teaching Practice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

 

ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância 

AT – Ambientes Televisivos 

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

DED – Diretoria de Educação a Distância 

EAD – Educação a Distância 

ERIC – Education Resources Information Center 

ETEC – Escola Técnica Aberta do Brasil 

MEC – Ministério da Educação 

PDE – Plano de Desenvolvimento da Educação 

PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional 

PRONATEC – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

SCIELO – Scientific Electronic Library Online 

SEED – Secretaria de Educação a Distância 

TP – Tutor Presencial 

UAB – Universidade Aberta do Brasil 

UC – Unidade Curricular 

UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina 

UNIVALI – Universidade do Vale do Itajaí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Componentes do Sistema EAD...............................................................26 

Quadro 2 – Modelos de EAD......................................................................................27 

Quadro 3 – Atores Envolvidos na EAD da UAB/2012................................................31 

Quadro 4 – Produção de Aula para a EAD................................................................37 

Quadro 5 – Forma de Acesso....................................................................................38 

Quadro 6 – Propósito Didático...................................................................................39 

Quadro 7 – Interatividade em Aulas com AT..............................................................40 

Quadro 8 – Movimento Pedagógico em uma Aula Expositiva Dialógica...................56 

Quadro 9 – Análise do Questionário Curso Técnico..................................................63 

Quadro 10 – Análise do Questionário Curso EJA......................................................69 

Quadro 11 – Análise do Questionário Curso Mídia na Educação..............................80 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 13 

1.1 PROBLEMÁTICA DA PESQUISA ....................................................................... 20 

2 OBJETIVOS ........................................................................................................... 21 

2.1 OBJETIVO GERAL ............................................................................................. 21 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................... 21 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA .............................................................................. 22 

3.1 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO BRASIL............................................................. 23 

3.2 MODELOS DE EAD ............................................................................................ 27 

3.3 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E AMBIENTES TELEVISIVOS ............................... 33 

3.3.1 Didática como Possibilidade de Formação Docente................................... 43 

3.4 PRÁTICA PEDAGÓGICA NA EAD ..................................................................... 49 

3.4.1 Aulas Expositivas ........................................................................................... 55 

3.4.2 Aula Expositiva Dialogada ............................................................................. 58 

4 METODOLOGIA .................................................................................................... 62 

4.1 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS ................................................................... 62 

4.2 CENÁRIOS...........................................................................................................59 

4.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA E TRIANGULAÇÃO DE DADOS ................... 66 

4.4 RESULTADOS .................................................................................................... 69 

4.4.1 Caracterização do Curso Técnico ................................................................. 69 

4.4.2 Caracterização do Ambiente Técnico do Polo de Apoio ............................ 70 

4.4.3 Caracterização do Curso EJA ....................................................................... 79 

4.4.4 Caracterização do Ambiente Técnico do Polo ............................................. 79 

4.4.5 Caracterização Curso Mídias na Educação ................................................. 88 

4.4.6 Caracterização do Ambiente Técnico do Polo ............................................. 89 

4.5 SÍNTESE DA TRIANGULAÇÃO .......................................................................... 97 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................. 106 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 113 

APÊNDICE A – ENTREVISTA ..................................... Erro! Indicador não definido. 

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIOS PARA ESTUDANTESErro! Indicador não 

definido. 

APÊNDICE C – ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM OS 

DOCENTES ................................................................. Erro! Indicador não definido. 



APÊNDICE D – ROTEIRO PARA OBSERVAÇÃO DA PESQUISADORA ......... Erro! 

Indicador não definido. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este estudo buscou analisar a prática pedagógica, com ênfase na formação 

dos docentes em cursos na modalidade a distância, pautada pelo uso de ambiente 

televisivo (AT) como principal meio de comunicação, envolvendo a percepção do 

discente sobre aula ministrada como critério a ser pesquisado. Entende-se que esta 

modalidade de educação, com o uso dos recursos de AT, como meio de 

comunicação síncrono ou assíncrono, merece uma investigação que possibilite dar 

um enfoque didático para a atuação docente. 

Esta pesquisa se deu com a mediação das tecnologias de comunicação 

digital e o tema Educação a Distância (EAD) chamou a atenção a partir das 

primeiras aulas na graduação de Pedagogia Empresarial, que se iniciou em 1998 na 

Universidade do Vale do Itajaí. Porém, a inquietação da pesquisadora passou a ser 

maior quando começou a trabalhar como docente ministrando aulas na modalidade 

EAD, em uma instituição de ensino que oferecia cursos na modalidade a distância, 

com suporte tecnológico de videoconferência e web aula, bem como videoaulas 

gravadas.  

A disciplina tinha carga horária de trinta horas, e as aulas presenciais, 

aconteciam uma vez por semana com a duração de 50 minutos, eram transmitidas 

por web conferência a partir de um polo para diversos outros polos situados em 

diferentes cidades do Estado de Santa Catarina. 

O sentimento da pesquisadora, ao ministrar a disciplina, mesmo conhecendo 

o potencial das mídias e dos recursos tecnológicos para que a aula ficasse mais 

atrativa, foi de insegurança e dificuldade. Em especial no que se refere ao 

planejamento destas aulas limitadas ao uso exclusivo do vídeo para abordar os 

conteúdos necessários à formação dos estudantes, sem ter um momento presencial 

com tempo hábil para interações e a discussão destes.  

A formação da pesquisadora é relevante em função da sua participação na 

observação da aula ministrada que na descrição dos passos metodológicos será 

apresentada. 
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Também foi observada a participação de outros profissionais que ministravam 

aulas neste curso de EAD, e nas suas aulas utilizavam o mesmo recurso e 

estratégia de comunicação com os alunos. Nas reuniões pedagógicas, os 

professores integrantes do curso manifestavam as mesmas dificuldades 

relacionadas à preparação e execução das suas aulas e destacavam pouco tempo 

para interagir com os discentes. 

 Devido à abordagem pedagógica utilizada para vídeos, percebia-se que a 

integração destes com as atividades propostas aos alunos não apresentava 

resultados que satisfizessem os docentes e discentes. Assim, o tema proposto nesta 

pesquisa fala da prática pedagógica sob a perspectiva de Candau (2004, p. 13): 

 

[...] o ato de ensinar desenvolvido pela escola é, muitas vezes, abordado do 
ponto de vista da alteração das relações que ocorrem entre os elementos 
que constituem a prática pedagógica: o professor, o aluno, os 
conhecimentos, os procedimentos, os recursos e as tecnologias utilizadas. 

 

Neste sentido, entende-se que a prática pedagógica constitui-se em elemento 

inovador no ato de ensinar: a organização racional do processo de ensino, o 

planejamento didático, os materiais instrucionais, os livros didáticos. (DAMIS, 2004). 

A educação, na modalidade a distância, demanda um enfoque maior para as aulas 

ministradas com os recursos de ambientes televisivos.  

A Educação a Distância (EAD) que utiliza ambientes televisivos (AT) tendem 

a usar o modelo de aula expositiva e, por esta razão, busca-se entender melhor os 

processos de mediação entre a tecnologia e o formato de aulas que são oferecidos 

nestes ambientes e a partir desta análise propor alternativas para uso dos recursos 

de AT. 

Para organização do estado de conhecimento relacionado ao tema desta 

investigação fez-se uma análise de artigos, dissertações e teses nas seguintes 

fontes acadêmicas: ABED, Portal ERIC e Portal SCIELO. Não se localizou pesquisas 

similares a este trabalho no que tange o enfoque específico: a preocupação com a 

prática pedagógica em ambientes televisivos. Isto demonstrou que existia espaço 

para a pesquisa e que esta poderia contribuir para auxiliar o docente a planejar, 

identificar e utilizar estratégias de ensino relacionadas aos AT em cursos na 

modalidade EAD. 
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Nesta pesquisa, utilizou-se o termo Ambiente Televisivo (AT) para representar 

ambientes que utilizam a transmissão de vídeo como principal meio de 

comunicação, mas que podem ser acessados e distribuídos com diferentes 

tecnologias tais como: videoconferência que dispõe de  transmissão  síncrona e 

depende de equipamentos específicos. Possibilitam atingir a um grande número de 

pessoas simultaneamente; videoaula são as aulas gravadas em vídeo e transmitidas 

de maneira síncrona ou assíncrona; webconferência é uma videoconferência 

realizada usando a infraestrutura da internet sem a necessidade de equipamentos 

específicos; TV Digital que é um recurso ainda pouco utilizado, que alia a alta 

qualidade de imagens e a possibilidade de interatividade, mais indicada para a 

realização de conferências assíncronas, possibilitando a execução de videoaulas 

com algum nível de interatividade. 

Em relação aos modelos, Moran (2009) salienta que “os predominantes são 

os de teleaula, videoaula e WEB com maior ou menor apoio local”, sendo que, para 

o movimento de EAD que acontece no Brasil, o enfoque é para a teleaula, aquela 

oferecida a partir de aulas síncronas, na qual o professor, uma vez por semana, tem 

o momento presencial, utilizando ambientes televisivos para a transmissão das 

aulas. 

Carneiro (2002) destaca que: 

 

Durante muito tempo, as críticas mais frequentes a programas educativos 
em TV/Vídeo têm sido essa redução a simples veículo do discurso 
professoral e à não-exploração das possibilidades expressivas do 
audiovisual. A concepção dominante de programas educativos refere-se a 
situações tradicionais de comunicação em sala de aula, objetos escolares, 
linguagem do livro, exposição professoral, relação de comunicação 
mecânica/tradicional entre professor e alunos. A relação pedagógica 
consiste explicar o mundo a alguém que não o sabe, referenciado pelo 
saber constituído. 

 

Ainda sobre as formas de transmissão utilizadas pela EAD, Peters (2001, p. 

251) traz que grande parte das aulas a distância é ministrada através da 

teleconferência. 

 

Nos últimos anos, a teleconferência tem sido a forma audiovisual de ensino 
a distância mais usada. Embora reconhecida como importante recurso 
pedagógico dentre várias concepções, nela prevalece o método tradicional 
de ensino expositivo, porque tenta imitar cursos presenciais que 
transcorrem interativamente, em tempo real. 
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Preocupado com o processo pedagógico em si, Perrenoud (2000, p. 48) 

salienta que “para que uma atividade seja geradora de aprendizagem, é necessário 

que a situação desafie o sujeito, que ele tenha necessidade de aceitar esse desafio 

e que isso esteja dentro de seus meios, ao preço de uma aprendizagem nova mais 

acessível”. A prática pedagógica nos AT pode extrapolar sua abrangência, com a 

possibilidade de oferecer estratégias pertinentes às possibilidades que a tecnologia 

oferece. Corroborando com tal ideia, Kensky (2003, p. 91) coloca que “estamos 

vivenciando um momento de transição social que se reflete em mudanças 

significativas na forma de pensar e de fazer educação”. 

Para Braga (1997 apud Carneiro; 2002), “um dos veios promissores para o 

desenvolvimento da aprendizagem através da televisão, desde que elaborado com 

criatividade e competência, pode ser a interação do compromisso educativo com a 

narratividade, com o conflito e as emoções”. Saber explorar estes recursos é um 

desafio para os docentes em função da necessidade de desenvolver novas 

competências técnico-pedagógicas em sua formação. 

Kensky (2003, p. 88) pontua, ainda, que: 

 

A formação de qualidade dos docentes deve ser vista em um amplo quadro 
de complementação às tradicionais disciplinas pedagógicas e que inclui 
algum conhecimento sobre o uso crítico das novas tecnologias de 
informação e comunicação (não apenas o computador e as redes, mas 
também os demais suportes midiáticos, como rádio, a televisão, o vídeo 
etc.) em variadas e diferenciadas atividades de ensino. É preciso que o 
professor saiba utilizar adequadamente, no ensino, essas mídias, para 
poder melhor explorar suas especificidades e garantir o alcance dos 
objetivos do ensino. 

 

O docente utiliza uma série de recursos que podem ser explorados pelas 

mídias existentes, além da aula presencial é disponibilizado ao discente o ambiente 

virtual com atividades que dão apoio a aprendizagem, bem como o material 

impresso para as orientações quanto ao conteúdo da disciplina (MORAN, 2009). Os 

ambientes destas aulas têm espaços criados especificamente para as aulas serem 

ministradas como, por exemplo, os estúdios com lousa digital. Os docentes 

desenvolvem a comunicação direta com o discente, porém um dos conflitos pode 

estar na sua formação e a maneira de definir estratégias para sua aula, já que o 

número de participantes pode extrapolar o número de uma sala de aula 

convencional, e ministrar aula para uma grande quantidade de discentes, que estão 

em diversas cidades, estados ou até países passa a ser um desafio para o docente. 
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As pesquisas a serem realizadas no contexto educacional, para melhor 

desenvolver aula para ambientes televisivos e seu crescimento, é uma tendência em 

função da necessidade de formação permanente das pessoas. Nas palavras de 

Braga (1997 apud Carneiro, 2002), “[...] a questão na verdade está apenas 

começando – e já agora sem deslumbres, sabendo que não há nem haverá fórmulas 

mágicas. E aí se percebe que muita experiência tem sido feita. A cada momento 

sabe-se um pouco mais que na véspera”. Ficando um espaço para a investigação 

quanto à formação docente para atuação nestes ambientes, principalmente na 

quantidade de discentes que os mesmos atendem, com cultura diferente e regiões 

distintas. 

De acordo com Peters (2004, p. 104), “a imagem do professor agora pode ser 

tornada mais dinâmica por meio de diferentes ângulos de câmera e cenários, e isso 

pode levar a uma penetração e intensidade das imagens nunca antes 

experimentadas”. O docente pode explorar outras formas de linguagens mudando a 

apresentação e enfoque da sua prática pedagógica. 

Bomfin (2004, p. 22) destaca que “neste contexto de mudança, o que se dá é 

uma nova aprendizagem onde estão incluídos novos valores, novas habilidades, 

novos conhecimentos e novas atitudes”. É necessário refletir sobre a ação 

pedagógica, buscando novos conhecimentos para atuar nos espaços de EAD com 

AT. 

Moran (2009) pontua, ainda, que: 

 

Há certa mitificação do professor, os alunos os veem como atores de TV. 
Tenho visto professores que eram contrários a esse modelo e que agora se 
sentem bem, porque reforça e amplia o seu papel de transmissor da 
informação e cria essa aura de visibilidade que a TV confere [...] Apesar dos 
avanços mostrados pelos coordenadores desses cursos por teleaula, 
observamos que privilegiam a transmissão da informação pelo professor 
numa época em que a informação está disponível por várias mídias e que o 
papel do professor pode ser muito mais importante se ele se transforma em 
orientador, em contextualizador das questões dos alunos. 

 

Os modelos de EAD que se destacam no Brasil tem ênfase no uso de AT. 

Diante disso, percebe-se a necessidade de estudo para melhor integrar a mídia 

televisiva com a educação, oferecendo aos docentes a possibilidade de desenvolver 

novas competências técnicas de atuação pedagógica para melhor atuar e 

apresentar suas aulas, permitindo que aconteça sintonia entre o saber fazer 

pedagógico e explorar melhor os recursos disponíveis nestes espaços. 
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Peters (2001 apud CARNEIRO, 2002) afirma que: 

 

[...] a necessidade dos responsáveis pelo ensino fundamentado em 
teleconferência irem adiante da mera ampliação tecnológica de uma aula 
acadêmica, explorar as possibilidades singulares dos instrumentos 
tecnológicos disponíveis; buscar modernas formas de aprendizagem e 
distânciar-se das convencionais; melhorar e otimizar os recursos didáticos. 
Defende os protestos contra a pretensão do modelo de teleconferência que 
ignora os avanços do ensino a distância e se coloca como novo paradigma. 

 

Moran (2009) traz, também, que “um enfoque diferente do modelo de teleaula 

poderia inverter o processo. Pode ser um ponto de chegada e não só um ponto de 

partida da informação”. A partir desta ideia, destaca-se a necessidade de analisar o 

contexto didático em que os docentes estão amparando seu planejamento de aulas 

e buscando o melhor com o modelo de EAD que se tornou usual, como é o caso da 

Universidade Aberta do Brasil (UAB1). 

Com a expansão e oferta de cursos a distância no Brasil, se desta  a UAB e a 

Rede E-Tec Brasil (e-TEC),  que atendem ao grande número de estados e 

municipios do Brasil. Ao incentivar o uso de novas tecnologias, como é o caso do 

AT, percebe-se que apenas as estruturas com recursos não são suficientes para 

contribuir com a qualidade da EAD. São necessárias pesquisas sobre o tema para 

que se tenha o entendimento da utilização destes recursos e a possível qualificação 

dos profissionais que irão atuar nos espaços televisivos de educação. “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” (MEC, 2007). 

 

Os debates a respeito da EAD, que acontecem no País, sobretudo, na 
última década, têm oportunizado reflexões importantes a respeito da 
necessidade de ressignificações de alguns paradigmas que norteiam 
nossas compreensões relativas à educação, escola, currículo, estudante, 
professor, avaliação, gestão escolar, dentre outros. (MEC, 2007). 

 

Existe a necessidade de pesquisar e reorganizar a EAD no Brasil em função 

do crescimento que acontece, dando enfoque a melhorias e qualidade deste modelo 

                                                           
1
 O Sistema UAB foi criado pelo Ministério da Educação (MEC) no ano de 2005. 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 vistas à expansão da educação superior, no âmbito do 
Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE. (MEC, 2012). 
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de educação. O órgão maior da educação – MEC – aponta mecanismos para 

melhorar as condições de usos destas tecnologias e modificar o modo como está 

caminhando a EAD no Brasil. 

 

Assim, embora a modalidade a distância possua características, linguagem 
e formato próprios, exigindo administração, desenho, lógica, 
acompanhamento, avaliação, recursos técnicos, tecnológicos, de 
infraestrutura e pedagógicos condizentes, essas características só ganham 
relevância no contexto de uma discussão política e pedagógica da ação 
educativa. (MEC, 2007). 

 

O MEC reconhece que a EAD é uma versão diferenciada da educação 

presencial; no entanto, o modelo que prevalece neste espaço educativo ainda é 

modelo de aulas presenciais, “[...] teleconferências, vídeos, programas televisivos e 

radiofônicos, atendem a diferentes lógicas de planejamento e produção, e a 

necessidades de definição de linguagem adequada” (COSTA, 2007). 

Ressalta-se, também, que o MEC disponibilizou a Rede E-tec2 que “é uma 

ação do Ministério da Educação e tem como foco a oferta de cursos técnicos a 

distância, além de formação inicial e continuada de trabalhadores egressos do 

ensino médio ou da educação de jovens e adultos”. Os cursos técnicos 

desenvolvidos pelo MEC em parceria com grandes Instituições de ensino público  

federal, com o objetivo oferecer cursos em a diversas áreas do conhecimento para o 

nível médio e pós médio, a maioria destes cursos está sendo desenvolvida pelas 

Universidades e Institutos Federais. 

“O Objetivo é ofertar cursos que proporcionem o acesso ao mundo do 

trabalho para jovens e adultos, inclusive para aqueles profissionais que trabalham, 

mas sentem falta de uma melhor qualificação para exercerem suas atividades” 

(MEC, 2012). 

Com a abrangência dos programas desenvolvidos pelo MEC, e a grande 

oferta de cursos na modalidade a distância por instituições privadas, ressalta-se a 

importância de identificar no contexto didático através da prática pedagógica e do 

planejamento do docente em cursos na modalidade a distância nas quais são 

utilizados ambientes televisivos e a necessidade de aprofundamento do estudo 

nesta temática em função de não ter sido identificadas número expressivos de 

                                                           
2
 Rede E-TEC Brasil – Lançado em 2007, o sistema Rede e-Tec Brasil visa à oferta de educação 

profissional e tecnológica a distância Educação -  Profissional e Tecnológica a Distância  
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pesquisa na área, para auxiliar os profissionais que ingressam na docência em EAD 

no Brasil. 

 

 

1.1 PROBLEMÁTICA DA PESQUISA 

 

A questão de pesquisa norteadora da investigação ficou assim definida: 

como é a prática pedagógica dos docentes que atuam em ambientes televisivos nos 

cursos na modalidade à distância?  

A partir da questão de pesquisa, foram elencados os objetivos: geral e 

específicos e buscou-se instituição que poderia oferecer a disponibilidade para a 

pesquisa, nesta instituição encontramos três casos diferentes em níveis 

educacionais distintos. 

Desta forma, a organização da fundamentação teórica foi desenvolvida para 

melhor contextualizar o estudo efetuado no contexto de cursos na modalidade a 

distância que utilizam recurso de AT síncronos ou assíncronos.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a prática pedagógica dos docentes que atuam em AT em cursos de 

EAD. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

i. Identificar dificuldades enfrentadas pelos docentes no uso dos AT; 

ii. Caracterizar a formação recebida pelos docentes para atuarem com AT; 

iii. Analisar a percepção dos discentes sobre a atuação do docente nos polos de 

apoio. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A EAD no Brasil foi marcada por uma série de momentos que perpassaram o 

tempo e define como uma megatendência para o processos de formação 

permanente e continuada. De acordo com Kensky (2003, p. 68), “os projetos de 

educação permanente, as diversas instituições e os vários cursos que podem ser 

oferecidos para todos os níveis de ensino e para todas as idades [...]” fortificam a 

questão da educação em qualquer tempo e lugar. Somos uma sociedade que 

valoriza o capital intelectual e a EAD exerce um importante papel na história da 

educação brasileira. Apresentaremos a contextualização da EAD com um resumo da 

história da ascensão desta modalidade de educação no Brasil. 

Falando em EAD não se pode deixar de salientar a sua importância e os 

modelos que podem favorecer ao público-alvo de diferentes contextos, possibilidade 

de cursos completamente a distância, cursos híbridos que podem ser a distância 

com aulas presenciais, dentre outros formatos que podem ser disponibilizados.  

Para Zuffo (2007, p. 46 apud LITTO, 2007), “é cada vez mais evidente que o 

fundamental é aprender a aprender e aprender sempre. Assim é essencial criar 

espaços em que os estudantes descubram suas habilidades e desenvolvam outras”. 

Nesta necessidade de ensinar e disponibilizar boas aulas nos cursos de EAD com 

AT, também se aponta que um dos aspectos importantes para a EAD é a escolha da 

mídia que será disponibilizada aos estudantes que, para este estudo, é uma 

abordagem relevante, já que se percebe  uma lacuna na formação docente para a 

utilização das mídias incluindo o AT na EAD. 

As mídias pesquisadas neste estudo são os Ambientes Televisivos, definidos 

como web conferência, videoconferência, videoaula e TV digital. A partir da definição 

destas mídias procuramos entender melhor a sua efetivação nos cursos oferecidos 

na modalidade a distância e se identificou que para os cursos com formato híbrido 

são estas mídias as  mais utilizadas por possibilitarem aulas síncronas e 

assíncronas. Este formato de aula possibilita ao estudante a sensação de 

pertencimento, já que estes recursos favorecem a interatividade presencial entre os 

estudantes e  docentes.  

A didática como possibilidade de formação docente é relevante, pois para a 

aula em um ambiente de EAD o docente não deve ir sem ter muito bem definido os 

seus objetivos, levando uma aula planejada criteriosamente. Segundo Peters (2004, 



23 

 

p. 160), “a razão para isso é, por um lado, a possibilidade de planejar o assunto a 

ser ensinado de um modo microdidático, multimodal, e, por outro, a variedade e 

diferenciação das formas de representação deixadas óbvias pela multimídia”. A 

didática contemporânea pode encontrar o seu real sentido na educação com novas 

formas de ensinar, sob a forma de planejar e disponibilizar estratégias de ensino 

para a EAD fazendo a diferença para o docente. 

A formação docente base da investigação pretende apresentar as dificuldades 

que os docentes têm em trabalhar nos ambientes televisivos. Para Kensky (2003, p. 

73), “antes de tudo, é necessário que todos estejam conscientes e preparados para 

assumir novas perspectivas filosóficas, que contemplem visões inovadoras de 

ensino e de escola, aproveitando-se das amplas possibilidades comunicativas e 

informativas [...]”. 

Preparar uma aula nem sempre é o suficiente para uma boa aula para a EAD. 

A apresentação do professor, nesta aula, é relevante, sua forma de comunicação, o 

formato da aula que aparentemente são aulas expositivas. Peters (2004, p. 152) 

destaca que “os monólogos dos professores nas salas de aula da escola e da 

faculdade ainda fazem parte desta tradição”. Apresentamos a aula expositiva como 

uma boa estratégia de ensino, porém existem formas de conceber uma boa aula 

com esta estratégia de ensino, integrando momentos diversificados com interações 

e apresentação de outras estratégias.  

 

 

3.1 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO BRASIL 

 

A Educação a Distância no Brasil, segundo Alves (apud LITTO; FORMIGA, 

2009, p. 9), “é marcada por uma trajetória de sucessos, não obstante a existência de 

alguns momentos de estagnação provocada por ausências de políticas públicas para 

o setor”. A EAD já tem mais de 100 anos e muitos programas de qualidade foram 

criados, que contribuíram muito para que ganhassem força num processo de 

democratização. 

A história da EAD no Brasil ganhou maior respaldo legal a partir da criação da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 –, 

que estabelece, no artigo 80, a possibilidade de uso orgânico da modalidade de 

educação a distância em todos os níveis e modalidades de ensino. Esse artigo foi 
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regulamentado posteriormente pelos Decretos 2.494 e 2.561, de 1998, mas ambos 

revogados pelo Decreto 5.622, em vigência desde sua publicação, em 20 de 

dezembro de 2005 (MEC, 2007). 

No Decreto 5.622, ficou estabelecida a política de garantia de qualidade, no 

tocante aos variados aspectos ligados à modalidade de educação a distância, 

notadamente ao credenciamento institucional, supervisão, acompanhamento e 

avaliação, harmonizados com padrões de qualidade enunciados pelo Ministério da 

Educação (MEC, 2007). 

Entre os tópicos relevantes do Decreto tem destaque: 

 

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 à 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 (MEC, 2007). 

 

A importância da EAD no Brasil também está em abranger diversas cidades 

que pela distância geográfica não eram atendidas com a possibilidade de ensino 

superior, a democratização do ensino, com a LDB/96 para a EAD ganhou maior 

ênfase no espaço educativo brasileiro. 

O respeito à educação como direito subjetivo, aliado ao incrível avanço 

científico e tecnológico, com a disponibilização de canais e satélites para a 

massificação da educação, sem perda da qualidade, são fatores que obrigam a uma 

nova atitude de adesão à modernidade, colocando o Brasil no rol das nações que 

aderiram com decisão à sociedade do conhecimento (NISKIER apud LITTO; 

FORMIGA, 2009, p. 33). 

A popularização da EAD no Brasil acontece com a criação da Universidade 

Aberta do Brasil (UAB) que, segundo Litto e Formiga (2009, p. 12), “na verdade, não 

é uma universidade aberta propriamente dita, mas sim um consórcio de instituições 

públicas de ensino superior”, que a partir da sua criação desencadeou uma grande 

oferta de cursos de graduação e pós-graduação com enfoque, a priori, na formação 

dos professores em diversas áreas do conhecimento. 
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A relevância da EAD e a quantidade de estudantes, conforme a tabela abaixo 

apresenta, ressalta a importância da dimensão da EAD hoje no Brasil e, de acordo 

com as informações contidas no anuário AbraEAD de 2008, sabendo que o número 

cursos e estudantes é que se apresenta é ainda maior, pois os cursos que são 

apresentados são os credenciados no ano de dois mil e oito.  

A tabela 1 apresenta o número de brasileiros em cursos de Educação a 

Distância, por instituição de ensino. 

Projeto ou Pesquisa Nº de Alunos 

Instituições credenciadas (AbraEAD/2008) 972.826 

Educação corporativa (AbraEAD/2008)  582.985 

Senai* 53.304 

SEBRAE  218.575 

SENAC  29.000 

CIEE 148.199 

Fundação Bradesco  164.866 

OI Futuro  175.398 

Secretaria de Educação a Distância do MEC**  8.552 

Governo do Estado de São Paulo  119.225 

Fundação Telefônica 9.000 

Fundação Roberto Marinho*** 22.553 

TOTAL  2.504.483 

FONTE: as próprias instituições citadas e AbraEAD/2008. 

* Exclui alunos em cursos autorizados oficialmente, informados em outro item. 

** Exclui o projeto Mídias na Educação (20 mil alunos), já informado pelas 

instituições credenciadas. 

*** Exclui alunos do Telecurso 2000. 

Tabela 1 – Número de brasileiros em cursos EAD 

Fonte: Anuário AbraEAD (2008, p.15) 

Os cursos podem ser de diversos formatos, em diversos níveis de educação, 

com  mídias variadas, porém todos com o mesmo intuito de ensinar, atualizar e 

contribuir com a sociedade brasileira, para melhorar a situação educacional de uma  

parte da população que não dispõe de tempo para estudar, vive em regiões 

distantes ou por qualquer outro motivo que possa influenciar na sua opção de estudo 

e  a EAD se apresenta como alternativa na busca de formação. 

Hoje, o enfoque está no advento da internet, que influenciou a criação de 

universidades virtuais. Na contribuição de Kipnis (apud LITTO; FORMIGA, 2009, p. 

214): 
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Nesse caso, a expectativa é de que novos arranjos institucionais devem 
surgir a fim de combinar o local com o distante, o presencial com o virtual, 
ambas as parte da realidade concreta, e o aprendizado aberto com 
diplomas convencionais. Uma visão que, de certo modo, atende, porém não 
esgota, as necessidades da universidade virtual. 

 

Com todo o movimento de abertura e incentivo pelo MEC, Mugnol (2009, p. 

346) salienta, ainda: 

 

O Ministério da Educação tem dedicado atenção a esta modalidade de 
ensino e vem publicando uma série de portarias normativas que estão 
servindo de fonte legal para demarcar os espaços, as formas de atuação 
das instituições e as características dos cursos. 

 

Mesmo com o incentivo de disseminação da EAD no Brasil, o que se percebe 

é a necessidade de investimentos na pesquisa e formação de professores para que 

o movimento seja estruturado. Sobre tal questão, Demo (2000 apud LITTO; 

FORMIGA, 2009, p. 216) traz que: 

 

O equívoco de acreditarmos que o contato pedagógico possa advir 
simplesmente de estarmos perto de nossos estudantes ou do investimento 
que possamos fazer em aulas meramente reprodutivas, uma vez que em 
sua opinião o contato pedagógico típico é aquele em que o professor 
assume o papel de facilitador que bem aprende, e o aluno, o de aprendiz de 
quem bem aprende. 

 

Indiferente de todas as tecnologias, o que vai dar amparo ao desenvolvimento 

da EAD no Brasil são as pessoas que fazem parte de todo o movimento que 

acontece nestes espaços de educação. 

 

A formação de um indivíduo, hoje, é para um mundo globalizado, pois a 
educação está disseminada em muitos espaços, inclusive o virtual, 
formando grandes redes de informações, dando ao sujeito direitos 
individuais de busca pelo seu conhecimento e a possível descoberta do ser 
cidadão do mundo (ZAMBON, BITTENCOURT, 2012, p. 24). 

 

Para entender a forma como podem ser usados os recursos tecnológicos, em 

cursos na modalidade a distância, é necessário conhecer os componentes do 

sistema de EAD e os diferentes formatos e modelos que podem fazer a diferença no 

desenvolvimento de cursos a distância. 
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3.2 MODELOS DE EAD 

 

 Os modelos de EAD podem ser variados e organizados de diferentes formas, 

de acordo com a instituição que vai oferecer o curso, o público-alvo, as tecnologias 

que serão utilizadas, a abordagem pedagógica, dentre outros aspectos. 

 

O modelo de curso adotado por uma instituição deve estar pautado na 
organização de estratégias de disponibilização de conteúdo e de interação 
entre estudantes, professores e tutores, de forma a promover o processo de 
ensino-aprendizagem com seus estudantes. Para que isso ocorra, é 
necessário pensar em questões como seleção de material, mídias a serem 
utilizadas, estratégias pedagógicas, métodos de avaliação, já que essas 
questões são inerentes ao modelo de curso adotado (COMARELLA, 2009 
apud MOORE; KEARSLEY, 2007). 

 

A gestão pedagógica do curso é que vai dar o formato e a aplicabilidade do 

mesmo. O quadro 1, que se apresenta abaixo de acordo com Landim (1997), 

descreve o estudante no centro do processo educativo; o docente é percebido como 

o mediador da aprendizagem, que possibilita a interatividade e interação com o 

auxílio do espaço virtual; a comunicação, neste espaço, pode ser efetivada com a 

utilização de diversos recursos e mídias diferenciadas: material impresso, ambiente 

virtual e outras formas de linguagens; na estrutura e organização, a logística de 

distribuição dos materiais, os processos de comunicação e avaliação. 

 

Componente Descrição 

Aluno Centro do processo educativo. 

Docente Motivador e possibilitador da aprendizagem cooperativa 

e interativa no ambiente virtual 

Comunicação Poderá ser realizada através de material impresso, 

audiovisual, telemática (Internet, softwares, CD-ROM, 

vídeo interativo, hipermídia, entre outros) e a tutoria 

mediando o presencial e o virtual. 

Estrutura e Organização Materiais, da distribuição de materiais, processos de 

comunicação e avaliação, fazem parte do processo 

inicial no desenvolvimento de programas de ensino a 

distância. 

Quadro 1 – Componentes do Sistema EAD. 
Fonte: Adaptado de Landim (1997, p. 38-42). 
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Os componentes do sistema de EAD mostram a visão geral de um espaço de 

Educação na modalidade a distância e a possibilidade de trabalho neste contexto é 

ampla e pode ser analisada a partir da ideia do quadro 1. 

 

Para compreender o cenário de possibilidades que se descortina com a 
integração de tecnologias no ensino e na aprendizagem, é necessário ter 
clareza das intenções e objetivos pedagógicos, das possíveis formas de 
representação do pensamento, das características de narratividade, 
roteirização e interação entre as tecnologias. (ALMEIDA, 2005). 

 

Este cenário mostra a diferença existente nos formatos de cursos a distância 

de acordo com seu desenho pedagógico, aparato tecnológico, apoio de tutoria e 

gestão do curso. 

No quadro 2, apresentado Peters (2004), descreve-se o modelo de EAD e a a 

partir do modelo e suas variedades, podendo, de acordo com seu desenho 

pedagógico, se solidificar com possibilidade de ser analisado, testado e aplicado, a 

partir do Modelo e da Descrição dos mesmos. 

 

MODELO DESCRIÇÃO 

1.Educação por 
correspondência 

Material impresso (livros didáticos). 

2. Educação por multimídia (de 
Massa) 
 

Material diversificado como material impresso, 

televisão, rádio, audiovisuais, tutores. 

3. Educação a distância em 
grupo  
 

Programações didáticas por rádio e televisão 

associadas a atividades regulares obrigatórias, 

com presença. 

5. Educação a distância 
autônomo 

Planejar, organizar e implementar isoladamente. 

A universidade apenas aconselha, incentiva, 

assiste e fornece certificado. 

6. Ensino a distância por 
teleconferência 

Oferecido por um consórcio de universidades 

para estudantes das universidades-membro e 

também a outras instituições. 

7. Ensino a distância com base 
nas formas de teleconferência 

Podem participar estudantes avulsos e grupos de 

estudantes em seus locais de trabalho, ligados 

por sua vez à atividade docente das 

universidades que cooperam com o projeto. 

Quadro 2 – Modelos de EAD 
Fonte: Adaptado de Peters (2004) 
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Segundo Peters (2004), os modelos de EAD não devem ser engessados, as 

ações devem apresentar margem para a flexibilidade, de acordo com o desenho do 

curso as nuances de cada modelo podem se completar, a instituição vai selecionar  

o curso a ser oferecido e a partir da característica que se destaca e o público alvo é 

definido o modelo do curso e a mídia que será utilizada. 

Os modelos de EAD podem ser constituídos com a seguinte estrutura: 

tecnologia disponível, material didático a ser oferecido e modelo de tutoria. Assim, 

de acordo com o modelo a ser oferecido para os discentes, os docentes devem estar 

preparados para atuarem dentro de contextos diferenciados. 

 

É importante estarmos atentos como educadores e como sociedade a 
reequilibrar a educação como direito e como negócio, a buscar inovações 
na gestão, mas com foco na aprendizagem significativa, humanística, 
afetiva e com valores sólidos. Temos que inovar, avançar, criar uma 
educação mais próxima do aluno de hoje e das possibilidades de uma 
sociedade conectada, mantendo os valores humanos, afetivos e éticos cada 
vez mais vivos e predominantes. Podem conviver a  educação como direito 
e como negócio, de forma equilibrada. Mas é bom estarmos atentos como 
sociedade a que a racionalidade administrativa não se sobreponha à 
pedagógica. (MORAN, 2009). 

 

Sabendo que existem diversos modelos de cursos sendo usados no Brasil, o 

modelo analisado nesta pesquisa está próximo do formato da UAB e do sistema e-

TEC, que oferece cursos com certificação de instituições de ensino superior públicas 

e que estabelecem parcerias para a criação de polos com as prefeituras de diversas 

municípios do Brasil. 

A UAB vem utilizando o modelo de aulas à distância com momentos 

presenciais, a partir de polos de apoio, com transmissão das aulas em tempo 

síncrono e os recursos são AT como web aulas ou por videoconferência. No 

desenho pedagógico do curso, existem papéis assumidos pelo docente, o suporte 

nos polos são os tutores presenciais e o suporte para as atividades elaboradas são 

tutores a distância que resolvem, bem como o coordenador do polo e coordenador 

do curso a Rede e-TEC utiliza o mesmo modelo da UAB.  

Apesar de haver a valorização da interatividade, notadamente, o que se 

apresenta nos curso de EAD são aulas expositivas sem interatividade. Por esta 

razão, devem ser feitos estudos a partir de investigação que levam à identificação 

nestes modelos de EAD e a prática pedagógica. Ressaltando, inclusive, a ideia de 
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que não basta repudiar o modelo de aula expositiva e sim estudar o contexto para 

melhorar estas aulas que o modelo vem impondo. 

De acordo com os referenciais de qualidade para educação superior a 

distância, o uso inovador da tecnologia aplicada à educação, e mais 

especificamente, à Educação a Distância deve estar apoiado em uma filosofia de 

aprendizagem que proporcione aos estudantes a oportunidade de interagir, de 

desenvolver projetos compartilhados, de reconhecer e respeitar diferentes culturas e 

de construir o conhecimento (MEC, 2007). 

Os polos de apoio são importantes pela sua função de reunir os estudantes 

para o encontro presencial, para as orientações e avaliações presenciais, não sendo 

necessário o deslocamento de estudantes a longas distâncias, já que são criados 

nos municípios que oferecem os cursos em determinadas áreas do conhecimento. 

 

Os polos de apoio presencial são as unidades operacionais para o 
desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e 
administrativas relativas aos cursos e programas ofertados a distância pelas 
instituições públicas de ensino superior no âmbito do Sistema UAB. 
Mantidos por Municípios ou Governos de Estado, os polos oferecem a 
infraestrutura física, tecnológica e pedagógica para que os alunos possam 
acompanhar os cursos a distância. (CAPES, 2012). 

 

Os polos têm a função de dar suporte ao estudante nas regiões onde 

residem, fornecendo o aparato tecnológico necessário para uma aula na modalidade 

a distância, onde o estudante pode ter dificuldades de acesso a computadores e 

internet. Estes aparatos, geralmente, são compostos por equipamentos de 

videoconferência, laboratório de informática. Contam também com o apoio técnico e 

o apoio pedagógico com os tutores denominados presenciais que ficam no 

atendimento nos polos. Este espaço de educação contribui na inclusão dos 

estudantes mais carentes, com dificuldades de acesso também por questões 

geográficas.  
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Figura 1 – Modelo de EAD da UAB 

Fonte: UAB/CAPES (2012) 

 

Os cursos de EAD na UAB têm esta característica de curso na modalidade a 

distância como momentos presenciais. A EAD nesta instituição ou nas demais 

instituições que oferecem cursos nesta modalidade sabem que a EAD permite a 

utilização de vários recursos, vários modelos, vários formas de linguagens, porém o 

que de melhor pode acontecer neste momento, segundo Maia 2009 (apud LITTO; 

FORMIGA, 2009 p. 206), é “aproveitar os recursos das novas tecnologias e os 

recursos humanos e institucionais de uma universidade, direcionando a 

programação curricular e acadêmica para as necessidades dos alunos”. Para este 

formato de EAD  e como a figura acima apresenta, conhecemos melhor a proposta 

da UAB. 

O processo UAB funciona com a presença de instituições de educação 

superior e polos de apoio presencial. Para que um curso funcione é importante a 

atuação de alguns atores, tanto na IES quanto no Polo. O quadro 3 apresenta os 

envolvidos que oportunizam a oferta dos cursos à distância. 
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ATORES ATIVIDADE 

Na Instituição (Universidades e Institutos Federais) 

Coordenador UAB na IES e Coordenador 
suplente 

Desenvolvem atividades administrativas, 
coordenam os cursos ofertados pela IES 
e gerenciam contatos entre MEC e Polos 
associados. 

Tutor a Distância Estabelece contato com alunos para 
apoio aos estudos. 

Professores Realiza aulas, disponibiliza em espaço 
virtual e ministra aulas. Faz visitas aos 
polos em períodos de aulas presenciais, 
quando necessário. 

Atores nos Polos de Apoio Presencial 

Coordenador de Polo Coordena a oferta do curso superior em 
seu polo, a manutenção das instalações 
para atender seus alunos e estabelece 
contato entre coordenadores UAB nas 
IES e MEC. 

Alunos Recebem os cursos a distância por meio 
de tecnologia informatizadas e utilizam o 
polo de apoio presencial para realizarem 
seus estudos, pesquisas e assistirem as 
aulas presenciais previstas no currículo 

Tutor Presencial Estabelece contato com alunos para 
apoio aos estudos in loco. CAPES 
(2012). 

Quadro 3 – Atores Envolvidos na EAD da UAB  
Fonte: Adaptado de UAB (2012) 
 

De acordo com o quadro três, percebe-se um sistema de EAD que envolve 

um grande número de pessoas de diversas áreas do conhecimento e que para 

funcionar, de maneira harmônica, é importante oferecer às pessoas a formação 

devida para trabalhar em cada um destes espaços. 

 

A necessidade de pesquisar a EAD para oferecer novas oportunidades aos 
docentes de atuarem com as competências necessárias ao saber fazer na 
educação poderá ser o diferencial de qualidade (MORAN, 2009). E aí está 
colocada uma das principais qualidades de programas de educação a 
distância: a interatividade constante, continuada, atenciosa, cuidada. Ela 
deve ser propiciada por diferentes meios no mesmo programa: momentos 
presenciais coletivos, internet, telefone, videoconferências, telessalas, 
teleconferências, etc. Diálogo, trocas, vivências, relatos: é o humano 
humanizando o tecnológico, pondo este a serviço do humano, e não vice-
versa (GATTI apud MEC, 2011, p.143). 
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Além de trabalhar com muitas pessoas, a EAD torna-se mais complexa, 

conforme apresentam os referenciais de qualidade do MEC (2007): um curso de 

EAD devido à complexidade e à necessidade de uma abordagem sistêmica, 

fundamentalmente, aspectos pedagógicos, recursos humanos e infraestrutura.  

Para dar conta destas dimensões, devem estar integralmente expressos no 

Projeto Político Pedagógico de um curso na modalidade a distância os  principais 

tópicos: (i) concepção de educação e currículo no processo de ensino e 

aprendizagem; (ii) sistemas de Comunicação; (iii) material didático; (iv) avaliação; (v) 

equipe multidisciplinar; (vi) infraestrutura de apoio; (vii) gestão acadêmico-

administrativa; (viii) sustentabilidade financeira. 

De acordo com os referenciais de qualidade do MEC (2007), nenhum dos 

tópicos descritos acima são ações isoladas, podem se intercalar e se interpenetrar e 

se desdobrar em outros subtópicos.  

Segundo o Catálogo de curso UAB, “até 2010, o Sistema UAB prevê o 

estabelecimento de mil polos estrategicamente distribuídos no território nacional. Até 

2013, o sistema ampliará sua rede de cooperação para alcançar a totalidade das 

IFES brasileiras e atender a 800 mil alunos/ano” (CAPES, 2012). 

A qualidade dos programas de EAD está na valorização humana, na 

tecnologia disponível como recurso e na possibilidade de desenvolvimento de 

pesquisas sobre o assunto. Sendo necessário ampliar as pesquisas feitas nestes 

espaços de educação, numa perspectiva de melhorar a compreensão e poder 

repensar os métodos de ensino e aprendizagem, com o suporte da didática num 

formato contemporâneo. 

 

 

3.3 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E AMBIENTES TELEVISIVOS 

 

Conforme o modelo apresentado, o modelo de aula nos  polo de apoio presencial, a 

forma de comunicação utilizada  na aula presencial ou em formato de aula gravada 

dá ênfase ao uso da   videoconferência (e/ou web conferência).  

Segundo Cruz (2007 apud LITTO; FORMIGA, 2009, p. 89): 
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Apesar de já bastante difundida na EAD brasileira, tanto o nível corporativo 
como no ensino superior, com muitas empresas e instituições de ensino 
utilizando a videoconferência para a educação e para as reuniões de 
trabalho, ainda são poucos os textos que narram estas experiências. 

 

O Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância apresenta 

dados estatísticos interessantes para a análise da importância das mídias para 

cursos de EAD, descrevendo a interatividade com Midas e-learnign que pode ser 

definido como o ensino on-line que tem como suporte tecnologia digital.  

 

Tipo de disponibilização Freq. % 
Passiva (aluno só recebe informação) 19 13,6 
Ativa (aluno só formula questões, recebendo respostas posteriormente) 42 30,0 
Interativa (aluno e professor interagem em tempo real) 76 54,3 
Não disponibilizamos nenhuma dessas mídias 5 3,6 
NR/NA 44 31,4 
TOTAL DE INSTITUIÇÕES  140 132,9 
Tabela 2 – Interatividade com Mídias e-learning, videoconferências ou telefone celular 
 Fonte: AbraEAD (2008, p.66). 

 

Conforme tabela 2, o modelo interativo é o mais utilizado pelas instituições. 

Segundo Tori (2009 apud LITTO; FORMIGA, 2009), o impacto das tecnologias 

interativas tem causado na forma como podem ser articulados os cursos a distância. 

Este movimento altera a relação do tempo e espaço nas relações sociais, no mundo 

do trabalho e até mesmo nos momentos de lazer. 

 

A tendência de combinar atividades de aprendizagem face a face com 
atividades desenvolvidas a distância – em geral online – vem sendo referida 
por meio de diversas denominações, dos quais se destacam “cursos 
híbridos” e blended learning. Dois ambientes que historicamente se 
desenvolveram de maneira separada, a tradicional sala de aula e o 
moderno ambiente virtual de aprendizagem, vêm de descobrindo 
mutuamente complementares. (TORI, 2009 apud LITTO; FORMIGA, 2009, 
p. 121).  

 

Podemos identificar, como ambiente interativo, o ambiente síncrono que a 

videoconferência e a web conferência podem propiciar que são mídias que podem 

ser síncronas. 

Quanto mais rápido for o tempo de resposta da mídia a ser utilizada, maior o 

sentimento de presença (TORI, 2009 apud LITTO; FORMIGA, 2009). Este é o 

modelo que se apresenta nos cursos de EAD oferecidos nos  cursos da UAB e Rede 

e-TEC.  
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O AT que analisados são os utilizados nos cursos de EAD que podem ser 

síncronos ou assíncronos, de acordo com o desenho pedagógico, o planejamento e 

utilização da mídia no projeto. 

 

Muitos são os projetos a distância que contam com o apoio de 
videoconferências. Elas exigem o acesso dos participantes (professores e 
alunos) ao mesmo tempo para diversos locais (presenciais ou não) em que 
se viabiliza o envio e a recepção das imagens e/ou vozes. As interações 
ocorrem principalmente, nesses momentos, como se estivessem todos em 
uma mesma sala de aula. Na maioria das vezes as atividades de 
vídeo/teleconferência são complementadas com textos e atividades 
disponibilizadas e dispostas em cd-roms, apostilas impressas ou websites. 
(KENSKY, 2005). 

 

Para Raabe (2001), “educar para a imagem consiste em preparar o indivíduo 

para a realização de uma leitura crítica das imagens identificando o conteúdo mental 

do autor da comunicação e da própria comunicação em si”. Saber identificar a 

melhor imagem, a melhor forma de comunicação a ser usada, saber implementar 

ações de ensino aprendizagem fazem parte dos formatos de aula que podem ser 

apresentadas aos discentes em uma aula a distância com AT. 

 

Associa-se a presença da finalidade educativa em programas de televisão à 
exigência de subserviência da modalidade expressiva (cinematográfica, 
televisiva, artística) e à perda da especificidade dessa modalidade. Sempre 
um pouco envergonhado de não ser verdadeiramente cinema - entendemos 
cinema ficcional ou narrativo -, o filme pedagógico procura ou bem parecer 
com o filme ficcional e rejeita ser didático para não ser aborrecedor, ou bem 
vira as costas ao cinema ficcional e aceita ser aborrecedor por ser 
seguramente didático. (JACQUINOT, 1977 apud CARNEIRO, 2002). 

 

A necessidade de  reorganização do conteúdo e formato de aula que melhor 

se adéqua a este movimento de educação com enfoque também na informação, 

trabalhando criativamente, explorando os recursos de forma a oferecer tecnologias 

de ensinar e aprender usando o audiovisual a favor da educação, tendo a 

possibilidade de oferecer novas abordagens.  

Na concepção de Ferrés (1996, p. 95), “educar com o vídeo significa 

aproveitar de forma didática os materiais que o meio oferece, integrando-os de 

maneira adequada às diversas áreas de ensino”. Neste estudo, o termo “Ambientes 

Televisivos” (AT) representa recursos tecnológicos que utilizam o vídeo como 

principal meio de comunicação, mas que podem ser acessados e distribuídos com 

diferentes tecnologias como a: videoconferência que usa a  transmissão síncrona e 
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depende de equipamentos específicos; videoaula que podem ser aulas gravadas 

em vídeo e transmitidas de maneira síncrona ou assíncrona; web conferência que é 

uma videoconferência realizada usando a infraestrutura da internet; TV Digital que 

possui recursos que alia a alta qualidade de imagens e a possibilidade de 

interatividade. 

Todas as tecnologias acima descritas dão apoio de transmissão dados, 

imagens e sons oferecendo a possibilidade de criar espaços educativos com outros 

tipos de conteúdos multimídia (como simulações e animações) de forma síncrona ou 

assíncrona. 

Ainda segundo Ferrés (1996, p. 81): 

 

Uma abordagem crítica da televisão deveria ser feita sempre a partir da 
interação. A experiência televisiva é o resultado do encontro de um 
espectador – com a sua ideologia, a sua sensibilidade, os seus sentimentos, 
as suas emoções e valores – e um emissor – com a sua ideologia, os seus 
interesses explícitos e implícitos, os seus valores e o seu sentido da 
estética. 

 

Este é o movimento de interação e mistura de sentimentos e emoções, ou 

seja, um o contexto sociocultural que, como Ferrés (1996) sugere, se inicia a partir 

da tomada de consciência deste contexto. É possível realizar uma abordagem ao 

meio, criando um espaço criativo e inovador. 

O AT na Educação a Distância pode ser mais explorado a partir da visão de 

Ferrés (1996, p. 81), que salienta que, “ás vezes, há entre os educadores a 

convicção de que, no campo do cinema e da televisão, basta aos alunos uma 

formação humanística ou estética”. Para o autor, existem outros conhecimentos que 

podem contribuir para um melhor entendimento do que é a televisão para a 

educação que são os conhecimentos técnicos e estéticos, não deveria ficar no 

domínio apenas dos especialistas, o discente e o docente devem conhecer mais 

profundamente como usar melhor os AT. O saber fazer contribui para melhorar a 

gestão pedagógica destes ambientes.  

 

A reforma educativa estabelece a competência comunicativa como uma das 
finalidades da educação. Numa sociedade na qual a comunicação 
audiovisual tornou-se uma hegemonia, não haverá competência 
comunicativa se os códigos da expressão audiovisual não forem 
dominados. (FERRÉS, 1996, p. 81). 
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O autor sugere, ainda, que os docentes e discentes façam parte deste 

movimento conhecendo com profundidade ao ponto de serem capazes de se 

expressarem por intermédio deste aparato deixando de ser sujeito passivo no 

processo, passando a ser participativo e criativo. 

Tornero (1994 apud CARNEIRO, 2002) destaca que: 

 

O processo de produção de um programa educativo não difere muito do 
processo usual de produção de um programa de televisão e vídeo. Mas 
para evitar a “verticalidade” na transmissão da informação deve em primeiro 
lugar colocar-se como prática de experimentação e de aprendizagem. 

 

Criar espaços de ensinar e aprender em AT para aula a distância requer mais 

do que apenas apresentar conteúdos. É preciso entender todo o processo de 

criação que envolve estes espaços para poder organizar e oferecer novas 

possibilidades de educação incluindo também os processos de comunicação. 

Quanto ao processo de Comunicação Ativa, que pode ocorrer com AT na 

EAD, Ferrés (1996, p. 87) destaca que “esse é o conceito chave para uma 

abordagem educativa sobre a televisão: comunicação ativa. A experiência da 

televisão é enriquecedora para a pessoa sob muitos aspectos. A sua limitação 

fundamental reside na sua unidirecionalidade”. No caso da comunicação se cria um 

ambiente de interatividade e pode ser explorado de forma ampla para o ensino e 

aprendizagem. 

 

Destaca a necessidade dos responsáveis pelo ensino fundamentado em 
teleconferência irem adiante da mera ampliação tecnológica de uma aula 
acadêmica, explorar as possibilidades singulares dos instrumentos 
tecnológicos disponíveis; buscar modernas formas de aprendizagem e 
distânciar-se das convencionais; melhorar e otimizar os recursos didáticos. 
Defende os protestos contra a pretensão do modelo de teleconferência que 
ignora os avanços do ensino a distância e se coloca como novo paradigma. 
(PETTERS, 2001 apud CARNEIRO, 2002). 

 

As mudanças no ambiente de trabalho de um docente em cursos de EAD são 

significativas e causa neste profissional a quebra da zona de conforto. É necessário 

aprender novas formas de comunicação, ter uma postura diferenciada para a 

realização do  trabalho dentro de outras perspectivas de atuação. Para Ferrés (1996, 

p. 9), “os professores às vezes reclamam que é muito elevado o preço que têm de 

pagar pela mudança, seja no âmbito pessoal econômico e social. Algum dia, 
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lamentarão o preço que estão pagando por não haverem mudado com a rapidez 

necessária”. 

Para utilizar recursos associados com AT em EAD, é necessário que o 

profissional da educação tenha competências diferentes, sendo importante não ter 

medo de mudança, saber buscar informações em outras áreas do conhecimento, 

desenvolver novas competências (FERRÉS, 1996). 

O material de apoio pedagógico a ser definido para um curso, com ênfase na 

modalidade a distância, deve ser planejado a partir do seu desenho pedagógico. 

Para que este formato seja delineado, é necessário conhecer as possibilidades 

técnicas e pedagógicas de cada mídia a ser disponibilizada ao docente, que tem a 

responsabilidade de pensar em aulas que possam garantir o aprendizado do 

discente. 

 Conforme quadro 4, para cada ambiente televisivo pode haver uma série de 

possibilidades de ações pedagógicas e os cursos podem ser classificadas da de 

formas variadas e são descritas no formato síncrono ou assíncrono são: aulas 

gravadas em videoaula e  a gravação da aula é feita  estúdio seguindo roteiros e 

fazendo adaptações como em um videoclipe; aula ao vivo são as  videoconferência, 

teleconferência ou TV ao vivo, mostra as formas de transmissão, e formatos de 

aulas que podem ser preparadas. 

EAD EM AMBIENTE TELEVISIVO  

Quanto à forma de produção 

 
Gravado  

 
Videoaula 
 

 Gravação da aula em estúdio seguindo 
roteiros e fazendo adaptações como em um 
videoclipe.  

 
 
 
 
 
 
Ao Vivo  

Videoconferência  Aula transmitida ao vivo com a possibilidade 
de inserção de recurso como: apresentação de 
vídeo, músicas, apresentação em lousa digital. 
Pode haver interação com o estudante ferramenta 
síncrona.  

Teleconferência   A teleconferência é também transmitida ao 
vivo por satélite tem uma via de vídeo e uma via 
de áudio simultâneo. Usa como recurso para 
interação telefone e fax.  

TV ao Vivo  Transmissão ao vivo de programas 
educativos utilizando recursos de transmissão 
direta ou apenas com aulas gravadas – ex. 
telecurso 2000. Possibilidade de interação por e-
mail, telefone ou skype.  

Quadro 4 – Produção de aula para a EAD  
Fonte: Elaborado pela Autora 
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Os cursos de EAD podem ser criados para utilizar vários formatos de 

produção de aulas. Nestas produções, com aulas ao vivo, também pode ser inserido 

vídeo, aula gravada para melhor representar conteúdos nas disciplinas. Para Cruz 

(apud LITTO; FORMIGA, 2009, p. 89), “[...] a introdução de tecnologias de áudio e 

vídeo em duas vias como é o caso da videoconferência, áudio conferência e 

conferência computadorizada, desafia as categorias estabelecidas pela pesquisa em 

EAD”. 

No quadro 5, apresenta-se a forma de acesso ao curso de EAD: 

Radiodifusão: TV e TV Digital variando de acordo com a tecnologia disponível tais 

como: Analógico convencional – ondas de rádio ou através de sinais digitais; Cabo: 

TV a cabo – Analógico ou digital; Satélite: TV Via satélite – Transmite o sinal de 

televisão e rádio através da infraestrutura de satélite; Internet: Vídeo Streaming; 

IPTV – Qualquer forma de acesso – aéreo ou a cabo depende do canal de 

comunicação. 

Analisando estes aspectos, de forma de acesso, é possível conhecer qual a 

necessidade e as possibilidades de tecnologias disponíveis o acesso ao curso.  

 

Quanto à Forma de Acesso 

 
 
 
 
 
 
Radiodifusão 

 
 
 
TV 
  

 Serviço de Radiodifusão Sonora (rádio) ou de 
Sons e Imagens (TV) destinadas à transmissão de 
programas educativo-culturais, que, além de atuar em 
conjunto com os sistemas de ensino de qualquer nível 
ou modalidade, visa a educação básica e superior, a 
educação permanente e formação para o trabalho, 
além de abranger as atividades de divulgação 
educacional, cultural, pedagógica e de orientação 
profissional. 
 Analógico convencional – ondas de rádio.  

TV Digital (TVDI)  Terrestre - Transmitido por ondas 
de radiofrequência (ondas de rádio), os sinais digitais 
são transmitidos no ar e necessitam de antenas e 
receptores apropriados para a sua recepção. Em 
implantação no Brasil.  

Cabo TV a Cabo  Analógico  

 
 
Satélite 

 
 
TV Via satélite 

 Satélite - Transmite o sinal de televisão e rádio 
através da infraestrutura de satélite a maioria das 
transmissões utiliza o sistema DVB-S (DVB é a sigla 
de Digital Vídeo Broadcasting) - (Transmissão de 
Vídeo Digital) desenvolvido especificamente para este 
uso, tendo a facilidade de se transmitir vários canais 
em um único sinal pela robustez e compressão dos 
sinais digitais.  
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Internet 

Vídeo 
Streaming 
IPTV(internet 
protocol 
tevision) 

 Qualquer forma de acesso – aéreo ou a cabo 
depende do canal de comunicação. É a entrega de 
programação por fluxo de vídeo codificado como uma 
série de pacotes IP. O sinal é captado e digitalizado 
por softwares que para um servidor streaming e 
posteriormente para uma página da internet.  

Quadro 5 – Forma de Acesso 
Fonte: Elaborado pela Autora 
 

Ao criar o desenho pedagógico de um curso de EAD deve ser entendido, 

segundo Neves (apud MEC 2011, p. 138), que: 

 

Não há, porém, um modelo único de educação à distância. Os 
programas podem apresentar diferentes desenhos e múltiplas 
combinações de linguagens e recursos educacionais e tecnológicos. 
A natureza do curso e as reais condições do cotidiano dos alunos é 
que vão definir a melhor tecnologia, a necessidade de momentos 
presenciais em estágios supervisionados, laboratórios e salas de 
aula, a existência de polos descentralizados e outras estratégias. 

 

 O quadro 6 apresenta ambientes televisivos quanto ao propósito didático: 

Aulas Expositivas: Videoaula – professor com utilização de slides e apresentação 

verbal dos mesmos; Videoconferência – professor com exposição sistemática da 

aula e possibilidade de interatividade; Teleconferência – pode ser apresentada com 

exposição de aula sistemática. 

 

 

Quanto ao Propósito Didático 

   
  

  
  

  
E

x
p

o
s
it

iv
o

 

 

 
 
Videoaula  
 
 

 Exposição sistemática de conteúdos, tratados com 
certa exaustividade é com uma aula expositiva: A diferença 
está na aula gravada (assíncrona) que o docente ministra. 
 Utilidade: transmitir informações com movimento e 
som torna aula mais eficiente que apresentação oral do 
professor.  
 Desvantagem: tem ritmo, estrutura interna e duração 
preestabelecida. 
 Vantagem: versatilidade de mostrar trechos quantas 
vezes for necessário, congelar imagens. 
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Quadro 6 – Propósito didático  
Fonte: Elaborado pela Autora 

 
Segundo Cruz (apud LITTO; FORMIGA, 2009, p. 89), “o que se sabe é que o 

fato de professores e alunos não estarem no mesmo lugar, mas se verem e se 

ouvirem no mesmo momento, implica mudanças tanto no estilo de aprendizagem 

como nas estratégias de ensino”. O propósito didático se interliga com a forma de 

acesso podendo interferir na aprendizagem do estudante. 

Conde (2000) pesquisou o sentimento de alunos em um curso de mestrado 

que utilizava aula por videoconferência e percebeu que os fatores técnicos 

influenciam no processo de ensino e aprendizagem. 

O quadro 7 apresenta aulas em ambientes televisivos quanto ao nível de 

interatividade. Vídeo Ilustrativo: simulações, animações e documentários – Recursos 

multimídias são interessantes e pode ser utilizados em aulas de EAD. Interativos: 

Videoconferência, TVDI, Web TV – Tecnologias que permitem a interação ao vivo, 

porém devem ser pensadas de acordo com a quantidade de alunos que participam 

das aulas. 

    
  

  
  

  
  

V
id

e
o

c
o

n
fe

rê
n

c
ia

 

Professor 
Recursos 
áudio visuais  

 Exposição sistemática de conteúdos, tratados com 
certa exaustividade é como uma aula expositiva, transmitida 
ao vivo com a possibilidade de interação entre o professor e 
o estudante.  
 Utilidade: transmitir informações com movimento e 
som, torna a aula mais eficiente que apresentação oral do 
professor.  
 Desvantagem: não é possível interagir com muitos 
estudantes o ideal é ter um número de 30 em sala.  
 Vantagem: versatilidade de mostrar trechos da aula 
já que esta aula pode ser gravada e disponibilizada em um 
ambiente virtual de ensino e aprendizagem (AVEA) 
posteriormente. Possibilidade de interação os estudantes 
estão em diversos polos em tempo real.  
 

   
  

T
e
le

c
o

n
fe

rê
n

c
ia

 

Professor 
Recursos 
áudio visuais 

 Exposição sistemática de conteúdos, a partir da 
organização do professor. 
 É uma aula expositiva. 
 Utilidade: transmitir informações com movimento e 
som, torna a aula mais eficiente que apresentação oral do 
professor.   
 Desvantagem: Possibilidade de interatividade, 
porém não abrange a um grande número de estudantes.  
 Vantagem: atinge a um grande número de 
estudantes nos mais diversos lugares do Brasil. Também 
pode ser gravada e disponibilizada em AVEA.  
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Quadro 7 – Interatividade em Aulas com AT. 
Fonte: Elaborado pela Autora. 
 

Segundo Cruz (apud LITTO; FORMIGA, 2009, p. 89), “a evidência de que é 

preciso tomar alguns cuidados para conseguir uma aula interativa pode levar à 

frustração pelo desconhecimento de como fazê-lo”. As tecnologias disponíveis para 

aulas de EAD em AT levam ao estudante o formato de aula que não possui 

característica de aula presencial.   

 

O aumento da interatividade é o principal desafio e problema em EAD, pois 
como afirma Barcia et al (1996), a comunicação é agora intermediada por 
equipamentos que permitem, não só a transmissão de informações, mas a 
construção de conhecimentos, variando os graus de interação conforme o 
suporte técnico que media essa comunicação e que influencia tanto no 
conteúdo da comunicação quanto na sua forma. (SILVA, 1998). 

 

a participação efetiva do docente é fundamental,  pois mesmo as tecnologias 

mais modernas  não é  o ponto de equilíbrio para o sucesso de um projeto de curso 

a distância. Conforme Kensky (2007, p. 57), “o primeiro deles é a falta de 

conhecimento dos professores para o melhor uso das tecnologias. Um segundo 

problema é a não adequação da tecnologia ao conteúdo que vai ser ensinado e ao 

propósito do curso”. Cada curso tem o seu desenho pedagógico e a tecnologia a ser 

disponibilizada deve ser entendida como meio e não como o fim do movimento 

pedagógico. 

Os recursos de mídias disponibilizados nos ambientes de EAD devem ser 

entendidos não como fator de sucesso, mas apenas um meio de alcançar os 

objetivos de aprendizagem, que devem ser amparados em concepções pedagógicas 

delineando o modelo de Educação a Distância que será oferecido, amparando o 

Quanto à Interatividade 

Vídeo 

Ilustrativo 

Simulações                  
Animações                       
Documentários 

 Recursos multimídia que podem fazer parte da 
aula para melhor contextualizar o conteúdo. 

 Simulações  

Interativos 

 

Videoconferênci
a 
TVDI  
Web TV  

 Videoconferência comunicação bilateral – 
acontece interatividade 

 TVDI – A interatividade varia de acordo com o 
canal de retorno.  

 WEB TV - é possível trabalhar com conteúdos 
utilizando a interatividade. Serviços 
personalizados e interativos de provedores de 
conteúdo de web e de radiodifusores. 
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saber fazer do docente. Apresentamos a seguir a didática como uma possibilidade 

de melhor organizar as aulas para os ambientes de EAD. 

 

 

3.3.1 Didática como Possibilidade de Formação Docente 

 

A didática pode contribuir para os processos de aprendizado e ser fator 

relevante para escolher um método próprio para ser aplicado. Segundo Ferreira 

(2009): 

 

 

No processo dialógico de ensinar aprendendo e aprender ensinando, a 
Didática assume especial destaque no cenário da EAD, já que professores 
e alunos precisam redimensionar seus papeis nas redes colaborativas de 
construção de conhecimentos nos sistemas interativos. 

 

Marin (1996, p. 12) contribui para tal questão, afirmando que “do ponto de 

vista histórico [...] no século XVII, Comênio criou a Didactica Magna, obra que tem o 

seguinte subtítulo: tratado da arte universal de ensinar tudo a todos. A preocupação 

central de Comênio encontrava-se no tema relativo ao método de ensinar”. 

Procurou sistematizar várias áreas de conhecimentos, com o objetivo de criar 

atividades de ensinar. Essa obra possuía, naquele momento histórico, um caráter 

revolucionário, pois serviu com ardor à causa protestante de luta contra o tipo de 

ensino que a Igreja Católica Medieval praticava, pregando a máxima “Educação para 

todos” São princípios deste método: formar nos estudos, educar nos bons costumes, 

tirar da própria natureza de todas as coisas, o seu fundamento, pondo em ação os 

mesmos processos utilizados por ela; demonstrar a verdade com exemplos paralelos 

às artes mecânicas (MARIN, 1996). 

De acordo com Menegolla (1995, p. 26), “a didática pode ser definida como a 

capacidade de tomar decisões acertadas sobre o que e como ensinar, quem são os 

alunos e por que o fazemos [...]”. As decisões didáticas tomadas pelos docentes 

podem contribuir na aprendizagem dos discentes através das estratégias de ensino 

“A didática aceita inovações tecnológicas e científicas por que está em busca da 

utilidade e da novidade [...]” (MENEGOLLA, 1995, p. 26). 
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A contribuição mais importante da Didática é precisamente ajudar a resolver 
a contradição entre o ensino e a aprendizagem, a detectar as dificuldades 
enfrentadas pelos alunos na assimilação dos conteúdos e a encontrar os 
procedimentos para que eles próprios superem tais dificuldades e progridam 
no desenvolvimento intelectual. (LIBÂNEO. 1994, p. 94). 

 

A importância da didática está na percepção e entendimento do docente 

sobre como desenvolver estratégias de ensino que possam favorecer ao 

aprendizado dos discentes. 

 

É papel do educador cuidar para tornar claras as representações que são 
trazidas à mente do educando. Deve desenvolvê-las desde o nível de 
sensações e percepções, passando pelo da imaginação e da Memória, até 
chegar ao pensamento conceitual e ao julgamento. (DAMIS, 2004, p. 21).  

 

Martins (1998, p. 94) destaca, também, que: 

 

Ao problematizar a prática usual da escola cujo eixo central está na 
aprendizagem ocorrendo pelo domínio da teoria, os professores percebem e 
apontam para uma outra possibilidade de aprendizagem centradas na ação 
prática dos seus alunos, nas suas práticas sociais, passando então, a definir 
uma outra lógica. 

 

Para que este movimento aconteça é necessário que o docente seja capaz de 

articular boas estratégias de ensino que causem no discente a inquietação e a busca 

pelo entendimento destas inquietações. Sendo este o papel da didática oferecer ao 

docente recurso amparado em técnicas de ensinar a partir de concepções 

pedagógicas. 

Segundo Menegolla (1995, p. 34), “quem planeja o ensino deve partir de uma 

análise dos objetivos, dos conteúdos, dos procedimentos e de todas as 

possibilidades humanas e materiais que o ambiente pode em termos de meios a 

empregar no processo didático”. 

De acordo com o MEC, a EAD descrita no Decreto-Lei 5.622, de 19 de 

dezembro de 2005, Capitulo I, Art. 1°, faz  a referência da abordagens pedagógica  

como vemos: 

 

[...] caracteriza-se a Educação a Distância como modalidade educacional na 
qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e de 
aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de 
informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo 
atividades educativas em lugares ou tempos diversos. (BRASIL, 2005). 
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Pensando na abordagem pedagógica, Damis (2004) traz que “[...] ensinar a 

pensar significa aumentar a eficiência da ação, utilizando-se de condições e meios 

para estimular, promover e colocar à prova o pensamento e a reflexão”. O docente 

na EAD também pode organizar suas aulas de forma a favorecer ao discente a 

desenvolver novas estruturas cognitivas, a partir das suas ações pedagógicas. 

Esta é uma reflexão a ser feita com relação às mudanças destas práticas e 

novos contextos a serem explorados pela didática com ênfase a um movimento 

contemporâneo de educação. 

 

Partindo do pressuposto de que a aquisição do saber não se restringe mais 
aos espaços físicos denominados escolas, faculdades, bibliotecas, dentre 
outros, urge, portanto, a necessidade de se compreender essa transição 
paradigmática e elaborar propostas didáticas e metodológicas que não 
negligenciem a construção do conhecimento. (SANTOS, 2009).  

 

A discussão das questões educativas vem são aprofundadas em função dos 

novos contextos onde se criam espaços de aprendizagem. A educação na 

sociedade em que vivemos é mais complexa contraditória e desigual, e pode 

acontecer em diferentes âmbitos, instituições e práticas sociais, sendo a EAD um 

forma de suprir a necessidade formação continuada das pessoas que estão atuando 

no mundo do trabalho e podem optar por esta modalidade de educação. 

 

Um dos desafios do momento é ampliar, reconhecer e favorecer distintos 
Locus, ecossistemas educacionais, diferentes espaços de produção da 
informação e do conhecimento, de criação e de reconhecimento de 
identidades, práticas culturais e sociais, de caráter presencial e/ou virtual, 
onde diversas linguagens são trabalhadas e pluralidade de sujeitos 
interagem. (CANDAU, 2002, p. 156). 

 

Segundo Candau (2002), a didática tem o enfoque para a educação formal 

escolar, porém o que acontece neste milênio são processos educativos que se 

formam a partir de diferentes contextos não formais ou socioeducativos. 

 

Se, no contexto do ensino presencial, as reflexões sobre a Didática vão se 
consolidando, no âmbito da Educação a Distância (EAD), as experiências 
ainda são recentes e as discussões teóricas metodológicas surgem em 
função dos desafios que vão sendo constantemente enfrentados pelos 
diferentes atores que atuam na EAD. (FERREIRA, 2009). 

 

A Educação a Distância com a prática educativa pode oferecer espaço de 

transposição didática, de inovação, desafios pedagógicos, conquistas de novas 
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formas comunicacionais e interculturalismo. O momento é inovador e a didática para 

estes espaços pode ser inovadora e criativa oferecendo ao docente possibilidade 

para criar estratégias e melhor ensinar os discentes.  

Para Vasconcellos (1993 apud GASPARIN, 2007, p. 15), “o trabalho inicial do 

educador é tornar o objeto em questão, objeto de conhecimento para aqueles 

sujeitos, isto é, para o aluno”. 

Candau (2002, p. 156) salienta, ainda, que “a educação a distância e o mundo 

virtual são particularmente desafiantes nesta perspectiva para que não nos 

limitemos a uma transposição que não incorpora a especificidade destas realidades 

nem a uma mera tecnologização do ensino”. 

A didática  pode ser pensada para influencias diversos contexto, deve abrir 

um leque maior com novas nuances educacionais, estratégias criativas para que 

cada ambiente possa ser explorada nas suas diferenças como enfoque para o 

discente que participa deste movimento e pode encontrar significado de 

aprendizagem nestes espaços. 

O fazer pedagógico pode influenciar no ambiente educativo a partir de 

momentos distintos, como apresenta Veiga (1989, p. 87): 

 

[...] enquanto realização do ensino, é representado por três momentos 
complementares e interligados: concepção, realização e avaliação ou, em 
outras palavras: preparação, desenvolvimento e avaliação do ensino, 
incluído-se a relação pedagógica, isto é, o vinculo que se estabelece entre o 
professor, o aluno e o saber. 

 

Criando movimentos que se intercalam no momento da sua aula, Libâneo, 

(1994) ressalta a importância do docente em saber criar elos entre as atividades 

propostas com as condições previas que os discentes têm para enfrentar, pois é 

desta forma que surge a força de busca para a aprendizagem. 

Desta forma, para Pimenta (2002 apud LIBÂNEO, 2006, p. 70): 

 

[...] os professores deveriam desenvolver simultaneamente três 
capacidades: a primeira, de apropriação teórica-crítica das realidades em 
questão considerando os contextos concretos da ação docente, a segunda, 
da apropriação de metodologias de ação, de formas de agir, de 
procedimentos facilitadores e de resolução de problemas de sala de aula. A 
terceira é a consideração dos contextos sociais, políticos, instrucionais na 
configuração das práticas escolares. 
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Dentro destas três competências, que Pimenta descreve, está essencialmente 

a Didática como instrumento de organização do pensamento docente, dos métodos 

e contexto a ser considerado. 

Corroborando com tal ideia, Rays (apud VEIGA, 2004) traz que: 

 

Nesse sentido, o método de ensino deve ser entendido como caminho para 
a promoção de ações pedagógicas conscientes, organizadas criticamente, 
com a finalidade de tornar o trabalho docente e discente mais fácil e mais 
produtivo para o alcance de metas desejadas e necessárias para o 
desenvolvimento integral dos educandos. 

 

Independentemente do distânciamento físico entre docentes e discentes, 

tornou-se importante reconhecer que é necessária uma didática que promova a 

reflexão,  crítica e a transposição de conteúdos. 

Luckesi (apud CANDAU, 2004) afirma que: 

 

A didática só entrará “no mérito da questão”, se servir como mecanismo de 
tradução prática, no exercício educacional, de dimensões filosófico-políticas 
e epistemológicas de um projeto histórico de desenvolvimento do povo. A 
didática, a exercer o seu papel especifico, deverá apresentar-se como elo 
tradutor de posicionamentos teóricos em práticas educativas. 

 

Na EAD com AT é possível perceber que a dimensão da didática pode 

contribuir na execução de projetos educativos. Porém, conforme cita o autor acima é 

preciso ter em mente que a didática contribui a partir do momento em que o docente 

saiba definir qual o seu real objetivo de ensino, usando como método para ampliar 

os conhecimentos dos discentes não amparando no ensinar para saber fazer, mas 

possibilidade de orientar para o exercício da cidadania. 

Uma educação de qualidade engloba, na organização de seu processo de 

desenvolvimento, o passado, o presente e o futuro das necessidades concretas do 

ser humano e da sociedade coletiva. Para que isto não seja utópico são necessárias 

ações e intervenções pedagógicas causando a inquietação no discente.   

Para Rays (apud VEIGA, 2004), a didática para o ensino em EAD tem a 

mesma consistência, porém o docente deve perceber outra nuance na questão das 

tecnologias disponíveis, e modelo de comunicação para o ambiente a ser aplicada 

junto à estratégia.  

Santos e Machado (2010) complementam a questão, ao afirmar que: 
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Vencer uma cultura de ensino presencial torna-se um desafio não apenas 
dos professores, pois se espera dos alunos uma autonomia responsável 
diante dessa não-presencialidade do professor, e a este docente se aplica 
sucessivas tarefas, dentre elas a busca por “novas competências” em favor 
de um novo fazer pedagógico. Ambos ganham, portanto, novas 
responsabilidades e novos perfis. 

 

Desta forma, é necessário rever a real função do professor diante deste 

contexto e saber quais são as competências necessárias para o saber fazer 

docentes no contexto de EAD. Conforme apresenta Freitas (2008, p. 55): 

 

Ao se preparar para a atividade pedagógica, o professor toma como ponto 
de partida o objeto do ensino e da aprendizagem, bem como o horizonte ao 
qual ele pretende chegar. Por já ter vivido experiências gnosiológicas, 
pedagógicas e didáticas, ele se autoriza a selecionar abordagens e 
procedimentos de ensino mesmo antes de se encontrar com os alunos. 
Entretanto, essa experiência prévia não significa que ele domine todas as 
dimensões e todos os recursos desse conhecimento para ensiná-lo. 

 

Mesmo com o planejamento necessário, a aula poderá ser a melhor já 

ministrada ou nem tanto, existe o que não se pode controlar em uma situação de 

ensino que são as pessoas que fazem parte do contexto com suas diferenças, com 

sua cultura própria. O educador, segundo a atual concepção, deve saber tratar 

tecnicamente os mecanismos pelos quais um indivíduo (educando, no caso) possa 

adquirir determinados tipos de conduta com maior facilidade.  

E, então, o ensino da didática passou a ser um ensino voltado para a 

aprendizagem dos modos de conseguir, do ponto de vista do “saber fazer”, que 

alguma coisa seja ensinada de tal maneira que o educando aprenda com maior 

facilidade, por isso, mais rapidamente (CANDAU, 2004, p. 30). 

 O docente deve conhecer o seu público alvo e  estar consciente do que 

pretende ensinar aos seus discentes, pois, de acordo com Santos e Machado 

(2010): 

 

Conhecer as necessidades, características socioculturais e potencialidades 
intelectuais dos alunos, ajuda no estabelecimento de metas, objetivos e 
procedimentos didático-metodológicos mais adequados, portanto, ao 
planejar os processos didáticos do ensino a distância. 

 

Abaixo apresentamos alguns tópicos, a partir de Santos e Machado (2011), a 

serem analisados pelos docentes que podem complementar a ação didática para 

melhor preparar suas aulas para a EAD em AT: 1) o aluno estuda onde e quando 
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desejar, separado fisicamente; 2) a ênfase no material didático facilitará a mediação; 

3) aprendizagem é mais autônoma (aluno mais ativo); 4) vários tipos de docentes: o 

que elabora o material; o que atua presencialmente e o que atua virtualmente; 5) o 

tutor é o apoio/orientador da aprendizagem; 6) o processo ocorre por vias 

tecnológicas digitais; 7) a comunicação é diferenciada (diversificada). 

A didática pode dar o suporte para o docente no desenvolvimento de 

estratégias para o processo de interatividade e a motivação do discente na busca do 

conhecimento através de sua autonomia. A função do docente no processo de 

ensino aprendizagem, segundo Libâneo (1994, p. 81), está em “... garantir a unidade 

entre ensino e aprendizagem, através do processo de ensino”.  Desta forma, 

apresentamos a didática como uma possibilidade para a formação docente, 

amparando o seu saber fazer diversificar qualidade a sua prática pedagógica 

oferecendo propostas inovadoras e criativas.  

 

 

3.4 PRÁTICA PEDAGÓGICA NA EAD 

 

A prática pedagógica para este estudo se destaca pelas possibilidades de 

ações educativas promovidas pelos docentes nos curso de EAD. De acordo com 

Veiga (1992, p. 16), a prática pedagógica é “uma prática social orientada por 

objetivos, finalidades e conhecimentos, e inserida no contexto da prática social. A 

prática pedagógica é uma dimensão da prática social”. Neste contexto social 

trabalhamos com a modalidade a distância de educação que utilizam AT, podendo 

apresentar diferentes características para o fazer pedagógico. 

Para Libâneo, (1994, p. 81), “o professor planeja, dirige e controla o processo 

de ensino, tendo em vista estimular e suscitar a atividade própria dos alunos para a 

aprendizagem”. O docente vai pensar as estratégias de ensino a partir de um 

contexto didático em que sua interferência, vai influênciar o discente no seu 

entendimento.   

Sobre as novas práticas pedagógicas, Cruz (2007) diz que: 

 

O que se sabe é que o fato de professores e alunos não estarem no mesmo 
lugar, mas se verem e se ouvirem no mesmo momento, implica mudança 
tanto nos estilos de aprendizagem como nas estratégias de ensino. Uma 
das principais alterações é a aula por videoconferência exigir muito dos 
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professores. Sem exceção, as pesquisas indicam que o tempo de 
preparação é muito maior que o ensino face a face. 

 

O tempo e atenção que o docente dispõe para a preparação da aula 

demandam num repensar na valorização do trabalho que tem para atuar na EAD. 

Para Libâneo (1994, p. 96), “o trabalho docente é uma atividade intencional, 

planejada conscientemente visando atingir objetivos de aprendizagem. Por isso 

precisa ser estruturado e ordenado”. Na Educação a Distância, a organização de 

uma aula tem o mesmo objetivo de uma aula presencial que é planejar a aula com  

estratégias para favorecer a aprendizagem do discente 

No caso de uma aula com a utilização do recurso de AT de videoconferência, 

o planejamento da aula pode ser de tipos diferentes conforme aponta Cruz (2007 

apud LITTO; FORMIGA, 2009, p. 89): “a preparação pode ser de dois tipos: a que 

produz material visual e a que planeja o formato da aula. Quanto mais interação se 

deseja, mais planejamento é necessário”. 

“A tecnologia educacional, embora tão discutível e discutida, ainda não 

prestou o serviço que poderia prestar ao ensino em todos os seus níveis. Muitas 

pesquisas precisam ser feitas, para avaliar a possível contribuição da tecnologia 

para uma prática educativa eficiente.” (LUDKE, 2004 apud CANDAU, 2004, p. 89). A 

didática está presente na educação na modalidade a distância, para o 

desenvolvimento de estratégias de ensinar é necessário que aconteça uma reflexão 

sobre o contexto tecnológico juntamente com a definição de um olhar pedagógico 

diferenciado. 

Para Libâneo (1994, p. 105), “o trabalho docente somente é frutífero quando o 

ensino dos conhecimentos e dos métodos de adquirir e aplicar conhecimento se 

convertem em conhecimento, habilidades, capacidades e atitudes do aluno” nesta 

perspectiva de desenvolvimento de competências é importante refletir sobre as 

ações a serem implementadas dentro do enfoque didático pedagógico e quais as 

competências que o docente deve desenvolver no discente para atuar com 

segurança.  

 

Mais importante que as tecnologias, que os procedimentos pedagógicos 
mais modernos, no meio de todo esse movimento e equipamentos, o que 
vai fazer a diferença qualitativa é a capacidade de adequação do processo 
educacional aos objetivos que levaram você, pessoa, usuário, leitor, aluno 
ao encontro desse desafio de querer aprender. (KENSKY, 2007, p. 46). 

 



51 

 

Esse é o fundamental papel da prática pedagógica na educação, motivar e 

despertar a vontade de aprender do discente diante do desafio que foi proposto, não 

importa qual a modalidade de educação a que se aplica, o norte pedagógico da 

didática é importante e necessário.  

É importante lembrar que nesta modalidade de ensino, a relação pedagógica 

não se constrói por uma relação interpessoal, mas a partir de uma relação entre o 

indivíduo isolado e um sistema complexo difusor de produtos, e servindo de 

intermediário com os monitores e professores. O modelo pedagógico que vai dar o 

apoio às ações educativas no curso deve estar alinhado com o movimento de 

ensinar e aprender (KENSKY, 2007). 

 

Aprender é planejar; desenvolver ações; receber, selecionar e enviar 
informações; estabelecer conexões; refletir sobre o processo em 
desenvolvimento em conjunto com os pares; desenvolver a 
interaprendizagem, a competência de resolver problemas em grupo e a 
autonomia em relação à busca, ao fazer e compreender. As informações 
são selecionadas, organizadas e contextualizadas segundo as expectativas 
do grupo, permitindo estabelecer múltiplas e mútuas relações e recursões, 
atribuindo-lhes um novo sentido que ultrapassa a compreensão individual. 
(ALMEIDA, 2002).  

 

Desta forma, o planejamento deve ser explícito com as estratégias didático-

pedagógicas a serem oferecidas. A prática pedagógica pode estar pautada em 

perceber que a ordem está definida conforme o desenho pedagógico a ser 

desenvolvido, este é o movimento didático que vai amparar todas as ações 

educativas dentro do contexto de EAD. 

De acordo com Silva (1998), a figura 2 representa a EAD, com suas 

características e seus procedimentos pedagógicos. O enfoque que será dado é em 

relação aos aspectos didático-pedagógicos. Serão relevantes para a pesquisa os 

seguintes aspectos: Planejamento – é a previsão das ações e procedimentos que o 

professor vai realizar junto a seus alunos; Desenvolvimento – a fase de 

desenvolvimento é a culminância do processo de planejamento; Técnicas – a 

qualidade da interação aluno/professor, aluno/aluno, aluno/interface, 

aluno/conteúdo; Avaliação – a avaliação é um processo de coleta e análise de 

dados; Estratégias – apresentam três aspectos importantes: Interatividade – a 

integração de vários meios de interação: telefone, fax, correio eletrônico. Feedback – 

qualquer que seja o nível de interação; Necessidades – Um sistema de ensino à 

distância, para um funcionamento eficaz. 
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Figura 2 – Características e Procedimentos Pedagógicos para EAD 

 

Fonte: Silva (1998) 

 

Os aspectos apresentados por Silva (1998) são relevantes para o 

entendimento do movimento pedagógico que ocorre nos cursos de EAD. 

 Planejamento – é a previsão das ações e procedimentos que o professor vai 

realizar junto a seus alunos, e a organização das atividades para os discentes e das 

experiências de aprendizagem, visando atingir os objetivos estabelecidos. No 

planejamento, deve ser feito o levantamento de todas as informações detalhadas 

necessárias à realização do curso. 

 Desenvolvimento – a fase de desenvolvimento é a culminância do processo 

de planejamento, onde se faz a previsão das atividades de ensino que se convertem 

no plano didático propriamente dito (seleção e organização do conteúdo, definição 

dos recursos e materiais didáticos, estratégias de ensino e avaliação). 

 Técnicas – a qualidade da interação aluno/professor, aluno/aluno, 

aluno/interface, aluno/conteúdo possui também relação direta com as técnicas de 

ensino que são utilizadas, que devem ser (e são) aprimoradas, em sua maior parte, 

das técnicas já existentes e desenvolvidas outras que sejam adequadas ao sistema 
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de EAD tendo como exemplo: Técnicas de questionamento, Discussões 

orientadas/Painéis de discussões, Exercícios ou práticas individuais, Exercícios ou 

práticas em grupo, Atividade de campo, Brainstorming, Painel de reações, 

Demonstração. Entre outras técnicas que podem ser desenvolvidas, destacam-se 

ainda o debate, as palestras de convidados, entrevista, conferência, dramatização e 

video clips e aulas expositivas. 

 Avaliação – é um processo de coleta e análise de dados, que visa verificar se 

os objetivos propostos serão, estão sendo ou foram atingidos. O objetivo da 

avaliação é prover informações quantitativas e qualitativas para a tomada de 

decisões. O ato de avaliar consiste, pois, em verificar se os objetivos estão sendo 

realmente alcançados e em que medida estão sendo alcançados para ajudar o aluno 

a avançar na aprendizagem e na construção do seu saber, bem como obter 

feedback do trabalho docente e discente. 

 Estratégias – apresentam três aspectos importantes: Interatividade, feedback 

e Necessidades. Interatividade: a integração de várias meios de interação: telefone, 

fax, correio eletrônico, vídeo e computador para contato individual e conferências. 

Se possível, encontros presenciais e visitas pessoais; o contato com cada local (ou 

estudante), com regularidade,   especialmente no começo do curso; Feedback: 

qualquer que seja o nível de interação, especialmente o uso de estratégias 

sugeridas por Willis (1992 apud Silva, 1998) para melhorar a interação e o feedback, 

permitem ao professor identificar e atender as necessidades individuais dos alunos, 

ao mesmo tempo em que se possibilita um fórum de sugestões para o 

aprimoramento do curso; Necessidades: um sistema de ensino à distância, para um 

funcionamento eficaz, deve ser adaptado ao estudante, da melhor forma, 

objetivando motivar e satisfazer as necessidades do estudante, tanto em termos de 

conteúdo quanto de estilos de aprendizagem. 

 

  Este processo de construção do conhecimento que se efetiva, numa 
situação de aprendizagem organizada, pode se dar em diferentes níveis de 
abstração. Por exemplo, quando a aprendizagem se dá pela retirada direta 
de informações ou especificações singulares do objeto de conhecimento, 
pode-se entender como um processo de abstração empírica ou 
conhecimento de nível empírico. Esse processo apóia-se diretamente no 
objeto de conhecimento, ou nas situações de aprendizagem organizadas, 
nas informações diretas disponibilizada para a ação do 
estudante.(CATAPAN, 2001) 
  



54 

 

 O docente ao pensar em sua aula pode considerar conforme se apresenta o quadro 

8 que mostra a relação dos desafios pedagógicos por nível de abstração do conhecimento: 

a abstração empírica que apresenta o nível ;  abstração Pseudo-empírica  que apresenta 

o nível 2; e a Abstração Reflexionante. 

Relação entre desafios pedagógicos e níveis de conhecimento 

Desafios Pedagógicos Níveis de Conhecimento 

1. Recorda e reconhece definições estudadas; 
2. Faz associações entre diversas definições 
estudadas; 
3. Reconhece os conceitos em outras situações; 

Abstração Empírica 
 

4. Transpõe a lógica de análise de um problema 
para outra situação; 
5. Utiliza o que aprendeu em outra situação; 
6. Aplica critérios pertinentes ao analisar novos 
dados; 
7. Transforma dados em resultados, realiza 
cálculos; 

Abstração Pseudo-
empírica 
 

8. Interpreta os resultados calculados e 
posiciona-se; 
9. Analisa o diagnóstico de uma realidade e toma 
decisões; 
10. Reorganiza a lógica da estrutura pela 
reflexão, a explicita em um relatório, ou transpõe 
para nova situação; 
11. Faz proposições inéditas. 

Abstração Reflexionante 
 

Quadro 8 - Relação entre desafios pedagógicos e níveis de conhecimento  
Fonte: Dal Molin et al, 2008, p.40 
  

 O quadro apresenta a relação entre desafios pedagógicos e níveis de 

conhecimento, que da ao docente deve propiciar aos discentes, levando em 

consideração os processos de aprendizagem dos indivíduos.  

 

Santos e Machado (2010) destacam, também, que “uma apropriação didática 

do conteúdo, uma avaliação minuciosa dos procedimentos didáticos, uma disposição 

para reaprender a ensinar usando as novas tecnologias, são atitudes indispensáveis 

aos professores e tutores do século XXI”. A didática pode contribuir a partir das 

relações, planejamento e movimento que podem oferecer para que a EAD melhor se 

apresente no modelo de educação para AT. 

 

São relações que em seus movimentos de totalidade precisam interagir com 
várias temáticas e disciplinas, necessitando instrumental técnico necessário 
para viabilizar essas intervenções e interpretações possíveis, em uma 
multiplicidade de situações a exigir da Didática uma concepção de 
conhecimento em aberto, contextualizado e interativo com outras 
epistemes. (FERNANDES, 2008). 
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Existe a necessidade de interpretação do ambiente, onde se deve fazer uma 

leitura para que os profissionais da educação desenvolvam novas competências de 

ensinar e aprender, fortalecendo a relação entre docentes e discentes, figuras 

centrais neste movimento. 

 

Pensar em outros modos de estar presente, em outras formas de atuar, em 
um tipo diferente de reciprocidade, são alguns dos paradigmas com os 
quais devemos lidar contando com a contribuição elementar da didática, 
pois esta continuará indissociável da educação [...] A assessoria didática 
precisa ser contínua para aprimorar as práticas educacionais ao longo do 
processo de ensinar e aprender virtualmente, pois a forma de organizar e 
orientar o ensino a distância interfere diretamente na aprendizagem do 
aluno, bem como, deverá existir todo um planejamento do curso voltado 
para a realidade à distância e não, apenas, uma reprodução do que ocorre 
na modalidade presencial para a modalidade a distância. (SANTOS; 
MACHADO, 2010). 

 

No contexto da didática para EAD, um modelo que está sendo amplamente 

utilizado é de aulas expositivas. Os motivos são diversos, tais como forma de 

apresentar os conteúdos aos discentes. Num momento de novas tecnologias, que 

podem inovar as formas de fazer educação, a aula expositiva é uma estratégia 

didática que  aparece, conforme alguns autores, como estratégia muito utilizada na 

EAD, sendo  possível explorar mais a aula expositiva como estratégias de ensino 

para ambientes de educação a distância intercalando com outras estratégias de 

ensino.  

 

 

3.4.1 Aulas Expositivas 

 

As aulas dos cursos na modalidade a distância que utilizam AT, 

frequentemente, adotam a estratégia de aulas expositivas. Por esta razão, vamos 

resgatar esta área de estudos que tratam do tema. Esta metodologia pode ser 

compreendida sob diversos aspectos, conforme a necessidade do docente. De 

acordo com Moreira (1997, p. 75): 

 

A aula expositiva é a técnica de ensino mais antiga e difundida na educação 
nível superior [...] uma exposição consiste numa pessoa que fala para 
muitos sobre um tópico ou tema. A fala pode ser complementada pelo uso 
de recursos audiovisuais e por perguntas ocasionais. 
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Segundo Kensky (2007, p. 54), “o domínio dos recursos da fala já foi 

considerado em outros tempos como disciplina – a retórica – incluída nos currículos 

de todos os que precisavam utilizar a voz como ferramenta profissional”. É possível 

questionar a necessidade de organizar as ideias e apresentar o conteúdo de forma 

organizada a partir do saber falar do docente. 

 

[...] os fracassos nos recentes projetos de educação a distância, oferecidos 
via broadcasting, ou seja, com o professor falando em rede, para centenas 
de alunos que estão nas mais diferentes regiões. Por melhor que seja a 
transmissão dessas aulas, o procedimento é o da tradicional aula 
expositiva, baseada na performance do professor e que desconhece os 
interesses, as necessidades e as especificidades dos alunos.(KENSKY, 
2007, p. 57). 

 

Nas metodologias utilizadas em EAD ainda prevalece o modelo em que o 

professor faz suas considerações utilizando essencialmente a aula expositiva. 

 

Deve, então, a aula expositiva ser banida das estratégias do professor 
identificado com a Pedagogia Relacional? Qualquer procedimento didático é 
possível de ser utilizado pelo professor identificado com a Pedagogia 
Relacional, desde que seja ressignificado de modo a auxiliar no processo de 
construção de conceitos pelo sujeito aprendente. No caso específico da 
aula expositiva, é necessário deslocar o foco da exposição verbalística do 
professor para um autêntico diálogo envolvendo professor e alunos. 
(FREITAS, 2008, p. 101). 

 

Para a Freitas, o problema não é a aula expositiva, ela pode contribuir, porém 

deve ser pensada numa abordagem diferenciada passando a ser um diálogo com 

interação e com a adequação da tecnologia que será disponibilizada para a aula a 

ser ministrada. 

 

Em quase todos os cursos que usam videoconferência, a câmera fixa em 
close o professor ou especialista que fala para alunos que se situam em 
diferentes pontos da cidade, do país ou do mundo. Em vos pausada, o 
professor vai falando para uma plateia supostamente atenta e silenciosa. 
Basta fazer o movimento com a câmera e mostrar o outro lado das salas e o 
que se vê é outra realidade. Maioria das vezes, o passeio mostra pessoas 
sonolentas e distraídas. Mais uma vez, estamos diante de um grande 
recurso tecnológico que é utilizado para “ensinar” de forma muito tradicional. 
(KESNKY, 2007, p. 61).  

 

Porém, como um docente pode oferecer a seus alunos tecnologia por 

tecnologia sem que tenha motivação ou conhecimento para mudar ou aprender 
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novas estratégias, sendo que o melhor recurso de um educador é o seu poder de 

falar, mostrando passo a passo o que o discente precisa fazer para chegar ao seu 

objetivo a aprendizagem.  

 

A ideia mais comum que nos vem à mente quando se fala de aula é a de 
um professor expondo um tema perante uma classe silenciosa. É a 
conhecida aula expositiva, tão criticada por todos, e apesar disso, 
amplamente empregada em nossas escolas. (LIBÂNEO, 1994, p. 177). 

 

Mas, seria possível deixar de lado este método que pode delinear a estrutura 

de uma aula, organizando o processo de ensino. Libâneo (1994) afirma que não 

devemos deixar de lado a aula expositiva, mas organizar como um conjunto didático 

de condução da aula, como uma das etapas para estimular e dar um sentindo a 

atividade independente dos discentes.  

O tema da aula expositiva está voltando a ser discutido no cenário nacional. 

Por exemplo, a Revista Nova Escola, no artigo elaborado por Fernandes (2011), 

destaca o resgate da boa aula expositiva, deixando claro que é preciso apresentar 

aos discentes e organizar as ideias diante de um novo conteúdo, oferecendo 

informações e delineando os caminhos a serem tomados para que conteúdo não se 

perca, apenas com pesquisas, fazendo experimentos sem dar um significado ao que 

se pretende diante da busca de soluções a algum tipo de problema. 

Moreira (1997) sugere três características da aula expositiva substanciais: 

objetivos, transmissão e recepção das informações. Tendo como foco despertar o 

interesse do discente para a sua aula. 

A aula expositiva pode ser usada como estratégia de ensino com a 

apresentação de informação em conteúdo novo relacionando dados sobre um tema, 

expondo um novo repertório, criando a sistematização de conteúdos já trabalhados, 

reapresentando conceitos não abstraídos pelos discentes. 

Para Freitas (2008, p. 104), “a aula expositiva, em si, pode assumir diferentes 

características e revelar seu potencial (trans) formador”. A aula expositiva é uma 

estratégia de ensino que tem o seu valor pedagógico, por mais tecnologia que possa 

ser inserida no meio educativo será utilizada em diversos momentos, o que 

podemos buscar talvez como solução para desenvolver novas linguagens possa ser 

outras formas de comunicação ou de estratégias comunicativas ou conforme os dois 

modelos de aulas expositivas que são apresentadas nos parágrafos abaixo. 
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3.4.2 Aula Expositiva Dialogada 

 

Este formato de aula o docente propõe uma série de perguntas aos discentes 

estabelecendo o grau de conhecimento da aula, desta forma docente pode entender 

no contexto o nível de conhecimento e a partir deste contexto organizar suas 

estratégias de ensino. Para o caso da EAD estas perguntas podem ser 

disponibilizadas no ambiente virtual em fórum.    

O conceito de aula expositiva, segundo Lopes (1991), é a “comunicação 

verbal estruturada, utilizada pelos professores com o objetivo de transmitir 

determinados conteúdos aos alunos”. Tem como vantagens a relação que se 

estabelece entre o discente e o docente, deixando de ser uma aula tradicional com o 

objetivo de troca de conhecimento. Este formato de aula pode contribuir na formação 

do discente, despertando o sentimento de pertencimento do curso.  

 

[...] o conteúdo é a seleção e a transposição didática [...] É de fundamental 
importância que os educandos sejam previamente informados sobre o que 
será tratado com eles a fim de que saibam para onde encaminhar seus 
esforços no processo de aprendizagem e com que finalidade estão 
aprendendo. (GASPARIN, 2007, p. 27). 
 

A aula expositiva dialógica coloca o docente como mediador das ações 

pedagógicas na sala de aula o objetivo  é de instaurar o dialogo entre o grupo de 

discentes e o docente. Segundo Heidt (2003, p. 155), “a aula expositiva quando 

dialogada, favorece a participação dos alunos e estimula sua atividade reflexiva”. 

Freitas e Lima (2008, p. 100) destacam, ainda, que: 

 

O diálogo é utilizado como estratégia para o aluno confrontar suas ideias 
com os pensamentos de seus interlocutores (professor, colega, textos de 
referência, atividades práticas, etc.) num processo cujo objetivo é o de 
ampliar os conhecimentos que o estudante possui sobre o tema abordado. 

 

Os autores apresentam quatro etapas como sugestão para que o docente 

elabore uma aula dialógica bem estruturada. A aula expositiva é composta por 

quatro etapas: Explicitação de ideias – momento inicial da aula; Problematização 

– o estudante precisa ser desafiado a questionar; Construção de argumentos – 

argumentar é reunir elementos para defender determinada ideia; Sistematização da 
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aprendizagem – último momento da sequência de eventos que constituem a aula 

expositiva dialogada. 

 

Etapas Movimento Pedagógico 

1 – Explicitação de 

ideias 

O momento inicial da aula deve ser estruturado de modo a 

possibilitar aos estudantes a explicitação do conjunto de 

sentidos e representações que eles dispõem sobre o 

conteúdo a ser trabalhado. É preciso criar situações que 

valorizem as experiências dos alunos e promovam 

aproximações entre o conteúdo desenvolvido e a realidade, 

de modo a tornar a aprendizagem significativa. 

2 – Problematização O estudante precisa ser desafiado a questionar os sentidos e 

as representações expressos no momento anterior. 

Questões desafiadoras, situações-problema a serem 

solucionadas, atividades práticas que auxiliem a responder 

algumas questões levantadas e questionamentos das 

hipóteses apresentadas são estratégias a serem oferecidas 

aos estudantes, a fim de que eles possam perceber as 

lacunas existentes em suas ideias iniciais. Esse é o 

momento de oferecer ao aluno uma oportunidade para lidar 

com algo que ele não domina suficientemente, obrigando-o a 

envolver-se em um esforço de compreensão e de atuação. 

3 - Construção de 

Argumentos 

Argumentar é reunir elementos para defender determinada 

ideia ou para demonstrar a compreensão efetuada sobre os 

conceitos formais trabalhados. A etapa anterior tem por 

finalidade fazer os alunos pensarem sobre suas conjecturas 

iniciais, ao mesmo tempo em que constroem novas ideias 

sobre o tema trabalhado. A organização dessas outras ideias 

e a clareza ao expressá-las permite perceber os novos 

argumentos construídos. A leitura de textos e o contato com 

outras fontes de informação são previstos para esse 

momento de aprofundamento e complementação da 

aprendizagem. 
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4 – Sistematização 

da aprendizagem 

Neste último momento da sequência de eventos que 

constituem a aula expositiva dialogada, é solicitada ao aluno 

a organização dos conhecimentos novos, que agora fazem 

parte de seu acervo cognitivo. Essa etapa deve conjugar 

oportunidades de o aluno comunicar suas aprendizagens de 

forma oral e por meio da produção de textos. 

Quadro 8 – Movimento Pedagógico em uma aula expositiva dialógica 
Fonte: Adaptado de Freitas e Lima (2008, p. 101) 

 

De acordo com o quadro 8, o movimento pedagógico que pode ser criado em 

uma aula expositiva dialógica propicia ao discente o envolvimento com o saber, 

desenvolvendo a visão sistêmica do conteúdo disponibilizado pelo docente, forma 

também seu um sujeito crítico capaz de organizar suas próprias ideias, deixando de 

ser um sujeito passivo e participando de todo o processo de elaboração e 

reorganização do conhecimento. Para os ambientes de EAD que utilizam AT é 

necessário, também, que o docente utilize outras linguagens com as quais possa 

interagir mais facilmente com os discentes. 

Outro formato de aula expositiva muito utilizada e que movem multidões são 

as palestras. Para Scottini (2009, p. 396), este formato é “conferência, exposição 

falada sobre um tema, conversa”. A aula expositiva é rejeitada, porém os 

congressistas passam horas dissertando sobre um mesmo tema e multidões de 

pessoas apenas escutam, aceitando como que passivamente a fala do palestrante. 

Não podemos desprezar as boas ideias. É expor as idéias,  a forma humana em que 

os processos de comunicação são o ponto forte para o entendimento e a motivação 

do apreender novos conteúdos. 

É possível rever os formatos que aplicamos nos ambientes de aula a 

distância. Podemos utilizar aulas expositivas, mas criando estratégias em que 

mesmo distante os discentes possam interagir mais com o docente e o conteúdo a 

ser entendido e aprendido. Para Freitas (2008), “reflexões sobre a prática e o estudo 

de questões pedagógicas entre os docentes colaboraram para o fortalecimento e a 

ampliação do compromisso profissional”. 

Durante muito tempo, a aula expositiva é um método utilizado em ambientes 

educacionais. Neste contexto de aula expositiva, o movimento de ensinar e aprender 
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em AT deve ser repensado e melhor definido, sabendo que numa aula a distância 

pode ser apresentados novos modelos de comunicação.  
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4 METODOLOGIA 

 

A metodologia deste estudo descreve os métodos e técnicas de coleta e 

análise dos dados que foram elaborados, aplicados e analisados e que tiveram 

como finalidade, no decorrer da pesquisa, atingir o objetivo proposto, dando ênfase  

ao rigor da pesquisa procurando no desenvolvimento a fidedignidade, com eficácia e 

maior confiabilidade de informação. 

 

4.1 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

 

O estudo aqui apresentado buscou analisar a prática pedagógica dos 

docentes em cursos na modalidade a distância pautada pelo uso de Ambiente 

Televisivo como principal meio de comunicação. A pesquisa envolveu a percepção 

do discente sobre uma aula ministrada, a fala do docente sobre sua prática 

pedagógica e ainda a análise da pesquisadora. Assim buscou-se a melhor forma 

para responder as inquietações que haviam sobre como é a prática pedagógica dos 

docentes que atuam em AT no cursos de EAD? Pergunta esta que surgiu durante a 

investigação sobre o tema da pesquisa. 

A metodologia definida ficou na perspectiva de abordagem qualitativa. Nas 

palavras de Mazzotti (1998, p. 277) afirma que: 

 

As pesquisas qualitativas possuem características multimetodológicas, 
utilizando um número variado de métodos e instrumentos de coleta de 
dados. Entre os mais aplicados, estão a entrevista em profundidade 
(individual e grupal), a análise de documentos e a observação participante 
ou não. 

 

Optou-se pela abordagem metodológica de estudo de caso, como a melhor 

forma de entender o movimento da prática pedagógica que ocorre em cursos de 

EAD com suporte de AT. A partir desta delimitação com o estudo de caso que, 

segundo André (2008), um ponto comum em estudos é que sempre envolve a 

instância em ação e na pesquisa o movimento da prática pedagógica é relevante. A 

importância da técnica está no conhecimento que cada caso pode gerar e no 

movimento pedagógico que acontece no curso.  

Para André (2005, p. 116): 

Em geral, as técnicas de coletas de dados nos estudos de caso são as 
usadas em estudos sociológicos ou antropológicos, como por exemplo: 
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observação, entrevista, análise de documentos, gravações, anotações de 
campo, mas não são as técnicas que definem o tipo de estudo, e sim o 
conhecimento que dele advém. 

 

O início do movimento para organizar a realização da pesquisa sobre EAD 

com AT, aconteceu com uma entrevista semiestruturada com um dos docentes que 

trabalham com EAD e AT na Instituição UNIVALI. O instrumento foi avaliado em um 

ensaio e sintetizado a partir desta vivência. O registro da entrevista realizada e 

utilizada na análise está no apêndice A.  

Abaixo está descrito um pequeno trecho do relato da docente para ter uma 

ideia da relevância deste ensaio para a pesquisa. 

 

No meu caso foi reaprender tudo de novo, porque toda a minha formação, 
tanto inicial como continuada, para ser professora e a minha experiência 
vivida eram pra aulas presencias, então eu tive que reaprender tudo. Desde 
como falar para câmera, falar mais tranquilo, falar mais articulado. 
Principalmente nas estratégias de ensino, de pensar as atividades que 
realmente a pessoa possa ter uma reflexão sobre o assunto que está 
aprendendo, então, eu tive que reaprender isso, como criar um exercício, 
como fazer esta comunicação via texto online e aprender estratégias desta 
comunicação em rede, então isto tudo é uma reaprendizagem. 

 

Após transcrever e analisar o relato da docente, juntando as informações 

encontradas na organização do estado de conhecimento relacionado ao tema desta 

investigação, fez-se uma análise de artigos, dissertações e teses em fontes 

acadêmicas e não se localizou pesquisas similares a este trabalho no que tange o 

enfoque específico: a preocupação com a prática pedagógica em ambientes 

televisivos. 

Percebeu-se que havia a possibilidade de investigação mais aprofundada 

sobre o tema, buscou-se definir os instrumentos de pesquisa com a intenção de dar 

fidedignidade à coleta de dados, confrontando as ideias dos sujeitos envolvidos: o 

discente com o questionário contendo perguntas fechadas e uma pergunta aberta, o 

docente com uma entrevista semiestruturada e ainda a observação da pesquisadora 

sobre a atuação docente, a pesquisadora levou em consideração também a 

percepção do discente e os seus registros feitos através de filmagens, confrontando 

os dados a partir de uma triangulação. 

A figura 3 representa o movimento que foi feito através da análise usando a 

triangulação de dados. 
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Figura 3 – Triangulação de Dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela Autora 

 

 

4.2 CENÁRIOS DOS CURSOS ESTUDADOS 

   

 A pesquisa foi realizada em uma Instituição de ensino técnico e superior da 

cidade de Florianópolis. Esta instituição é respeitada per ser centenária e sua  e tem 

como missão  desenvolver e difundir conhecimento científico e tecnológico, 

formando indivíduos capacitados para o exercício da cidadania e da profissão e tem 

como visão de futuro consolidar-se como centro de excelência na educação 

profissional e tecnológica no Estado de Santa Catarina. (IFSC, 2013). 

 A Instituição tem por finalidade  formar e qualificar profissionais no âmbito da 

educação profissional e tecnológica, nos diferentes níveis e modalidades de ensino, 

para os diversos setores da economia, bem como realizar pesquisa aplicada e 

promover o desenvolvimento tecnológico de novos processos, produtos e serviços, 

em estreita articulação com os setores produtivos e a sociedade, especialmente de 

abrangência local e regional, oferecendo mecanismos para a educação 

continuada.(IFSC, 2013). 

 Os três curso estudados são da mesma instituição, porém com níveis 

educacionais diferenciados. 
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O professor mantém contato direto com os alunos pelo sistema de 

videoconferência, pelos fóruns do ambiente virtual de ensino-aprendizagem e nos 

encontros presenciais nos polos. Os encontros presenciais que acontecem em um 

dos polos são transmitidos para os demais, potencializando a ação da prática 

pedagógica (RIBAS, 2010). 

Processos de comunicação mais usados nas aulas da sede para os polos: 

 As aulas realizadas por videoconferência;  

 Atividades realizadas no Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem 

(AVEA), por meio do Moodle;  

 Encontros frequentes entre gestores (tutores, coordenadores ou 

professores) sustentados no modelo do software SKYPE;  

 Mensagens e troca constante de documentos eletrônicos por email; 

 Contatos e providências emergenciais realizados através do telefone. 

Para melhor apresentação, os cursos foram assim denominados:  

 caso 1- Curso Técnico 

 caso 2 – Curso EJA 

 caso 3 – Curso Mídias na Educação.  

 

Para o Curso Técnico, um dos critérios de acesso do discente ao curso é ter 

concluído o Ensino Médio. Para o Curso da EJA e o Curso de Mídias na Educação, 

o critério de acesso é o discente ter que apresentar o certificado de conclusão de 

curso de graduação em qualquer área do conhecimento e comprovante de estar 

atuando como docente em instituição pública. Segundo Ribas (2010, p. 7), “no Polo 

há uma infra-estrutura que comporta atividades acadêmicas de 50 alunos, 

orientados por dois tutores presenciais (TP) (1 para cada 25 alunos)”. 

Ao final do curso o discente recebe um diploma que equivale a curso 

presencial emitido pela instituição.  

A Sede possui uma infraestrutura gerida basicamente por quatro 

coordenações: coordenação UAB, coordenação do curso, coordenação de produção 

de materiais e coordenação de tutoria. É na Sede que ocorrem diversas atividades, 

tais como: seleção de professores e tutores; planejamento, produção e 

disponibilização dos materiais necessários para oferta das unidades curriculares 

(UC); criação e atualização de normas, regimentos, calendários e manuais; 

condução dos trâmites de secretaria acadêmica (RIBAS, 2010). 
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Ao conhecer a realidade da instituição e analisar o contexto onde o suporte 

técnico e de gestão é o ideal para a oferta de cursos a distância, foram iniciados os 

procedimentos, análise e triangulação dos dados por cursos, eixos e critérios 

conforme se apresenta a seguir. 

 

 

4.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA E TRIANGULAÇÃO DE DADOS 

 

As etapas foram acontecendo a medida  que foram realizados os contatos 

com o gestor da instituição que permitiu a realização da pesquisa, seguindo as 

hierarquias: após o consentimento do coordenador geral da instituição, a 

pesquisadora recebeu os telefones dos coordenadores de cursos, entrou em contato 

e explicou a finalidade da pesquisa, que prontamente passaram os contatos dos 

coordenadores dos polos e através de e-mails foi pedindo licença para entrar no 

espaço junto aos discentes. Os coordenadores dos polos informaram os dias das 

aulas dos cursos, e a partir daí as visitas para a coleta de dados foram acontecendo 

nos polos de apoio, todos situados no município de São José/SC. 

A coleta de dados envolveu um contexto mais amplo acerca do estudo de 

caso, com três episódios específicos e da interação entre docentes e discentes 

mediadas por um AT. Os sujeitos envolvidos na pesquisa foram quatro docentes que 

atuam em curso de EAD com AT e 48 discentes dos três casos estudados, 34 

responderam ao questionário compondo a amostra pesquisada. A metodologia 

aplicada envolveu três cursos onde foi elencada uma disciplina por curso, estas 

foram selecionadas por viabilidade temporal, escolhidas apenas em função de 

estarem acontecendo no momento em que a pesquisadora foi efetuar a coleta de 

dados. 

A população dos três cursos ficaram num total de 48 estudantes, para o curso 

técnico que já se apresentava no final haviam apenas 6 estudantes considerando 

que o curso tem um número de evasão significativo. Para o curso de mídias na 

educação a quantidade de estudante foi o mais significativo com 25 discentes e o 

curso de EJA com 17 estudantes.  

A pesquisa foi organizada por eixos de análise que perpassam os 

instrumentos utilizados. Os eixos elencados com seus respectivos critérios de 

análise são apresentados no quadro 9: 
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Eixo Central – Formação Docente (Fragilidades) 

 

Eixo 1  

1. Técnicas de Atuação 

em Ambientes 

televisivos. 

a) Habilidade de comunicação 

b) Domínio da técnica de TV 

 

 

   Eixo 2 

2. Planejamento para o 

uso de ambientes 

televisivos 

a) Didática para EAD 

b) Domínio de técnicas para a 

produção de conteúdos ilustrativos 

Quadro 9 – Eixos e Critérios da Análise 
Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Os eixos e critérios acima delineados foram identificados a partir da análise 

do estado do conhecimento, revisão bibliográfica, na fundamentação teórica e na 

análise da entrevista piloto com a primeira docente da instituição UNIVALI. 

Ressaltando que esta é a ordem em que foram apresentados os resultados nos 

procedimentos de análise e da questão aberta. 

O trabalho de pesquisa teve três momentos distintos de coleta de dados:  

i. Aplicação do questionário (Apêndice B) – O primeiro instrumento definido e 

aplicado foi o questionário e teve como público-alvo os discentes que participam de 

aula na modalidade a distância que utilizam ambientes televisivos. Foi estruturado 

para que após a finalização da disciplina sua aplicação fosse feita. Para Gil (1999, 

p.129), “construir um questionário consiste basicamente em traduzir os objetivos de 

pesquisa em questões especificas”. As questões elaboradas do questionário 

apresentaram uma pergunta aberta que foi analisada sob três critérios diferentes: 

aceitação, rejeição e relato de problema, e as demais fechadas que buscavam as 

respostas para a visão do discente quanto à aula ministrada pelo docente, na 

análise questão (Q) - Q1, Q2 e Q3 entraram ao eixo 1e a análise Q4 e Q5 no eixo2. 

ii. Observação feita pela pesquisadora (Apêndice C) – O segundo momento 

foi a observação in loco feita pela pesquisadora e análise da filmagem que 

aconteceu durante a aula com os discentes. Para Queiroz (2007), um ponto positivo 

para a observação na pesquisa é a possibilidade de obter a informação no momento 

em que ocorre o fato na presença do observador. 

iii. Entrevistas com os docentes (Apêndice D) – O terceiro momento foi a 

entrevista com um roteiro semiestruturado em que o entrevistado foi relatando sua 
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experiência em cursos de EAD com o recurso de AT. O docente não foi informado 

que sua aula ministrada foi gravada e acompanhada pela pesquisadora. Conforme 

Rosa (2006), analisando a entrevista como uma técnica de coleta de dados, 

podemos afirmar que não se trata de um simples diálogo, mas sim, de uma 

discussão orientada para um objetivo definido, que, através de um interrogatório, 

leva o entrevistado a discorrer sobre temas específicos, resultando em dados que 

serão utilizados na pesquisa.  

A entrevista propiciou a pesquisadora um contato direto com o entrevistado 

(docente), foi gravada com a autorização do participante para melhor transcrição e 

análise da mesma, preservando todas as informações a partir do registro, seguiu 

preceitos éticos estabelecidos entre o entrevistador e o entrevistado com a 

autorização após a transcrição da entrevista. Este momento foi de fundamental 

importância e esta foi a etapa em que o docente pode apontar as suas dificuldades e 

o que ele sente em relação aos seus trabalhos em cursos a distância que utilizam 

ambientes televisivos. 

A organização da coleta de dados aconteceu com a seleção de uma disciplina 

de cada curso, e durante o decorrer da aula foi feita a filmagem e quando finalizou, 

foi distribuído o questionário aos discentes, que responderam prontamente em 

seguida devolveram a pesquisadora,  este movimento aconteceu numa mesma aula, 

favoreceu a dinâmica da coleta de dados com os discentes, o questionário foi 

específico com enfoque na aula ministrada pelo docente da disciplina. 

O quarto momento da pesquisa foi à triangulação de todos os dados: a 

entrevista, o questionário e a observação feita pela pesquisadora,  em que envolveu 

o cruzamento do questionário respondido pelos discentes com a entrevista dos 

docentes e análise da pesquisadora.  

Seguindo Flick (2006, p. 61), o conceito de triangulação de dados: 

 

[...] significa que uma questão de pesquisa é considerada – ou, em uma 
formulação construtivista, é constituída – a partir de (pelo menos) dois 
pontos. Normalmente, a consideração de dois ou mais pontos se materializa 
usando-se diferentes abordagens metodológicas. 

 

Na pesquisa foi usadas a estratégia de  triangulação de dados  para  analisar 

os dados coletados nos questionários apresentados aos discentes e nas entrevistas 
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feitas com os docentes tendo como foco as práticas pedagógicas em distintos 

cursos de EAD com recursos de AT. 

A triangulação seguiu em uma dinâmica de considerar os diferentes enfoques 

coletados tendo os eixos temáticos e os critérios como elementos organizadores da 

análise. 

A partir da  coleta de dados já realizada em mãos, e as leituras do movimento 

da prática pedagógica existente nos cursos pesquisados, a ideia foi analisar o 

cenário dos cursos pesquisados, que apesar de serem de uma mesma instituição 

apresentam características distintas, conforme a descrição dos resultados. 

 

 

4.4 RESULTADOS 

 

Nesta seção, se descreve os aspectos referentes à triangulação por 

instrumentos e a apresentação dos dados  feitas em cada eixo a análise específica 

da triangulação. A análise dos resultados foi organizada com a seguinte ordem: 

entrevista, análise da pesquisadora, questionário e triangulação por eixo. 

 

 

 

 

 

A. Caso 1 – Curso Técnico 

 

 

4.4.1 Caracterização do Curso Técnico 

 

 Início da coleta de dados: questionários com discentes em 09/10/2012; 

 Final da coleta de dados: entrevista com docente em 16/10/2012; 

 Instituição (modalidade): Curso na modalidade a distância que utiliza AT como 

recurso para sua transmissão de aulas ao vivo; Horário da aula: 19h00min às 

21h50min; 
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 Curso/ Área: Curso Técnico de Informática para a Internet é promovido pelo 

e-Tec do Brasil que compõe uma das ações que integram o Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC)3; 

 Perfil do Aluno (idade/ semestre): Ter concluído o ensino médio, podendo ser 

jovens e adultos. Acesso ao curso inscrição e sorteio de vagas com 50 vagas por 

polo;  

 Aulas presenciais obrigatórias todas às terças feiras, das 19h às 21h50min; 

 Transmissão do Polo central para sete polos de apoio em diferentes regiões 

do Estado de Santa Catarina; 

 Características do grupo: estudantes com formação de ensino médio que 

buscam uma qualificação profissional para uma profissão técnica, desinteresse no 

movimento didático pedagógico. 

 

 

4.4.2 Caracterização do Ambiente Técnico do Polo de Apoio 

 

 Sala (cadeira, tamanho, cortinas): As aulas acontecem em um laboratório de 

informática com 50 computadores; cadeiras estofadas, sala bem ampla, com 

cortinas e ar condicionado; 

 Tipo de equipamentos: Tipo de equipamento: G-50 da Sony; 

 Software utilizado: softwares de licenças livres recomendados pelos 

laboratórios que geram as videoconferências; 

 Transmissão de imagem: Via projetor multimídia refletindo na parede com tela 

de projeção; 

 Tipos de aparelhos de som: Caixas amplificadas normais com boa definição 

de som. 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 PRONATEC – O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) foi criado 

pelo Governo Federal, em 2011, com o objetivo de ampliar a oferta de cursos de educação 
profissional e tecnológica. 
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I. EIXO 1 – Técnicas de Atuação em Ambientes Televisivo 

 

a) Entrevista com o Docente 

 

1. Habilidade de Comunicação 

 

A entrevista com o docente apontou conforme ilustra seu depoimento que 

a habilidade de comunicação se apresenta da seguinte maneira: “Na 

verdade pra mim é meio que normal assim, só tenho essa dificuldade de 

não ter o retorno na hora, você não sabe se a pessoa realmente aprendeu 

aquilo que você planejou tudo né, me esforço bastante para tentar colocar 

o conteúdo de forma que ele consiga adquirir, mais você não sabe na 

hora se ele conseguiu ou não, essa é a maior dificuldade não saber na 

hora se o que você colocou ele aprendeu.” apresentando certa dúvida 

quanto ao que o discente aprendeu e como aprendeu e se sua forma de 

comunicação foi efetiva. 

 

2. Domínio de Técnica de TV 

 

O domínio da técnica para atuar no curso de EAD com AT foi alcançado 

pela sua capacitação, porém no seu depoimento vai relatando que a 

prática foi dando suporte a sua atuação no ambiente conforme relata a 

seguir: “O total da capacitação foram 200 horas, que achei que contribuiu 

sim para minha formação, essas dicas pontuais eu acabei usando e acho 

que com o tempo você acaba adquirindo estas informações, não lembro 

quais foram de lá, mas com certeza ajudaram”. 

 

 

b) Análise da Pesquisadora 

 

Técnicas de Atuação em AT 

 

1. Habilidade de Comunicação 
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 Linguagem clara e objetiva: fala baixo; 

 Dicção, sotaque, uso de linguagem regional, gírias: linguagem normal; 

 Ritmo e ênfase: docente falava muito lento, com a mesma entonação o 

tempo todo. 

 

2. Domínio de Técnicas de TV 

 

 Postura frente à câmera: sentado, demonstrando pouca segurança na 

abertura para a interação, abriu e ficou esperando sem fazer desafios. Os 

alunos não prestavam atenção.  

 Uso adequado do tempo: usou o tempo nas explicações e abriu para 

as interações esperou em silêncio, ficou um vazio no ambiente. 

 Apresentação: boa apresentação visual apesar da imagem não ser de 

boa qualidade. 

 

c) Questionário 

 

 Discentes Presentes: 06 

 Responderam o questionário: 05 

Respostas/Questões Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

Concordo Plenamente  1  1 1 

Concordo 05 2 5 2 2 

Neutro  2  1 1 

Discordo    1 1 

Discordo Plenamente      

Quadro 10 – Análise do Questionário Caso 1 
Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Questões apresentadas no questionário: 

 Q1 – O Professor se comunica de forma clara e objetiva. (eixo 1) 

 Q2 – O professor possui desenvoltura frente à câmera. (eixo 1) 

 Q3 – O professor tem boa apresentação. (eixo 1) 

 Q4 – O professor estimula o estudante a aprofundar o estudo nos temas 

abordados. (eixo 2) 
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 Q5 – O professor estimula a reflexão sobre o conteúdo ministrado. (eixo 2) 

  

 Perguntas Fechadas 

 

Q1 – 100% dos discentes concordaram que o docente se comunica de 

forma clara e objetiva. O que significa que para a maioria o docente é 

eficiente em sua comunicação 

Q2 – Apenas um discente  o professora possui desenvoltura frente à 

câmera, dois entendem que ele tem desenvoltura porém não se aplica na 

sua totalidade e os outros dois ficaram neutros o que significa que para 

estes indivíduo fica a dúvida da efetividade a desenvoltura do docente 

frente às câmeras.  

Q3 – O professor tem boa apresentação 100% dos discentes 

concordando com a boa apresentação no sentido estético do docente. 

Para a maioria dos participantes o critério de apresentação docente é 

aplicado na sua totalidade  tem boa apresentação.  

 

Pergunta Aberta: 

 

Na questão aberta foram elencadas três categorias que se apresentaram 

nos três cursos: aceitação, relato de problema e de rejeição, em cada 

análise foram escolhidos apenas alguns relatos para ilustrar. 

 Aceitação: “O som é bom, mas a imagem é ruim, por outro lado gostei 

da interação que há em aula. Só é ruim quando há demora nas perguntas 

perdendo tempo”.  

 Relato de Problemas: “O som é bom, a imagem é ruim, existe muitos 

erros de sistema na hora da transmissão e perdemos muito sem aula na 

espera da volta do sistema e somos muito prejudicados com isto”. 

 Rejeição: “Acho que as aulas não têm que ser mais teóricas, e sim 

mais prática e mais próxima da  realidade”. 

 

Na observação da pesquisadora, outros dados apareceram: a falta de 

atenção dos alunos em relação à aula ministrada foi relevante, a entonação de voz 

do docente foi baixa e sempre no mesmo tom, a forma de questionar para tirar 
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dúvidas ficou a desejar os alunos não sentiram motivação para conversar sobre, 

apenas uma aluna se manifestou para perguntar sobre algo que aconteceu na última 

aula, ou seja, não estava relacionado com o conteúdo do dia. 

 

 

d) Triangulação de Dados Eixo 1:  

 

1. Habilidade de Comunicação 

 

De acordo com os três instrumentos de coleta, a partir da triangulação foi 

percebida a necessidade de maior formação docente para desenvolver a 

competência de Habilidade na Comunicação, o docente em seu relato 

demonstra insegurança ao dizer que não tem certeza de que seus alunos 

aprenderam, esta insegurança se dá em função da falta de feedback dos 

alunos no momento em que a aula acontecia, sendo que mesmo os 

discentes dizendo no questionário de que a aula foi interativa, a 

pesquisadora percebeu a ausência de interatividade e pouco interesse 

dos alunos na aula, que conversavam entre si, faziam atividades no 

ambiente virtual, olhavam o seu e-mail e apenas um dos estudantes 

estava concentrado acompanhando a aula, em um dado momento foi 

chamado a atenção do grupo pelo tutor para fazerem silencio e prestarem 

atenção. 

 

2. Domínio de Técnicas de TV 

 

Para o docente há momento em que se sente sozinho e os discentes não 

interagem como o docente gostaria, gerando a frustração de não ter muita 

participação neste ambiente. No entanto, a baixa resolução do vídeo, a 

pouca qualidade do som, a falta de integração do visual entre os 

ambientes, e o ponto de vista fixo da câmera, talvez seja um dos 

problemas que se pode destacar com a triangulação, existem problemas 

que extrapolam o espaço docente e passam para as dificuldades 

técnicas, tais como a qualidade do sinal enviado aos polos, e também o 
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formato de aula em que o docente prefere ficar sentado imóvel falando 

para a câmera num estado inerte. 

 

 

II. Eixo 2 – Planejamento para Uso de Ambientes Televisivos 

 

a) Entrevista com Docentes 

 

1. Didática para EAD 

 

 O docente manifestou aspectos importantes de sua formação e o 

planejamento das aulas para a EAD muito mais complexo e demanda 

uma atenção especial conforme seu relato “o problema é que o antes dá 

um trabalho bem maior, no presencial você acaba sendo um pouco mais 

dinâmico, é que  achei algum negócio (texto) nos dias antes e você já 

incorpora o seu material e você já faz e na EAD você não tem essa 

liberdade. Está feito o planejamento até o fim não tem modificação, o que 

a EAD era pra ser mais dinâmica acaba sendo mais engessada nesse 

aspecto a maneira é essa assim, você sempre planejar bem antes, a 

gente tem um prazo”. 

 No âmbito da didática para a EAD o docente também fala em seu 

depoimento que “no meu caso que é sou docente de fato, mas não de 

carreira, eu acho que na verdade eu preciso me aprofundar mais nas 

questões didático pedagógico mesmo! eu acho que não tenho essa 

formação o que eu tenho é a experiência do dia a dia da sala de aula, 

porque eu não tenho licenciatura eu sou formado engenheiro, e tô 

atuando como professor há quatro anos, eu não tenho essa bagagem eu 

nunca estudei os fundamentos da questão didática, não sei! acho que eu 

me demoro mais pra fazer as coisas talvez se eu tivesse isso na minha 

formação, desde a minha graduação talvez eu conseguisse fazer as 

coisas de maneira mais fácil, eu acho que eu me perco nesse sentido, 

acaba ficando mais difícil, talvez uma formação mais especificamente na 

questão da didática ou então até na preparação de material apesar de 

estar sempre fazendo oficina, e participando de curso de capacitação 
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para a EAD, não sei! como não fiz a licenciatura não sei se isso me 

ajudaria a melhorar minhas aulas”. 

 

2. Domínio de Técnicas para Produção de Conteúdos Ilustrativos 

 

 Quanto ao domínio das técnicas e produção o docente relata que tem 

formação em informática e que este conhecimento é fácil para organizar e 

apresentar conteúdos a seus alunos de acordo com seu relato. “Domínio 

das técnicas sou da área da informática então  pra mim é bem fácil tanto 

o Power Point, faço vídeo aulas com softwares específicos se precisar 

fazer uma animação usando software eu faço então é que na verdade eu 

já sou da área da informática, então eu tenho bastante facilidade com 

isso”. 

 

b) Análise da Pesquisadora 

 

Planejamento para uso de Ambientes televisivos. 

 

1. Didática para EAD 

 

 Estimula o aprofundamento: estimulou para o aprofundamento 

solicitando a leitura, porém a disciplina se apresenta como técnica. 

 Estimula a reflexão: não motiva a reflexão, a aula foi muito corrida com 

muitas informações.  

 Faz referências aos materiais de apoio: fez referência ao material de 

apoio como o suporte ao conteúdo que estava ministrando  

 Diversifica as estratégias: aula expositiva com característica de 

presencial. 

 

2. Domínio de Técnicas para Produção de Conteúdos Ilustrativos 

 

 Uso de ilustrações: utilizou durante toda a aula o Power Point como 

recurso, apesar do recurso visual, aula sem aspectos inovadores. 
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 Propósitos: acredito que os propósitos não chegaram a ser atingidos 

em função de que os alunos não deram muita atenção a aula, durante 

sete minutos um dos alunos prestou atenção e os demais faziam outras 

atividades no computador, e conversavam entre si. 

 Qualidade visual: imagens que não se definiam muito, a imagem da 

transmissão é de péssima qualidade.  

 

 

c) Questionário 

 

Conforme o quadro 10 da análise do questionário caso 1 as questões 4 e 

5 apresentam aos seguintes aspectos:  

 Q4 – O professor estimula o estudante a aprofundar o estudo nos 

temas abordados se apresentou da seguinte maneira: um estudante 

concordou plenamente o que significa que para este estudante o docente 

é eficiente nos estímulos aos estudos, dois apenas concordaram o que 

significa que o estímulo do docentes não se aplica na sua efetividade, um 

ficou neutro para este discentes se apresenta a dúvida da efetividade do 

estímulo ao aprofundamento e um  discordou e apresenta que o docente 

não o estímulo ao aprofundamento dos estudos. 

 Q5 – O professor estimula a reflexão sobre o conteúdo ministrado. 

Apresentou-se da seguinte maneira: um estudante concordou plenamente 

e aplica totalmente o estimulo a reflexão descrito na afirmação, dois 

concordaram significa que o estimulo a reflexão descrito na afirmação é 

aplicado na sua maioria, um ficou neutro significa que existem dúvidas se 

o professor estimula a reflexão é aplicado em  sua maioria ou minoria e 

um discordou o que significa que não aplica o estimula a reflexão sobre o 

conteúdo ministrado descrito em sua maioria. Nestas duas questões os 

discentes apresentaram diferentes opiniões apresentando discordância 

quanto ao processo de ensino do docente.  
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d) Triangulação de Dados Eixo 2 

 

1. Planejamento para Uso de Ambientes Televisivos 

 

Para o docente a dificuldade de fazer o planejamento está também no 

tempo que se leva para fazer organizar uma aula a distância comparada 

com uma aula presencial. Quanto ao estímulo do docente para o discente 

aprofundar seus estudos ficou a desejar, um dos participantes afirmou e 

os demais acharam que estava tudo certo. Para a pesquisadora o 

estímulo do docente foi superficial e não teve retorno dos discentes 

quando foi solicitado para consultar o seu material, os mesmos não 

estavam atentos ao que acontecia na aula. O docente sabe que tem 

limitações no seu conhecimento quanto ao dominar o ambiente de EAD, 

conhecer técnicas e a didática para a EAD pode facilitar o planejamento e 

organização das suas aulas, o depoimento do docente apresenta 

insegurança na sua  atuação, talvez a instituição pudesse oferecer  

cursos com a finalidade de organizar melhor seu planejamento para aulas 

a distância, sua participação nos AT em curso de EAD poderia ser mais 

criativa. 

 

2. Domínio de Técnicas para Produção de Conteúdos Ilustrativos 

 

A estratégia didática utilizada pelo docente foi à aula expositiva dialogada, 

onde os recursos visuais que foram apresentados através de 

apresentação em slides, porém deixaram a desejar pela qualidade do 

sinal, difícil de visualizar, com slides contendo muita informação, além de 

ter pré-formatado pela instituição na sua estrutura ocupando muito espaço 

nas laterais, não despertou o interesse dos alunos. O docente pode ser o 

motivador da aprendizagem, aproveitando os momentos de estar 

presente neste ambiente interagindo e motivando para que o discente 

também não tenha o sentimento de pertencimento.  
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B. Caso 2 – Pós-Graduação em EJA 

 

4.4.3 Caracterização do Curso EJA 

 

 Início da coleta de dados: questionários com discentes em 16/10/2012; 

 Final da coleta de dados: entrevista com docente em 24/10/2012; 

 Instituição (modalidade): Curso na modalidade a distância que utiliza AT como 

recurso para sua transmissão de aulas ao vivo; Horário da aula: 14h às 15h15min; 

 Duração 3 semestres – 420 horas. 

 

4.4.4 Caracterização do Ambiente Técnico do Polo 

 

 Sala (cadeira, tamanho, cortinas): As aulas acontecem escolas da rede 

municipal de cada cidade; cadeiras estofadas, sala bem ampla, com cortinas e ar 

condicionado; 

 No polo tem uma biblioteca, e um laboratório com 50 computadores 

disponíveis para acesso dos alunos; cadeiras estofadas, sala bem ampla, com 

cortinas e ar condicionado; 

 Tipo de equipamentos: Tipo de equipamento: G-50 da Sony; 

 Software utilizado: softwares de licenças livres recomendados pelos 

laboratórios que geram as videoconferências; 

 Tipos de aparelhos de som: Caixas amplificadas normais com boa definição 

de som; 

 A transmissão da imagem é feita via Projetor de multimídia refletindo na 

parede com suporte para a imagem; 

 Curso/ área: Curso de pós-graduação (especialização em Diversidade com 

ênfase em EJA.) promovido pela UAB em parceria com Instituição de Santa 

Catarina; 

 Perfil do Aluno (idade/ semestre): vagas são destinadas prioritariamente para 

professores e gestores educacionais da rede pública que atuam na Educação 

Básica e na Educação de Jovens e Adultos; 

 Aulas presenciais obrigatórias todas às terças feiras, das 14h às 15h15min; 
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 Transmissão do Polo central para cinco polos de apoio em diferentes regiões 

do Estado de Santa Catarina; 

 Características dos discentes: estudantes com graduação a maioria docentes 

que atuam na EJA ou em outros cursos do ensino fundamental I/II e Médio. 

Estudantes grupo com interesse em comum, porém não se apresentaram muito 

participativos; 

 Instituição (modalidade): Curso na modalidade a Distância com momentos 

presencial; 

 Curso/ área: Pós-Graduação – Especialização; 

 Perfil do Aluno (idade/ semestre): Docentes que atuam na rede pública das 

cidades onde estão os polos; 

 Característica do grupo: Estudantes de todas as idades que atuam em 

diversas áreas do conhecimento, não demonstraram muito interesse no movimento 

pedagógico apresentado pelo docente. 

 

 

III. EIXO 1 – Técnicas de Atuação em Ambientes Televisivo 

 

a) Entrevista com o Docente 

 

1. Habilidade de Comunicação 

 

O docente do caso 2 nunca havia ministrado aulas com o formato de EAD 

com AT. Estas foram suas primeiras aulas neste curso  corresponde a 

suas dúvidas quanto à formação necessária para ministrar aulas neste 

ambiente são “Não tive nenhum curso de formação para trabalhar neste 

ambiente, o que a gente tem é uma capacitação, a gente tem, todos os 

professores tem. Geralmente são vinte horas, se for contar direitinho pelo 

certificado leva vinte horas, são dois dias de capacitação, a instituição 

sempre proporciona essas capacitações”. 

 

2. Domínio de Técnicas de TV 
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Quanto ao domínio das técnicas o docente se manifestou da seguinte 

forma “Olha, são dadas sempre algumas dicas sobre como usar o 

ambiente, porque também já trabalho aqui e alguma coisa a gente acaba 

aprendendo, mas se fosse pensar num professor que vai dar aula a 

primeira vez ai é complicada a gente não tem todas as possibilidades toda 

a formação, eu acho que vinte horas é muito pouco também, não é essa a 

formação que o professor precisaria ter, talvez por ser uma coisa muito 

nova ainda, ainda em implantação, tem muitas coisas que estão sendo 

ajustadas, acho que ninguém pensou nisso ainda.” A necessidade de 

formação para a atuação com as mídias de AT e EAD segundo o relato 

docente. 

b) Observação da Pesquisadora 

 

1. Habilidade de Comunicação 

 

 Linguagem clara e objetiva: apresentou os conteúdos a serem 

trabalhados durante a aula.  

 Dicção, sotaque, uso de linguagem regional, gírias: linguagem normal. 

 Ritmo e ênfase:  fala um pouco trêmula, porém teve ritmo normal. 

 

2. Domínio de Técnicas de TV 

 

 Postura frente à câmera: Sentada, demonstrou que tem experiência em 

aulas presenciais, solicitou a interação dos polos um a um esperando a 

manifestação de cada polo. 

 Uso adequado do tempo: usou o tempo nas explicações e abriu para a 

interação do grupo com ênfase no material de apoio que estava 

acompanhando.  

 Apresentação: boa apresentação visual. 

 

c) Questionários 

 

 Total de Alunos presentes: 17 
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  Total de questionários devolvidos: 10 

 
 

 

 

 

Quadro 11 – Análise de Dados Caso 2 
            Fonte: Elaborado pela Autora 
 

 Q1 – O Professor se comunica de forma clara e objetiva. (eixo 1) 

 Q2 – O professor possui desenvoltura frente á câmera. (eixo 1) 

 Q3 – O professor tem boa apresentação. (eixo 1) 

 Q4 – O professor estimula o estudante a aprofundar o estudo nos 

temas abordados. (eixo 2) 

 Q5 – O professor estimula a reflexão sobre o conteúdo ministrado. 

(eixo 2). 

 

Questões Fechadas 

 

 Q1 – nove estudantes concordaram que docente se comunica de forma 

clara e objetiva. Um concordou plenamente no que diz respeito à forma de 

comunicação docente que ministrou a disciplina. 

 Q2 – três estudantes concordaram plenamente, cinco concordaram que 

o docente possui desenvoltura frente à câmera e se aplica na sua maioria, 

um preferiu ficar neutro apresenta  dúvidas aplicado em  sua maioria ou 

minoria, e apenas um discordou que o docente não apresenta na 

desenvoltura docente frente a câmera. 

 Q3 – seis discentes concordaram que o docente tem boa apresentação 

é aplicado na sua maioria, três concordaram plenamente na afirmação e 

um discordou e não se aplica a boa apresentação docente para o AT. 

 

Pergunta Aberta 

 

 Aceitação: “Gosto muito, vejo que os professores são experientes e 

não vejo problema. Quanto aos alunos, creio que alguns precisam 

Respostas/Questões Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 
Concordo Plenamente 1 3 3 2 4 
Concordo 9 5 6 7 6 
Neutro  1  1  
Discordo  1 1   
Discordo Plenamente      
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conscientiza-se que mesmo à distância o professor está presente e 

precisam mudar o comportamento”. 

 Relato de Problemas: “Depende de cada professor, tem professores 

que são monótonos e outros extremamente envolventes”. 

 Rejeição: “O ambiente televisivo não é muito bom em minha opinião, 

pois nos remete, na maioria das vezes à monotonia da leitura de texto”. 

 “Ainda estou me adaptando, pois é muito difícil prestar atenção, 

quando só na especialização foi me apresentado os conteúdos, em si 

aulas com este meio de comunicação”. 

 

d) Triangulação Eixo 1 

 

1. Habilidade de Comunicação 

 

O relato docente indica que sua experiência em cursos de EAD com AT é 

muito superficial em função de que está iniciando em cursos de EAD com 

AT  e esta foi a primeira disciplina que ministrou. Com relação à análise 

dos dados dos discentes, a maioria concordou com as três primeiras 

perguntas referentes à atuação docente em AT. Apenas um discordou e 

um ficou neutro diante das respostas e análise da pesquisadora com sua 

observação, encontrou pontos a serem refletidos quanto ao entrosamento 

da equipe técnica em relação à disponibilização do vídeo.  

 

2. Domínio de Técnicas de TV 

 

O docente pode variar sua forma de apresentar sua aula, porém o que se 

percebeu foi uma tendência do docente ficar sentado na mesma posição 

sem fazer muitos movimentos, apenas comunicando-se com sua fala, 

sem explorar as possibilidades que os aparatos tecnológicos possuem. 

No caso desta transmissão está acoplada também uma lousa digital em 

que é possível trabalhar diversas formas de apresentação de conteúdos. 

 

IV. Eixo 2 – Planejamento para Uso de Ambientes televisivos 
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a) Entrevista com o Docente 

 

1. Didática para EAD 

 

Com relação ao planejamento das aulas, o relato mais interessante e que 

demonstra que o presencial e a aula a distância são completamente 

diferentes e demando um olhar diferenciado sobre o planejamento o 

docente relata. “A aula a distância é totalmente diferente da presencial, o 

planejamento também é totalmente diferente da aula presencial, a 

primeira vez foi péssimo , porque assim por mais que a gente às vezes de 

um oi para os polos daqui trabalhando, é diferente você tem que dar uma 

aula de uma hora e quinze ali, e ai você tem que falar 1h15min com a TV 

olhando mais para você em destaque sem olhar necessariamente para o 

rosto das pessoas pras expressões sem saber, será que é isso mesmo? 

será que é realmente isso que eles estão esperando dessa unidade 

curricular? Será que eu não to fugindo? Então, nos primeiro quarenta 

minutos que eu fui conversando enfim falando, e ai a partir do momento 

em que abri para a interação, e no começo já tinha falado se alguém 

quiser interromper pode interromper ai eu vi que ainda não tinha 

interrupções. Como era na primeira aula, ai eu falei gente eu vou 

aguardar vocês fazerem alguma pergunta a hora que eu vi que alguém se 

manifestou do outro lado, fiquei muito mais segura muito mais feliz”. Neste 

relato se encontra a docente demonstra angustia frente a sua atuação na 

EAD com AT.  

 

2. Domínio de Técnicas para Produção de Conteúdos Ilustrativos 

 

O domínio de técnicas de produção segundo o docente “É totalmente 

diferente, passa muito rápido, não sei se o retorno que a gente tem ali na 

hora dessa interação é muito pouco, eu gostaria de abrir mais para os 

alunos e as vezes é muito pouco, e ai só posso ouvir uns polos e outro 

não, então é tudo bem diferente eu acho que isso é compensado depois 

bastante nos fóruns a gente conversa muito depois nos fóruns tem sido 
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bacana, aquilo eu não entendi na página tal, tem isso que preciso saber e 

ai sim! ai sim é mais eficaz.” 

 

b) Análise da Pesquisadora 

 

1. Didática para EAD 

 

 Estimula o aprofundamento: segundo o docente, entendeu que o grupo 

já havia feito a leitura prévia sobre o assunto a ser trabalhado na aula.  

 Estimula a reflexão: motivou a reflexão e fez pausas para a indagação 

sobre dúvidas do conteúdo e deu então continuidade a suas atividades.  

 Faz referências aos materiais de apoio: fez referência ao material de 

apoio como o suporte ao conteúdo que estava ministrando  

 Diversifica as estratégias: aula expositiva com característica de 

presencial sem a apresentação de recursos audiovisuais.  

 

2. Domínio de Técnicas para Produção de Conteúdos Ilustrativos 

 

 Uso de ilustrações: aos 15 minutos da aula o docente havia preparado 

um vídeo de you tube para apresentar,  os polos não estavam preparados 

para passar o vídeo, pois para passar um vídeo no pólo a equipe baixo 

primeiro em uma máquina para não haver travamento. O episódio 

mostrou a desarmonia técnica pedagógica, a equipe técnica pedagógica 

que não ficou atenta ao planejamento do docente. Deixando a aula sem a 

visualização do vídeo, o docente tentou explicar como seria o vídeo e 

falou sobre o mesmo, no planejamento este vídeo seria o suporte para o 

desenvolvimento da aula e o docente em seu relato deixou claro que 

precisava do material para dar andamento ao seu planejamento. O 

docente não utilizou nenhum outro recurso áudio visual a aula foi 

expositiva dialogada.  

 Propósitos: pelo desenvolvimento da aula os objetivos do docente não 

foram atingidos, em função do vídeo que não foi apresentado 
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prejudicando o andamento do planejamento da aula e pela falta de 

experiência do docente.  

 

c) Questionário 

 

Análise de Q4 e Q5 conforme quadro 11 da análise de dados caso 2 

Q4 - sete estudantes concordaram e quanto ao estímulo ao 

aprofundamento nos estudos dos temas abordados na aula, dois 

concordaram plenamente o que significa que o docente aplica com 

efetividade estímulo ao aprofundamento nos estudos dos temas 

abordados e um ficou neutro quanto aos estímulos que o docente 

apresenta para o aprofundamento dos estudos, que apresenta dúvida 

quanto a sua efetividade.  

Q5 – seis concordaram e demonstra que o estímulo à reflexão sobre o 

conteúdo ministrado se efetiva na sua maioria e quatro concordaram 

plenamente quanto ao estimulo as reflexões sobre o que foi ministrado 

durante a aula e apresenta que o estímulo se efetiva na sua totalidade.  

 

d) Triangulação Eixo 2 

 

1. Didática para EAD 

 

Para o docente o planejamento exige um tempo diferenciado para a 

organização, também mostra que a sua formação não é o suficiente para 

atuar nestes ambientes, e que precisa de mais tempo para se adaptar ao 

contexto das aulas a distância. Para os discentes a maioria afirma que 

concorda plenamente e concorda com os estímulos para 

aprofundamentos de estudos pelo docente e quanto à reflexão sobre o 

conteúdo ministrado, apenas um dos estudantes está neutro com relação 

a estas perguntas. Em relação à pesquisadora, a insegurança do docente 

ao perceber que o problema técnico e que o vídeo não seria apresentado 

e este seria uma estratégia para dar continuidade ao seu planejamento 

não poderia ser utilizado. O docente confiou de que tudo sairia como o 

planejado e não tinha outra atividade para ser feita deixando a aula um 
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pouco tensa, deu continuidade com a estratégia de aula expositiva sem 

nenhum outro recurso que pudesse amparar as falas ou quebrar a 

monotonia da disciplina, foram relevantes para que a aula tivesse um 

formato extremamente tradicional e idêntico ao ensino presencial, desta 

forma se percebe que a insegurança do docente frente a sua falta de 

formação para atuar em AT podem ser fatores a serem compensados 

com um novo refletir sobre a importância de ampliar sua formação para 

melhor atuar na EAD.  

 

2. Domínio de Técnicas para Produção de Conteúdos Ilustrativos 

 

Planejamento para o uso de AT em EAD,  para o docente exige um tempo 

diferenciado para a organização, também mostra que sua formação não é 

suficiente para atuar na EAD com AT. e precisa de mais tempo para se 

adaptar ao contexto das aulas a distância. Para os discentes em suas 

respostas concordam com os estímulos do docente em relação à 

motivação e estímulos para o aprofundamento dos estudos e reflexão 

quanto ao conteúdo ministrado. Quanto à pesquisadora sua análise 

seguindo os critérios da pesquisa mostram que a insegurança do docente 

ao perceber que o vídeo que estava descrito no seu planejamento com a 

antecedência de 30 dias não estava pronto para ser apresentado, em 

nenhum dos polos que participavam da aula foi nítido, a aula foi toda 

expositiva sem a utilização de nenhum outro recurso que pudesse dar o 

movimento pedagógico, ou quebrar a monotonia da disciplina, foram 

relevantes para que a aula tivesse um formato extremamente tradicional e 

com um agravante o estudante, perder o foco distraindo-se com outras 

atividades, já que o docente não o está observando, desta forma se 

percebe que a insegurança do docente frente a falta de formação para 

atuar neste contexto de EAD, podem ser fatores a serem compensados  

oferecendo a formação especifica para trabalhar neste contexto de 

educação que pode fazer a diferença.  Como um docente pode oferecer a 

seus estudantes a tecnologia por tecnologia sem que tenha motivação 

para mudar ou aprender novas estratégias,  o melhor recurso de um 

educador é o seu poder de falar, mostrando passo a passo o que o 
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discente precisa fazer para chegar ao seu objetivo a aprendizagem, mas 

para estes ambientes com tantos recursos para inovar suas aulas é 

possível usar  momentos de aula expositiva dialogada intercalando com 

recursos multimídia ou outro aparato que possa favorecer a 

aprendizagem dos participantes.  Nesta análise se identifica o formato de 

aula expositiva que domina o ambiente de EAD em AT este contexto 

analisado nos dá subsidio para ir mais adiante a nossa triangulação 

entrando no caso 3 para a finalização da identificação da problemática.  

 

C. Caso 3 – Curso Mídias na Educação. 

 

4.4.5 Caracterização Curso Mídias na Educação 

 

 Início da coleta de dados: questionários com discentes em 17/10/2012; 

 Final da coleta de dados: entrevista com docente em 24/10/2012; 

 Instituição (modalidade): Curso na modalidade a distância que utiliza AT como 

recurso para sua transmissão de aulas ao vivo; Horário da aula: 19h às 20h15min;  

 Curso/ área: Curso de Pós-Graduação – Especialização em de Mídias na 

Educação; 

 Promovido pela UAB em parceria com uma Instituição de Santa Catarina; 

 Perfil do Aluno (idade/ semestre): O Curso de Especialização em Mídias na 

Educação será oferecido preferencialmente para profissionais da educação e está 

aberto para outras demandas sociais; 

 Os alunos deverão ser portadores de diploma de curso superior completo; 

 Aulas presenciais obrigatórias todas às terças feiras, das 19h às 22h; 

 Transmissão do Polo central para seis polos de apoio em diferentes regiões 

do  Estado de Santa Catarina; 

 Características do grupo: graduados, todos docentes que atuam na rede de 

ensino do município, de diversas áreas do conhecimento, crítico em relação ao 

movimento didático pedagógico, turma com maior número de estudantes dos três 

cursos analisados.  
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4.4.6 Caracterização do Ambiente Técnico do Polo 

 

 Sala (cadeira, tamanho, cortinas): As aulas acontecem escolas da rede 

municipal de cada cidade, cadeiras estofadas, sala bem ampla, com cortinas e ar 

condicionado; 

 No polo tem uma biblioteca, e um laboratório com 50 computadores 

disponíveis para acesso dos alunos; cadeiras estofadas, sala bem ampla, com 

cortinas e ar condicionado; 

 Tipo de equipamentos: Tipo de equipamento: G-50 da Sony; 

 Software utilizado: softwares de licenças livres recomendados pelos 

laboratórios que geram as videoconferências; 

 Tipos de aparelhos de som: Caixas amplificadas normais com boa definição 

de som; 

 A transmissão da imagem via Projetor de multimídia refletindo na parede com 

suporte para a imagem; 

 A análise de dados foi organizada com a seguinte ordem: questionários, 

entrevista, análise da pesquisadora e triangulação por eixo. 

 

V. EIXO 1 – Técnicas de Atuação em Ambientes Televisivos 

 

a) Entrevista com o Docente 

 

1. Habilidade de Comunicação 

 

Neste primeiro relato apresenta a habilidade na comunicação do docente 

em relação ao tempo em que ministra aula “Assim, a semana passada foi 

a primeira vez que eu fiz aula neste formato, todas as vezes que eu 

trabalhei com EAD era sempre no Ambiente virtual, a interação com os 

alunos era via ambiente, mais assim, com texto digitado do que 

propriamente dito, foi uma experiência diferente, como foi a minha 

primeira experiência, achei bem estranho porque estou acostumada com 

sala de aula e o meu trabalho é muito interativo assim com os alunos, de 

ir perguntando né!  Tu  vai vendo o rosto do aluno se ele está 
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entendendo,  se ele não ta entendendo né! E na televisão tu não 

consegues ter muito essa noção porque apesar de tu ta vendo a sala do 

polo tu não enxergar o rosto do aluno, a questão até do feedback ela é 

um pouco mais lenta porque até que o aluno resolve sair da cadeira dele 

e ir lá no microfone falar né,  e às vezes ele acaba não falando”. 

 

2. Domínio de técnicas de TV 

 

De acordo com o relato docente quanto ao domínio das técnicas se na 

viso do docente se apresenta da seguinte maneira “Não tive formação 

para trabalhar com ambiente de vídeo conferência. Olha eu acredito que é 

importante trabalhar, principalmente para aquele professor que não tem 

muita noção de tecnologia, de como funciona até. Até assim da primeira 

capacitação da UAB eu achei que é desnecessário e como eu mecho com 

o MOODLE eu achei desnecessário pra mim não tinha nada de novidade, 

mas dai naquela primeira vez que participei do curso percebi que muitos 

dos professores que participaram do curso não tinham noção do que era 

o MOODLE, então percebi que é importante e da mesma forma que a 

formação para o MOODLE é importante a formação para trabalhar com 

videoconferência, com videoaula  a questão da postura de organização 

mesmo  de como você prepara o material de como é que funciona esse 

equipamento seria importante sim”. 

 

b) Observação da Pesquisadora 

 

1 Habilidade de Comunicação  

 

 Linguagem clara e objetiva – o início da aula aconteceu com o 

questionamento sobre o tema estudado, o docente perguntou sobre o 

conteúdo a ser estudado, solicitando aos discentes por polos para 

fazerem suas considerações. Em três polos os discentes se 

manifestaram. 

 Dicção, sotaque, uso de linguagem regional, gírias – Linguagem 

normal. 
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 Ritmo e ênfase – fala alto, e claro. 

 

1. Domínio de Técnicas de TV 

 

 Postura frente à câmera – Sentado na mesma posição sem muitos 

movimentos, demonstrando segurança sobre o assunto.   

 Uso adequado do tempo: usou muito o tempo na primeira intervenção 

com o grupo perdendo o foco, questionamentos, depois fez suas 

explicações sobre o tema e após chamou os discentes novamente para 

interações. Neste momento obteve maior resultado com a participação 

dos polos, passou do tempo de término da aula em dez minutos o que 

deixou o grupo irritado pela falta de tempo para a outra aula.  

 Apresentação: boa apresentação visual. 

 

c) Questionário 

 

 Total de Alunos presentes: 23 

 Total de questionários devolvidos: 19 

Respostas/Questões Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

Concordo Plenamente 07 4 2 2 2 

Concordo 12 10 10 8 13 

Neutro  4 6 6 3 

Discordo  1  3 1 

Discordo Plenamente      

Quadro 12: Análise Questionário Caso 3  
Fonte: Elaborado pela Autora 

 

 Q1 – O Professor se comunica de forma clara e objetiva. (eixo 1) 

 Q2 – O professor possui desenvoltura frente á câmera. (eixo 1) 

 Q3 – O professor tem boa apresentação. (eixo 1) 

 Q4 – O professor estimula o estudante a aprofundar o estudo nos 

temas abordados. (eixo 2) 

 Q5 – O professor estimula a reflexão sobre o conteúdo ministrado. 

(eixo 2) 
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Questões Fechadas 

 

Para os discentes, nas três primeiras questões ficaram assim definidas: 

 Q1 – doze estudantes concordaram para a maioria a comunicação 

docente é de forma clara e objetiva, sete concordaram plenamente com a 

comunicação efetiva do docente e se aplica na maioria do tema proposto.  

Q2 – dez discentes concordaram o que significa que o fundamento 

descrito na afirmação é aplicado na sua maioria, quatro concordaram 

plenamente com a desenvoltura do docente frente à câmera. Quatro 

ficaram neutros e demonstram dúvidas quanto à desenvoltura do docente 

e um discordou da postura do docente frente ao AT, o que significa que o 

estudante não está satisfeito com atuação do docente.  

 Q3 – dez discentes concordaram que o docente tem boa apresentação a 

questão se efetiva na sua maioria; dois concordaram plenamente quanto 

à apresentação do docente e completa a afirmação na sua totalidade e 

seis ficaram neutros demonstrando dúvidas quanto a boa apresentação 

do docente.  

 

Pergunta Aberta 

 

 Aceitação: “Acho, interessante, porém é necessária uma maior 

responsabilidade do aluno para com os estudos. Quanto à interação com 

o professor em sala é melhor, pois motiva o aluno e assim algumas vezes 

acabamos nos dispersando”. 

 Relato de Problemas: “As aulas são muito boas, mas infelizmente 

alguns professores são muito técnicos, não utilizam recursos que nos 

envolvam e isso acaba deixando a aula sem atrativos caindo na mera 

reprodução, mas cabe ressaltar que tivemos excelentes aulas que ajudou 

muito a agregar conhecimento em nossa prática”. 

 Rejeição: “Muitas vezes, dependendo da dinâmica e estilo do 

professor as aulas se tornam chatas e maçantes como no ensino 

presencial. É preciso dinamicidade”. 

 “Acho uma modalidade que possui seu potencial de ensino-

aprendizagem, porém ainda necessita de aperfeiçoamento”. 
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 “Quando bem planejadas, com conteúdos relevantes, são excelentes, 

pena que isso costuma ser raro”. 

 “Infelizmente, embora com muitas potencialidades, é algo ainda 

explorado de maneira rasa e pouco crítica, tomando como exemplo 90% 

das aulas do presente curso”. 

 “O ambiente televisivo é pouco aproveitado para o aprofundamento do 

conteúdo, ele tem sido mais para bate-papo de pouca construção e de 

muita repetição de assuntos irrelevantes”. 

 “Os encontros presenciais são diferentes de hoje. Normalmente são 

cansativos, pouco objetivos, superficiais, muitas vezes usados para 

preencher tempo”. 

 

d) Triangulação Eixo 1 

 

1. Habilidade de Comunicação 

 

Este curso foi o que apresentou maior número de discentes em sala de 

aula  que participam do curso pouca evasão. De acordo com o relato do 

docente, Habilidade de Comunicação se deu a partir de sua formação que 

se iniciou há alguns anos, porem o docente nunca havia dado aula 

utilizando AT e o mesmo relata que é muito diferente do ensino 

presencial, e do formato de aula de EAD que estava acostumado com a 

interação apenas no ambiente virtual de aprendizagem.  

 

2. Domínio de Técnicas de TV 

 

De acordo com análise feita pela pesquisadora desta disciplina constam 

alguns itens que devem ser analisados, como o equipamento onde o 

docente fala e a voz fica distante da imagem (deley), bem como a 

interação que o docente tentou fazer com os polos, perdeu tempo no 

deslocamento do discente para falar no microfone que estava na mesa do 

tutor e responder ao questionamento feito pelo docente.  

 

VI. Eixo 2 – Planejamento para Uso de Ambientes Televisivos 
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a) Entrevista com Docente 

 

1. Didática para EAD 

 

“Já trabalha com EAD desde 2005, com graduação em pedagogia e  

mestrado na área de mídias e conhecimentos e comecei a trabalhar com 

EAD por gosto e encaro a EAD como desafio, algo diferente do que já 

fazia no ensino presencial. Formação, no início não tive, trabalhei com um 

grupo de professores que fez formação continuada na rede municipal de 

Joinville e a gente foi aprendendo fazendo, foi elaborando e foi ao longo 

das atividades que a gente ia fazendo EAD com os alunos, a gente ia 

fazendo a capacitação a gente tinha uma semana antes, o treinamento de 

como a gente ia trabalhar, e na semana seguinte  desenvolvia aquelas 

atividades. Depois com o desenvolvimento do meu trabalho com EAD fui 

fazendo o curso de MOODLE, o que aprendi de EAD mesmo foi mexendo 

sempre goste de tecnologia desde 15 anos fiz curso e aprendi a lidar com 

informática e ganhei meu computador e trabalhei com o MS DOS aprendi 

lidando com tudo isso”. 

 

2. Domínio de Técnicas para Produção de Conteúdos Ilustrativos  

 

“Assim de formação formal para a EAD, vou lembrar! Eu acho que foi 

agora que eu entrei na UAB e eles têm cursos sistemáticos de formação 

com a carga horário no máximo de 40 horas e no momento estou fazendo 

uma pós em educação a distância estou na metade mais para ter uma 

certificação formal, do que propriamente para aprender sobre EAD, mas 

assim a gente acaba aprendendo coisas novas também, mas pra ter a 

certificação e trabalhar com EAD”. 

 

b) Análise da Pesquisadora 

 

1. Didática para EAD 
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 Estimula o aprofundamento: estimulou o aprofundamento chamando o 

grupo para falar sobre o conteúdo a ser ministrado na aula, considerou 

que o grupo já havia feito a leitura préviado material de apoio.  

 Estimula a reflexão: motivou a reflexão com diversas perguntas ao 

grupo sobre o conteúdo.  

 Faz referências aos materiais de apoio: fez referência ao material de 

apoio como o suporte ao conteúdo que estava ministrando  

 Diversifica as estratégias: aula expositiva com característica de 

presencial sem o uso de recurso multimídia.  

 

2. Domínio de Técnicas para Produção de Conteúdos Ilustrativos 

 

 Uso de ilustrações: não utilizou nenhuma estratégia de ilustração. A 

aula ficou completamente expositiva.  

 Propósitos: o grupo prestou atenção nos objetivos da aula, muitos 

alunos prestando atenção e alguns utilizando seus notebooks, não 

demonstrando estar atentos ao que estava acontecendo na aula.   

 Qualidade visual: qualidade da imagem não muito nítida, a fala e a 

imagem não estavam em sintonia. O som de boa qualidade.  

 

c) Questionário 

 

Análise de Q4 e Q5 conforme quadro 12 da análise questionário caso 3.  

Q4 – oito discentes concordaram significa que o docente estimula o 

estudante a aprofundar o estudo e o fundamento descrito na afirmação é 

aplicado na sua maioria. Dois concordaram plenamente que o docente dá 

estímulos para o aprofundamento dos estudos e o fundamento descrito na 

afirmação é aplicado na sua maioria, seis ficaram neutros demonstrando 

dúvida quanto ao aprofundamento dos estímulos e aprofundamento dos 

estudos, três discordaram do estímulo dado pelo docente para o 

aprofundamento dos estudos dado pelo docente não se sentindo 

desafiados.  
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Q5 – treze discentes concordaram que o docente estimula o estudante a 

aprofundar o estudo e o fundamento descrito na afirmação é aplicado na 

sua maioria e dois concordaram planamente e que aplica totalmente o 

fundamento descrito na afirmação, três ficaram neutros demonstrando 

dúvida quanto ao estímulo à reflexão sobre o conteúdo ministrado, um 

discordou do estímulo à reflexão do conteúdo ministrado pelo docente 

demonstrando que não se aplica o estímulo na sua maioria.  

 

d) Triangulação Eixo 2 

 

1. Didática para EAD 

 

No que se refere ao planejamento o docente sente que é muito diferente 

planejar para AT, já que tem que saber administrar o tempo que tem para 

o desenvolvimento da aula, fazer questionamentos no inicio da aula pode 

ser uma boa estratégia, a EAD é encarada pelo docente como um 

ambiente desafiador e a sua formação para trabalhar neste espaço de 

educação não foi o suficiente para sentir segurança na sua prática 

pedagógica.   

 

2. Domínio de Técnicas para Produção de Conteúdos Ilustrativos 

Quanto à análise da pesquisadora os dados apontaram para a falta de 

conhecimento de estratégias para o ambiente de EAD com AT, não foi 

utilizada nenhuma estratégia envolvendo multimídia, ou Power Point, bem 

como o formato da aula expositiva dialogada. Mesmo sendo uma boa aula 

dentro de um contexto tecnológico com muitas possibilidades de inserção 

de estratégias multimídia. A aula poderia ser apresentada com mais 

critérios. A educação à distância em muitos casos não passa de mera 

reprodução de uma escola tradicional. É possível criar espaços 

educativos com metodologias consideradas tradicionais como à aula 

expositiva, porém será necessário rever e incrementar este método com 

novas nuance comunicativas e recursos diversificados.  
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4.5 SÍNTESE DA TRIANGULAÇÃO 

 

Na síntese da triangulação serão usados os relatos do ensaio feito no início 

da pesquisa onde foi feita uma entrevista com uma docente da UNIVALI,  esta 

entrevista foi importante para demonstrar que a pesquisa poderia ser muito 

significativa, a importância do relatos está no reflexão para o contexto da educação 

a distância que usam AT como recurso tecnológico vamos chamar estes docente de 

DOCENTE 1.  

Quanto às técnicas de atuação em Ambientes Televisivo, nos três casos a 

formação docente foi percebida como insuficiente para a atuação docente em AT 

nos cursos de EAD. Em relação à habilidade de comunicação, a comunicação 

docente apresentou alguns problemas no sentido em que o docente falava baixo, 

distorção do sinal imagem e som, da entonação de voz, da forma de abordagem 

com os discentes, insegurança ao fazer intervenções. Conforme o relato a seguir, as 

técnicas para trabalhar neste contexto televisivo demandam conhecimento e 

treinamento e a formação continuada que acontece não contempla a ação 

pedagógica  para atuação em EAD com AT. No depoimento abaixo a docente fala 

dos sua visão sobre a atuação em AT.  

 

Desde como falar para câmera, falar mais tranquilo, falar mais articulado. 
Principalmente nas estratégias de ensino, de pensar as atividades que 
realmente a pessoa possa ter uma reflexão sobre o assunto que está 
aprendendo, então, eu tive que reaprender isso, como criar um exercício, 
como fazer esta comunicação via texto online e aprender estratégias desta 
comunicação em rede, então isto tudo é uma reaprendizagem. 
(DOCENTE1, 2011) 

 

Este trabalho seria mais efetivo com um tempo maior de formação na área 

especifica de AT na EAD,  para o docente se adaptar e não deixar para aprender 

durante o decorrer da sua aula, o discente fica prejudicado principalmente quando o 

docente inicia sua atuação,  nas primeiras aulas ministradas pelo docente. 

 

É uma reaprendizagem, não é fácil porque a gente não faz só isso. Faz 
outras coisas também e não se tem este tempo. A formação acontece ao 
mesmo tempo em que já estais dando aula, então é muito dinâmico, a gente 
vai tentando acertar porque o aluno tem o direito que você já faça uma boa 
aula, dê uma boa orientação. A gente não tem muito tempo para errar, mas 
a claro que se cometem equívocos e vai corrigindo-os, a experiência ajuda 
muito, você vai lendo sobre o assunto, vai recorrendo aos colegas que já 
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têm uma experiência e as pessoas que estudam mais profundamente sobre 
o assunto. (DOCENTE1, 2011) 

 

De acordo com a análise e a triangulação, aparece com frequência  a 

necessidade de formação para a atuação docente para trabalhar nestes espaços de 

educação na modalidade a distância com AT. Segundo Sartori (2006): 

 

Compreender os processos comunicacionais envolvidos na EAD pode 
constituir-se em uma estratégia esclarecedora do seu desenvolvimento, das 
características que a diferenciam da presencial, das contribuições que pode 
dar para a educação contemporânea e, principalmente, que elementos deve 
considerar um gestor de EAD para que esta apresente a qualidade 
desejada. Para isso, o eixo de preocupação desloca-se das tecnologias 
como instrumentos, menos ou mais eficientes, para os processos 
comunicacionais que viabilizam sua proposta pedagógica. 

 

O domínio da técnica para trabalho em AT ficou no ambiente formal do 

docente sentado, sem muitos movimentos ou com criatividade. Neste espaço de 

educação existe a possibilidade de criar formatos diferentes de apresentação na 

aulas com técnicas diversificadas, é possível criar um espaço mais interativo, 

mesmo não estando presente na videoconferência.   

 

É um turbilhão de emoções, por exemplo, a minha formação eu aprendi a 
ter essa interatividade real, olho no olho... Eu aprendi isso na minha prática, 
dependendo da expressão do meu aluno eu sei o que eu vou falar, eu sei o 
que tenho que reformular, aprendi a linguagem corporal do meu aluno, 
aprendi a estabelecer uma lógica para um coletivo e depois sanando 
dúvidas individuais. E isso não é assim que acontece na EaD,  é outra 
coisa. No EaD é cada um com a sua lógica, eu explico de um jeito pra um,  
e de para o outro jeito para outra pessoa, é um reaprender... Na tele aula 
também temos que imaginar o que a pessoa vai sentir como ela vai 
imaginar aquilo que eu to falando, então isso tudo é uma aprendizagem. 

 

Para apresentar conteúdos com o uso de AT em aulas na modalidade a 

distância, é necessário propiciar ao docente o desenvolvimento de competências da 

comunicação para o ambientes audiovisual. Santos (2009) salienta que: 

 

A comunicação, mediada tecnologicamente, deve estar pautada em uma 
capacidade de empatia, domínio das tecnologias e do conteúdo, para que 
este profissional possa motivar os seus alunos e ajudá-los a gerenciar os 
seus estudos, pois, o processo precisa estar centrado no aluno, o que 
requer ir além da introdução de tecnologias, buscando promover o 
desenvolvimento da capacidade de autoaprendizagem. 
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A educação e a comunicação extrapolam as expectativas comunicacionais 

humanas e quando utilizamos em espaços mediados com tecnologia percebemos 

que é necessário um olhar atento quanto à gestão destas duas áreas do 

conhecimento. Para Almeida (2005): 

 

[...] as mudanças dos ambientes educativos com a presença de artefatos 
tecnológicos e linguagens próximas do universo de interesses do aluno 
proporcionam o acesso a uma gama diversa de manifestações de ideias, 
permitem a expressão do pensamento imagético e criam melhores 
condições para a aprendizagem e o desenvolvimento do ser humano e da 
civilização. 

 

O domínio da técnica está na criatividade de inovar para atingir os objetivos 

da aula que sofre a influência da formação do docente para ambientes presenciais e 

que passou durante anos aprendendo a ensinar para as pessoas e olhar em seus 

olhos.  

No AT de EAD é possível visualizar, porém não há tempo hábil para dar 

atenção a todos os estudantes e a técnica de apresentação do docente é relevante, 

porque o docente acha que deve estar sentado para apresentar sua aula? Talvez 

ficasse mais atrativa quando num formato de entrevista, em deslocamentos da 

câmera com o movimento do docente. Conforme o depoimento abaixo: 

 

Vai ter que cuidar cada vez mais da aparência, porque conta! Até para a 
aula presencial conta! Mas em EAD, em teleaula, a gente precisa ter muito 
isso. Precisa melhorar a habilidade de escrever, para poder dar um retorno 
on-line, falar numa linguagem mais casual com o aluno, a linguagem oral 
permite você ter mais proximidade e ser mais explicito nas suas ideias. Na 
linguagem escrita não! Ela documenta, registra. Então são várias coisas, as 
principais são essas: melhorar a oratória, poder de síntese, melhorar a 
capacidade de se comunicar pela linguagem escrita de forma sintética, mais 
eficiente, e criar! Criatividade para fazer estratégias de ensino, estratégias à 
distância.( DOCENTE1, 2011) 

 

O domínio das técnicas bem como o cuidado com a imagem pessoal será 

cada vez mais valorizado nos cursos de EAD com transmissão por AT. As 

competências que o docente da EAD deve ter são mais amplas e o domínio das 

técnicas poderá acontecer com a formação especifica para estes. 

Quanto ao planejamento para uso de Ambientes televisivos, os três casos 

apresentaram distorções quanto ao planejamento. A formação docente ficou a 

desejar para a didática da EAD, no sentindo em que os três docentes falaram da 

diferença que tem na preparação de aula para a EAD, o presencial demanda menos 
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tempo de preparação e mesmo assim as aulas saíram nos moldes de aulas 

expositivas tradicional, a questão do tempo para a atuação na aula presencial, 

demanda atenção, as estratégias podem ser pensadas de acordo com o número de 

estudantes que participam da aula. A aula expositiva foi usada como estratégia 

didática nas três disciplinas, o que tornou a aula cansativa para os discentes, a aula 

expositiva é um ótimo recurso porém pode ser intercala com outras estratégias e 

recursos multimídia deixando a aula mais dinâmica, porém o que  prevaleceufoi a 

aula expositiva como abordagem pedagógica específica. De acordo com o relato da 

docente, a aula expositiva faz parte do planejamento, mas tem uma série de 

elementos que podem ser apreciados no momento da aula: 

 

Eu acho que ele é uma das estratégias. Por exemplo, a teleaula por mais 
que você faça e tente uma interação, no fazer a pessoa pensar, é uma aula 
expositiva. Uma aula expositiva que você não tem um interlocutor, ali na tua 
frente, você tem que ser estimulante, ter um poder de síntese maior, ter um 
pode de planejamento, de prever algumas coisas, porque a aula é fechada: 
tem começo, meio e fim. Então ela é um dos recursos, mas eu acho que 
sozinha ela não dá conta, precisa dos exercícios, precisa das atividades nos 
fóruns. As aulas são um conjunto de coisas, mas a expositiva exerce um 
papel importante nesse conjunto. (DOCENTE1, 2011) 

 

Neste “conjunto de coisa” citado pela docente levando em consideração 

também os relatos dos demais docentes. O trabalho da EAD com AT é diferenciado, 

portanto são necessárias ações diferenciadas para que a estrutura da aula possa 

acontecer, no sentido de cativar o estudante a participar das aulas, desenvolver 

estratégias inteligentes integrando o potencial pedagógico com o potencial 

tecnológico disponível para estes ambientes. 

 

A ideia mais comum que nos vem à mente quando se fala de aula é a de 
um professor expondo um tema perante uma classe silenciosa. É a 
conhecida aula expositiva, tão criticada por todos, e apesar disso, 
amplamente empregada em nossas escolas. (LIBÂNEO, 1994, p. 177). 

 

  Libâneo (1994) afirma que não devemos deixar de lado a aula expositiva, mas 

organizar como um conjunto didático de condução da aula, como uma das etapas 

para estimular e dar um sentindo a atividade independente dos discentes. As etapas 

podem ser definidas pelo docente, intercalando momentos de diálogo com a 

inserção de estratégias que envolvam os discentes.  
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Quanto ao domínio de técnicas para produção de conteúdos ilustrativos –

“Não dá para reaplicar as estratégias presencias na EAD, não dá! Você tem que 

criar outras, aprender a lidar com imagens, com áudio, com outros recursos”. 

(Docente1) Conforme o relato docente, esta é uma questão que deve ser revista 

com os formatos dos cursos que estão sendo disseminados pelo Brasil. A produção 

e utilização dos aparatos tecnológicos que estavam disponíveis para os três cursos, 

como exemplo, a lousa digital, possibilidade de softwares livres para a elaboração 

de animações deixou a desejar no sentido em que em apenas um dos cursos foi 

utilizado o software de autoria (Power Point), porém mesmo com a utilização de 

software de autoria a aula também ficou maçante no sentido em que a imagem ficou 

distorcida com pouca  nitidez para a visualização dos alunos e causando  o 

desinteresse nos discentes. A apresentação dos slides trazendo  muitas informações 

na sua estrutura, confundindo o discente.  

A partir dos depoimentos dos docentes, da análise dos questionários dos 

discentes bem como a observação percebeu-se que o formato das aulas é 

tradicional com estratégias de aula expositiva. Nos relatos dos docentes 

encontramos trechos que se referem aos modelos de EAD como sendo diferente do 

ensino presencial, tem formato diferenciado e está sendo aplicado o modelo de 

aulas presenciais, em função do próprio docente não conhecer estratégias 

diferenciadas, os objetivos não estão sendo atingidos; a insegurança do docente se 

apresenta também nos três episódios escolhidos, tanto na sua formação para 

atuação no ambiente como também no alcance das suas estratégias quanto a 

aprendizagem do discente. 

 

Em quase todos os cursos que usam videoconferência, a câmera fixa em 
close o professor ou especialista que fala para alunos que se situam em 
diferentes pontos da cidade, do país ou do mundo. Em voz pausada, o 
professor vai falando para uma plateia supostamente atenta e silenciosa. 
Basta fazer o movimento com a câmera e mostrar o outro lado das salas e o 
que se vê é outra realidade. Maioria das vezes, o passeio mostra pessoas 
sonolentas e distraídas. Mais uma vez, estamos diante de um grande 
recurso tecnológico que é utilizado para “ensinar” de forma muito tradicional. 
(KESNKY, 2007, p. 61). 

 

Outro aspecto importante são os materiais de apoio feitos por professores 

conteudistas e que são adaptados pelo docente que ministra a aula, este material 

faz parte do conteúdo apresentado na aula, caso o material não consiga atender ao 

conteúdo que deve ser explicado pelo docente, este deve buscar em outras 
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referências deixando o material impresso como fonte de pesquisa ou 

aprofundamento do conteúdo, de acordo com o formato do curso e a preparação da 

aula do docente. Conforme o relato: 

 

Você está acostumado a ir numa lógica e tentar entender a lógica do outro, 
é interessante. Não tive problema nenhum. Exige mais leitura... Você 
entender... Exige uma boa vontade do outro. Agora se o material é bom, 
claro que isso facilita, agora se o material não é bom, isso complica. Já 
escutei depoimento de professores, colegas, que o material, segundo eles, 
não era tão bom assim e eles tiveram muita dificuldade. O material é um 
apoio, você pode transpor o que está escrito e ele fica só como apoio para o 
aluno. Não tive problemas. (DOCENTE1, 2011) 

 

No relato a docente apresenta que o professor deve estimular a usar o 

material, mas que em alguns momentos este material não dá o suporte necessário 

para o docente, é claro. No planejamento é possível disponibilizar uma série de 

material no ambiente virtual, mas geralmente é cobrado o uso pela instituição a 

utilização do material impresso. 

No caso – curso técnico, o discurso docente é diferente da prática no 

momento em que os estudantes estão alheios à aula ministrada, mesmo com o uso 

de software de autoria não houve interesse dos mesmos pela aula ministrada. 

No caso – curso EJA e curso Mídias na Educação, os docentes não utilizaram 

nenhum outro tipo de recurso tecnológico apenas a aula expositiva, percebe-se o 

potencial tecnológico desperdiçado. 

Como pontos positivos apresentados são os relatos valorizando a educação a 

distância, dando enfoque a facilidades que proporciona, com a possibilidade de 

estudar em casa, ter acesso de qualquer lugar. Porém, existe um contraponto que é 

a falta de conhecimento didático-pedagógico para criar estratégias específicas para 

estes espaços diferenciados de educação. 

Destaca-se o potencial para utilização de diversas tecnologias que estão 

acopladas como é o caso da lousa digital que, nos laboratórios visitados pela 

pesquisadora, estavam integrados, mas o docente não teve tempo para aprender ou 

aproveitar o aparato que poderia fazer a diferença, preferindo a aula expositiva, 

consolidada em sua formação. 

Chamou a atenção em um dos relatos dos discentes que falou que o modelo 

de aula presencial para era apenas para “matar o tempo”, preocupante quando um 

aluno se refere à aula como para desperdiçar seu tempo, como seria uma aula 
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produtiva para este estudante que, por sua vez, também é docente no modelo 

presencial? O estudante como principal envolvido talvez também não tenha se dado 

conta da importância do momento que vivencia na sua vida acadêmica e que talvez 

também tenha dificuldades de perceber que o formato de aula é diferente e que sua 

busca pode ser a de autonomia nos estudos e a aula com o momento presencial 

pode ser para resolver questões que geraram dúvidas nos seus estudos. O relato 

abaixo mostra que para o docente não é tão simples e que seu trabalho para 

organizar a aula é muito maior do que o estudante percebe.  

Eu penso nesse grupo de professores que estão sendo pioneiros, claro que 
sofreram muito mais, todos falam: - Isso é um sofrimento, uma carga de 
trabalho muito maior!  Você se expõe não mais só no coletivo da sala de 
aula, mas para todo mundo. Além de que você vai aprender a ver e tomar 
consciência dos seus defeitos de expressão, de cacoetes, sua falta de 
paciência.(DOCENTE1, 2011) 

 

Um dos sentimentos do docente que a pesquisa mostrou foi o de estar 

solitário em seu pequeno espaço, ou seja, as cabines de onde são transmitidas as 

aulas. O docente em um determinado momento vai a um dos polos visitar e 

transmitir sua aula deste polo, porém quando se encontra neste polo percebe 

apenas a presença dos alunos que ali estão. Como dar ao docente e ao discente o 

sentimento de pertencimento ao curso do qual está participando? Seria pela criação 

de um novo modelo de EAD. Seria o modelo posto pelas instituições de ensino algo 

que engessa os docentes, tornando-as sujeitos sem criatividade para executar suas 

atividades? Como valorizar o feedback dos estudantes quando normalmente o 

número de participantes ultrapassa o número de duzentos estudantes? 

Como pontos negativos apontados também estão os problemas técnicos. Em 

uma das disciplinas, o docente havia planejado um vídeo de dois minutos que daria 

suporte ao restante de sua aula; porém a equipe que dá o suporte ao docente não 

comunicou aos polos para providenciarem o vídeo, e acabou não sendo 

apresentado. Foi visível  o constrangimento do docente e como não tinha muita 

experiência acabou não tendo um “plano B” para apresentar. O que foi percebido 

pela pesquisadora foi a estratégia de narrar o vídeo e tentar contornar o problema 

técnico pedagógico que ocorreu, dando continuidade a aula.  

Em outro momento percebe-se a sincronia (deley) da imagem com a fala do 

docente, parecendo um filme dublado de baixa qualidade, bem como a imagem 

distorcida que em um dos polos ficava impossível de reconhecer o docente. Estes 
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foram alguns itens que foram detectados pela pesquisadora ao adentrar no espaço 

de EAD com AT. Seguindo com a apresentação do relato da docente que diz: 

 

Na teleaula agora, a aula é toda gravada, então isso não vai ter como, mas 
antes tinha. Inclusive fui gravar uma vez, com uma colega, que chamou um 
vídeo que não entrou, faltou energia em um determinado polo, então 
aquelas pessoas perderam. Agora isso já foi sanado. Outra coisa é que às 
vezes os alunos querem postar alguma coisa no AVA, com mais figuras e 
não dá, acho que ainda não conseguimos um modelo mais interessante, por 
falta de recurso técnico. Poder postar imagem é essencial, ter um ambiente 
virtual que você não precisa clicar tantas vezes e entrar em várias pastas, 
eu acho que a gente ainda pode melhorar muito. Agora ainda é muito 
devagar, a gente quer ler um trabalho de um aluno, entra numa pasta, entra 
na outra e outra, pra depois fazer um comentário. Fica um pouco cansativo. 
Eu entendo que a gente está num caminho, vai melhorar. (Docente1,2011) 

 

Os polos de apoio precisam funcionar em sintonia com o polo central e a 

equipe técnica é fundamental para dar apoio ao docente. Em seu relato, o docente 

fala da necessidade de estar afinado com a equipe técnica e da importância que 

esta sintonia tem com o fazer pedagógico, já que o docente não pode ficar truncado 

em função desta ou aquela tecnologia. 

 

[...] as regras do material escrito é essa equipe técnica que vai te dar. Essa 
equipe técnica influencia muito no tipo de material, tipo de produto que você 
vai fazer, por isso tem que te uma interação desse coletivo. Na teleaula 
muito, porque nós tínhamos antes dessa equipe que está atualmente outra 
equipe que, limitava muito o professor no que ele pensava em fazer, pra 
facilitar alguns procedimentos técnicos, eles limitavam o professor. Eu sei 
que precisa ter um casamento entre o técnico e a aula, mas eu acho que 
ainda essa capacidade do professor criar e inovar precisa existir, se não a 
gente vai ter todas as aulas do mesmo modelo, a pessoa falando do mesmo 
jeito, mesmo tipo de roupa, fica um pouco engessado. 

 

Quando o docente fala do tempo que leva para preparar sua aula para a EAD 

com AT fica a dúvida das competências que o docente deve desenvolver para 

trabalho e nste contexto pedagógico que se incorpora com os aparatos tecnológicos.  

 

Eu acho que qualquer professor, principalmente do ensino superior, já tem 
que ter muitas habilidades, não basta só saber dar aula, tem que saber 
pesquisar, falar em público, saber escrever, publicar. Exige uma série de 
habilidades. Com a questão da EAD triplica, quadriplica as habilidades que 
se tem que desenvolver. (DOCENTE1, 2011) 

 

O docente da EAD está pode desenvolver outras competências para melhor 

desempenhar suas atividades, também dever ser mais valorizado e reconhecido 

como um profissional da educação com mais qualificação e que precisa de um 
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tempo maior para a organização de suas aulas. De acordo com o relato abaixo, o 

docente mostra seus sentimentos quanto a esta parte que foi importante no 

desenrolar da análise de dados. 

 

Em resumo tudo isso mexe muito com o emocional, o retorno financeiro 
profissional é muito pouco diante do tamanho da mudança interna que 
acontece com o professor. Acho um pouco injusto, o professor é muito 
desvalorizado, só que eu to vendo na nossa experiência que as pessoas 
estão começando a entender que não é qualquer um que faz, tão 
começando a entender que o conteúdo é fundamental. Começando a 
entender que experiência é importante, que não é substituir por alguém por 
outro que, vai acontecer do tudo do mesmo jeito, as pessoas precisam ter 
mais habilidade ainda, portanto, eu creio que vai chegar o momento que a 
remuneração vai ser melhor. (DOCENTE1, 2011) 

 

Este dado é relevante para a valorização do conhecimento que o docente 

precisa ter, e do tempo que leva para preparar suas aulas, da motivação que pode 

ter ao pensar com criatividade e com o sentimento de reconhecimento pelo seu 

trabalho que não é tão simples como parece.  

A conclusão que a pesquisa apresenta à prática pedagógica nos cursos de 

EAD com AT o momento é de inovação e formação permanente, que desta forma de 

a conscientização vai contribuir para a qualidade dos cursos oferecidos. 

 Percebe-se que o docente que busca estes espaços de educação tem boa 

vontade para aprender, gosta de inovar, se sente desafiado pela EAD,  mas que 

sente insegurança ao se deparar com tantas tecnologias, pouco tempo para se 

preparar para desenvolver seus estudos e a sua formação não é suficiente para sua 

atuação e desenvolvimento de estratégias para sua  prática  pedagógica.  

A conclusão desta análise indica que a pesquisa foi relevante e atende às 

expectativas acadêmicas, respondendo a questão problema e aos objetivos 

propostos.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo foi desenvolvido dentro dos princípios metodológicos levando em 

conta o estado do conhecimento que se deu por meio de pesquisa em sites 

acadêmicos, bibliografias que apontou que havia lacunas a serem preenchida em 

relação as aula em EAD que utilizam como recursos tecnológicos AT. 

Fundamentando em diversos autores. O objetivo foi analisar a prática pedagógica de 

docentes que atuam em AT buscando um ponto de equilíbrio entre a atuação 

docente com a qualidade do movimento de ensino e aprendizagem da EAD que 

utilizam AT. 

Neste contexto de EAD, que utilizam AT para contribuir com a educação, 

apontando as dificuldades encontradas a partir da investigação feita, e a ideia de 

oferecer possibilidades de melhorar a atuação docente nestes espaços de 

educação, que são uma alternativa para a formação continuada de muitas pessoas, 

fez com que a pesquisa ganhasse ainda mais relevância para o meio acadêmico. 

No primeiro momento da pesquisa foi feito um ensaio com uma entrevista 

feita a um docente que atua em cursos de educação na modalidade a distância que 

utilizam AT. De acordo com a entrevista, foi observada que a inquietação da 

pesquisadora tinha fundamento e que seria possível investigar com maior 

profundidade esta modalidade de educação.  

 Com a intenção aprofundar este estudo a pesquisa passou pela fase de 

investigação quanto ao estado do conhecimento. Desta forma, o estudo passou pela 

fase da qualificação para que a pesquisadora tivesse as considerações das pessoas 

participantes da banca como referência para melhor delinear suas buscas no campo 

de atuação dos docentes, com a percepção dos discentes e ainda a observação da 

pesquisadora dando norte para melhor representar a prática pedagógica no contexto 

de EAD com AT. 

A clareza dos objetivos a serem alcançados e o que se pretendia responder 

foi refinando as ideias e buscando novos argumentos diante da fundamentação 

teórica que o estudo foi sendo organizado e lapidado. Mas isso não significou dizer 

que o caminho, a priori, foi o percorrido, afinal o estudo apontou para um 

determinado momento da educação, a busca e a leitura dos dados foi delineando o 

norte aos objetivos pretendidos. 
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Segundo Castanho (2004, p. 67), “nossas utopias educacionais 

desempenham um papel muito grande durante todo o processo e aí vejo a 

necessidade de que se definam objetivos menores para as situações de ensino-

aprendizagem que vão sendo planejado”. Estes objetivos podem ser fragmentados, 

mas não perdendo a visão sistêmica da pesquisa definindo o foco do estudo e as 

etapas a serem traçadas e trabalhadas. 

Reavaliando o objetivo geral e refinando os objetivos específicos, o 

delineamento da pesquisa ficou mais significativo, dando andamento ao movimento 

de investigação. O contato com a instituição e o espaço para o estudo favoreceu a 

dinâmica do trabalho. O contato com as coordenações e a receptividade dos 

coordenadores e docentes fez a diferença para o bom andamento da pesquisa. 

Quanto ao objetivo do estudo que foi analisar a prática pedagógica dos 

docentes que atuam em AT em cursos de EAD, sabendo-se que para a formação 

continuada de milhões de brasileiros, conforme foi apresentado na fundamentação 

teórica  a prática docente pode ser repensada a partir de investigação e incentivo a 

novas pesquisas. 

Considerando que neste estudo o tema a ser pesquisado é prática 

pedagógica em cursos de educação a distância que utilizam AT, partindo do 

entendimento de prática pedagógica que, segundo Candau (2004), pode ser definido 

como: 

 

[...] o ato de ensinar desenvolvido pela escola é, muitas vezes, abordado do 
ponto de vista da alteração das relações que ocorrem entre os elementos 
de constituem a prática pedagógica: o professor, o aluno, os 
conhecimentos, os procedimentos, os recursos e as tecnologias utilizadas. 

 

Assim, destaca-se a importância do estudo nos aspectos de formação 

docente e suas fragilidades, sendo que a prática pedagogia está intrinsecamente 

ligada a esta necessidade de formação.  

Quanto aos objetivos específicos, um deles foi identificar as dificuldades 

enfrentadas pelos docentes no uso de AT. Nas dificuldades detectadas na 

triangulação de dados, percebeu-se que a formação que o docente recebe é 

específica para trabalhar com ambientes virtuais, mas deixa os ambientes televisivos 

fora desta formação dando a entender que o docente já domina as técnicas 

necessárias para trabalhar nestes espaços. 
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Ao analisar um curso ofertado na modalidade à distância, percebe-se que o 

trabalho em AT é muito pequeno em relação a tantos itens que devem ser 

pensados, mas ampliando o olhar pedagógico percebe-se que este ambiente para 

aulas presenciais, ou até mesmo para aulas gravadas, pode fazer a diferença e o 

docente ao iniciar suas aulas neste aspecto sente insegurança e falta de 

conhecimento para dar uma aula com todo a estrutura pedagógica que o discente 

merece. 

O objetivo específico que se refere quanto à caracterização da formação 

recebida pelos docentes para atuarem em AT foi significativo quanto à análise da 

triangulação dos dados que apontou como ponto franco a formação para atuar 

nestes ambientes, e a prática pedagógica fica enfraquecida com a insegurança. 

Quanto ao objetivo que pretendia ao analisar a percepção dos discentes 

sobre a atuação do docente nos polos de apoio, foi relevante para o estudo pois deu 

um maior significado. Para a pesquisa  quando ouvimos apenas um sujeito, 

perdemos a visão do todo e ao ir a busca da percepção do discente o estudo 

ampliou-se a partir do que o discente entende, percebe e sente.  

Esta análise para o estudo foi fundamental para afirmar que quando o 

estudante está lá no polo pode estar recebendo a mensagem comunicacional 

pedagógica, de diversas formas, com dificuldade por questões técnicas, pela falta de 

preparo na formação do docente, pelo material de apoio que não está de acordo 

com a ideia central do docente ou pela monotonia de uma aula conteudista que não 

que apesar do grande potencial de inovação tem o formato de uma aula tradicional. 

Para apresentar conteúdos em ambientes televisivos em aulas na modalidade 

a distância, é necessário propiciar ao docente o desenvolvimento de competências 

da comunicação para ambientes audiovisual.  

Aos aparatos tecnológicos que envolvem os ambientes televisivos como 

tecnologia utilizada traz a tona com o resultado da pesquisa a necessidade de 

conhecer técnicas para melhor atuar neste contexto de comunicação, no tratamento 

pedagógico da transmissão para os diversos polos que participam com um grande 

número de estudantes que acompanham os cursos.  
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Tori (apud LITTO; FORMIGA, 2009, p. 127) apresenta que: 

 

[...] a videoconferência é uma das formas mais eficientes de eliminar a 
distância física, aproximando o aluno de uma experiência presencial.  No 
entanto, a baixa resolução do vídeo, a pouca qualidade do som, a projeção 
em duas dimensões, a falta de integração do visual entre os ambientes, e o 
ponto de vista fixo da câmera – e não do observador – impedem uma maior 
sensação de presença. 

 

A videoconferência foi a tecnologia utilizada nos três episódios analisados, e 

percebe-se as dificuldades técnicas e pedagógicas que devem estar em sitonia e 

que se apresentam, na transmissão, no formato da aula, na qualidade da imagem e 

na sincronia da imagem com o som. Este é um aspecto que incomoda os estudantes 

que deixam de prestar atenção na aula para fazer outras atividades. 

Segundo Kensky (2007, p. 54), “o domínio dos recursos da fala já foi 

considerado em outros tempos como disciplina – a retórica – incluída nos currículos 

de todos os que precisavam utilizar a voz como ferramenta profissional”. É possível 

questionar a necessidade de organizar as ideias e apresentar o conteúdo de forma 

organizada a partir do saber falar do docente. 

O planejamento como suporte para a disciplina e o formato do curso, com 

estratégias já pensadas como mais “fáceis” para serem administradas, podem 

contribuir para a falta de criatividade do docente, engessando-o no seu saber fazer 

pedagógico, uma aula, de uma hora e quinze minutos, pensada para o ambiente de 

EAD é completamente diferente de uma aula presencial em que o docente pode 

aprofundar os assuntos abordados, conversar com o aluno perceber suas 

dificuldades, uma aula a distância o momento pedagógico deve ser planejado 

considerando que todo o tempo da aula deverá ser dinâmico e criativo não deixar 

cair na monotonia. Como melhorar a prática pedagógica para a o trabalho docentes 

nestes espaços tecnológicos de EAD? 

 

[...] os fracassos nos recentes projetos de educação a distância, oferecidos 
via broadcasting, ou seja, com o professor falando em rede, para centenas 
de alunos que estão nas mais diferentes regiões. Por melhor que seja a 
transmissão dessas aulas, o procedimento é o da tradicional aula 
expositiva, baseada na performance do professor e que desconhece os 
interesses, as necessidades e as especificidades dos alunos.( KENSKY, 
2007, p. 57).  
 

Didática para a EAD se evidencia a partir dos relatos que afirmam o 

diferencial que existe entre o fazer pedagógico para a EAD com AT e o ensino 
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presencial, é possível explorar mais as estratégias de ensino, desde que mais 

pesquisado e explorado no sentido de oferecer inovação para as aulas de EAD e 

mais formação para o docente que hoje se sente solitário na sua caminhada 

pedagógica mesmo com toda a tecnologia disponível.  

 

Porém, o docente não pode oferecer a seus alunos tecnologia por tecnologia, 

sem que tenha motivação para mudar ou aprender novas estratégias, sendo que o 

melhor recurso de um educador é o seu poder de falar, explicar, apresentar 

mostrando passo a passo o que o discente precisa fazer para chegar ao seu 

objetivo: a aprendizagem.  

Quanto ao planejamento, nos três episódios analisados, a estratégia usada foi 

a aula expositiva, talvez seja interessante rever os formatos de estratégias que se 

aplica nos ambientes de aula à distância, pode-se utilizar aulas expositivas, mas 

criando estratégias em que mesmo a distância o discentes pode interagir mais com 

o docente estimulando a aprendizagem simplificando o conteúdo a ser entendido e 

aprendido.  

Para Freitas (2008), reflexões sobre a prática e o estudo de questões 

pedagógicas entre os docentes colaboraram para o fortalecimento e a ampliação do 

compromisso profissional do docente em relação ao favorecimento a aprendizagem 

do discente. 

Em relação ao domínio de técnica para a produção de conteúdos ilustrativos, 

o trabalho desenvolvido pelos docentes apontou para pouco domínio quanto às 

técnicas de produção de material ilustrativo, talvez por não conhecer o potencial dos 

aparatos disponíveis, ou ainda pela falta de tempo de preparação para suas aulas. 

Este foi um aspecto relevante que surgiu na análise de dados. 

 

[...] as mudanças dos ambientes educativos com a presença de artefatos 
tecnológicos e linguagens próximas do universo de interesses do aluno 
proporcionam o acesso a uma gama diversa de manifestações de ideias, 
permitem a expressão do pensamento imagético e criam melhores 
condições para a aprendizagem e o desenvolvimento do ser humano e da 
civilização. (ALMEIDA, 2005). 

 

A coleta de dados para alcançar os resultados esperados com a triangulação 

como ponto forte no cruzamento dos dados, levando em consideração e a fala do 

docente a percepção do discente e ainda a observação da pesquisadora, deram ao 
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estudo apoio nas conclusões dentro dos princípios do rigor e maior fidedignidade da 

pesquisa. Neste sentido a triangulação de dados enriqueceu o trabalho e reforçou 

que em um contexto a ser estudado a análise dos envolvidos fez a diferença para a 

pesquisa. 

Como aspecto positivo da pesquisa, destaca-se encontrar o ponto de 

equilíbrio da prática pedagógica e a utilização da tecnllogia de AT resaltando a 

diferença que existe entre a EAD e o ensino presencial, chamando a atenção para a 

dificuldade dos docentes em preparar suas aulas para este ambiente.  

 

A comunicação, mediada tecnologicamente, deve estar pautada em uma 
capacidade de empatia, domínio das tecnologias e do conteúdo, para que 
este profissional possa motivar os seus alunos e ajudá-los a gerenciar os 
seus estudos, pois, o processo precisa estar centrado no aluno, o que 
requer ir além da introdução de tecnologias, buscando promover o 
desenvolvimento da capacidade de autoaprendizagem. (SANTOS, 2009). 

 

Fazer a análise utilizando a triangulação de dados, não limitando a pesquisa 

ao olhar de apenas um sujeito, ampliou a possibilidade de fidedignidade no estudo. 

Como aspectos negativos, cita-se não ter tempo hábil para buscar os docentes que 

ministram as melhores aulas nestes cursos para fazer um comparativo nas formas 

de ministrar aula que os discentes entendem como uma boa aula de EAD com AT. 

Martin-Barbero (2005 apud NETO, 2011) ressalta “a necessidade urgente dos 

professores repensarem suas obrigações e metodologias educacionais”. Os 

docentes de cursos de EAD com recursos de AT podem contribuir para a formação 

dos indivíduos tornando-se mediadores do conhecimento, usando estratégias que 

possam facilitar o processo de ensinar do docente e aprender do discente. 

Sugere-se, para trabalhos futuros, desenvolver pesquisas que envolvam o 

contexto dos docentes, discentes e tutores e sua participação nas aulas. Os tutores 

dos polos, por terem boa formação, podem contribuir na mediação entre os 

estudantes e o docente, facilitando o processo de comunicação e estimulando a 

interação entre os sujeitos. Também como sugestão a analise dos formatos de 

cursos disponibilizados pelas instituições, e a influencia que a equipe técnica tem 

sobre as aulas disponibilizadas pelos docentes. 

Desta foram finalizo o estudo ressaltando a importância de dar continuidade 

ao processo de inovação e suporte ao docente por meio de formação continuada, 

dando ênfase a pratica pedagógica em AT. Sabendo que o docente cada vez mais é 
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fundamental para os processos de ensino e aprendizagem com novas competências 

que podem fazer a diferença na qualidade das suas aulas ministradas na EAD. 
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