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RESUMO 

 

A educação a distância vem ganhando espaço no Brasil, principalmente, através de 

dispositivos legais que validam e incentivam a realização de cursos nessa modalidade e, 

também, valorizam sua articulação com o ensino presencial. Uma das ferramentas utilizadas 

no processo é o ambiente virtual de aprendizagem. Nesse contexto, as tecnologias de 

informação e comunicação promovem a socialização do conhecimento, auxiliando na 

expansão do ensino superior no país, inclusive no Estado de São Paulo, com destaque para as 

iniciativas da UNESP. Entre elas, o curso de Pedagogia semipresencial, ofertado de 2010 a 

2013, aos professores em exercício do estado do São Paulo sem formação superior em 

Pedagogia. O objetivo desta pesquisa foi analisar a percepção de alunos e tutores – 

denominados de orientadores de disciplina e orientadores de turma – sobre o uso do ambiente 

virtual de aprendizagem desse curso; para tanto, foi realizada uma pesquisa descritiva-

analítica cuja fonte de dados foram os questionários aplicados pela instituição à primeira 

turma do curso. Os dados revelaram uma percepção bastante positiva dos respondentes sobre 

o aspecto em questão, embora os tutores tenham apontado que as potencialidades da 

plataforma não foram totalmente aproveitadas e a interatividade entre os usuários na 

plataforma ainda não atingiu um grau que o grupo de tutores, como um todo, considerasse 

excelente. Além disso, os orientadores de turma apresentaram percepções neutras sobre o uso 

da plataforma para orientação de estágio e trabalho de conclusão de curso. A problematização 

desses aspectos se encontra em um campo ainda maior que se refere aos indicadores 

considerados ao avaliar e ofertar um curso a distância ou semipresencial, que ainda não estão 

claramente definidos e incitam a reflexão sobre o processo educacional e o papel das 

instituições de ensino. 

Palavras – chave: Educação a distância. Ambiente virtual de aprendizagem. TIC no ensino 

superior. Pedagogia semipresencial. 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

La educación a distancia ha ido ganando terreno en Brasil, principalmente a través de los 

dispositivos legales que validan y fomentan la realización de cursos en esa modalidad y 

también valoran su colaboración con la enseñanza presencial. Una de las herramientas 

utilizadas en el proceso es el entorno virtual de aprendizaje. En ese contexto, las tecnologías 

de información y comunicación promueven la socialización del conocimiento, ayudando en la 

expansión de la educación superior en el país, incluso en el estado de São Paulo, destacando 

las iniciativas de la UNESP. Entre ellas, el curso de la pedagogía semipresencial, ofrecido de 

2010 a 2013, a los profesores en ejercicio del estado de São Paulo sin título superior en 

Educación. El objetivo de esta investigación fue analizar la percepción de los estudiantes y 

tutores – llamados orientadores de disciplina y orientadores de clase – sobre el uso de entorno 

virtual de aprendizaje de ese curso; por lo tanto, una investigación descriptiva-analítica se 

llevó a cabo cuya fuente de datos fueron los cuestionarios aplicados por la institución a la 

primera clase. Los datos revelaron una percepción muy positiva de los encuestados en el 

aspecto de que se trate, aunque los tutores señalaron que las capacidades de la plataforma no 

fueron plenamente aprovechadas y la interactividad entre los usuarios en la plataforma 

todavía no alcanzó un grado que el grupo de tutores, en su conjunto, considerase excelente. 

Además, los orientadores de clase presentaron percepciones neutrales sobre el uso de la 

plataforma para orientación de práctica y trabajo de finalización del curso. El cuestionamiento 

de estos aspectos se encuentra en un campo aún más grande que se refiere a los indicadores 

considerados al evaluar y ofrecer un curso a distancia o semipresencial, que aún no están 

claramente definidos y fomentan la reflexión sobre el proceso educativo y el papel de las 

instituciones educativas. 

Palabras – clave: Educación a Distancia. Entorno virtual de aprendizaje. TIC en la educación 

superior. Pedagogía semipresencial. 
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INTRODUÇÃO 

 

A utilização de tecnologias de informação e comunicação (TIC) no âmbito 

educacional tem ocorrido em diferentes intensidades e dentro de uma gama diversa de 

abordagens pedagógicas. De forma indireta, essas tecnologias foram incorporadas em 

instituições de ensino para aprimorar sistemas de gestão e administração, o que não 

implica, necessariamente, em mudanças metodológicas no processo de ensino. 

Uma das frentes de articulação entre tecnologias e educação é a educação a 

distância (EaD) (BIZELLI, 2013), que vem crescendo no país, considerando 

principalmente a legislação que valida e incentiva ações de ensino a distância (BRASIL, 

1996; 2005) e que valoriza as peculiaridades dessa modalidade também como uma 

contribuição à educação presencial (BRASIL, 2004). Nesse sentido, além de surgirem 

novas instituições de ensino que aproveitam as possibilidades legais e as 

potencialidades tecnológicas para ofertar, exclusivamente, cursos em diferentes 

abordagens, as instituições já tradicionais integram as tecnologias ao ensino 

convencional, o que faz emergir um campo de práticas educacionais variado. 

Assim, o uso de TIC nas instituições de ensino superior tem se mostrado uma 

alternativa de expansão ao encontro de uma demanda crescente pela formação nesse 

nível, especificamente para o grupo profissional que trabalha nas escolas, professores e 

gestores, que vêm sua atuação e formação orientada por novos princípios decorrentes de 

uma sociedade mediada pelas tecnologias, denominada por Castells (2008) de sociedade 

em rede. 

O desenvolvimento de novas tecnologias de informação e comunicação 

possibilita modificações na dinâmica da sociedade, antes impensadas devido às 

tecnologias disponíveis. A relação com o conhecimento, produção e acesso, é uma das 

esferas que se modifica. Lévy (2010) retoma o conceito de inteligência coletiva que 

assume outra proporção com o ciberespaço, ao qual o autor também chama de rede, que 

potencializa as capacidades individuais de modo a agregá-las. 

Silva (2002) destaca a metáfora da árvore para se referir a um tipo de 

conhecimento centralizado e que se ramifica por transmissão, típico das tecnologias de 

comunicação anteriores às digitais. Em coerência com essa metáfora, estão as práticas 

de ensino tradicionais que se baseiam na transmissão do conhecimento do professor aos 

alunos. Com as novas tecnologias, o formato do conhecimento é de rizoma, 

descentralizado, e demanda a criação de conexões, configurando-se em centros de 
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gravidade dinâmicos e não em um ponto central estático. Ainda que nem todas as 

experiências de ensino se baseiem no novo paradigma, surge o que Lévy (2010) 

denomina de cibercultura, que consiste nas técnicas e práticas e em todos os aspectos 

presentes no ciberespaço. 

Novas experiências educacionais agregam as novas tecnologias como parte 

essencial do processo de ensino, dentro do qual se considera o ciberespaço também 

como um espaço para a aprendizagem. Nesse contexto, há os chamados Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem (AVA). Utilizados em cursos a distância, semipresenciais ou 

mesmo como suporte para cursos presenciais, esses AVAs servem como repositório de 

conteúdo, canal de comunicação, meio de realização de atividades e avaliações. 

Assim, com o surgimento de novos programas educacionais, o aumento da 

oferta de cursos a distância e semipresenciais, em diversas áreas de conhecimento1 e 

níveis acadêmicos2, se intensifica a desconfiança sobre a qualidade do profissional 

formado, o que é agravado em relação à formação de professores3. Outro aspecto que 

acentua a descrença em relação à EaD é o alto índice de evasão, com taxas de 26% - 

50%; os cursos semipresenciais apresentam taxas de 11% - 25% (Censo EAD.BR, 

2016). 

Analisar a utilização do AVA pelos alunos e professores, e a percepção que 

estes têm a respeito desse fenômeno, pode auxiliar a instituição de ensino e os 

profissionais responsáveis a organizar procedimentos e recursos de forma mais 

condizente, articulando de forma eficiente o âmbito pedagógico e o tecnológico de 

acordo com o contexto da instituição e de seus alunos, mas também considerando as 

demandas locais e globais de formação e atuação profissional. 

Além disso, os motivos que levam a altos níveis de evasão em cursos a 

distância e semipresenciais podem ser identificados e superados com o melhor 

aproveitamento dos recursos do AVA. Há outros aspectos que influenciam na 

aprendizagem e permanência dos estudantes no curso, como a carga horária que pode 

ser desprendida para os estudos, a familiaridade com o AVA e com a modalidade de 

ensino e a clareza sobre como as informações e os conteúdos são apresentados. Por 

                                                           
1 A grande maioria dos cursos totalmente a distância é na área das Ciências Sociais Aplicadas; ainda 

assim, o Censo EAD.BR (2016) destaca que há cursos nas mais variadas áreas do conhecimento. 
2 Embora em números mais reduzidos, o censo da ABED de 2015 demonstra que há cursos oferecidos 

totalmente a distância também no ensino fundamental e médio, incluindo EJA. Ainda de acordo com o 

senso, o único nível que não apresentou cursos a distância foi o doutorado lato sensu (Censo EAD.BR, 

2016). 
3 Segundo o censo da ABED (2016), os cursos totalmente a distância e semipresenciais com maior 

número de matrículas são os cursos de licenciatura. 
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outro lado, a formação dos docentes e tutores, a estruturação do curso e dos materiais e 

o apoio financeiro também atuam na qualidade do profissional formado. 

Como esses programas modificam essencialmente a prática educacional, 

principalmente pelo tempo e espaço do processo de ensino não serem mais 

compartilhados entre professores e alunos, o ensino convencional em sala de aula já não 

é um parâmetro satisfatório a ser considerado na avaliação de cursos ou disciplinas 

mediados por TIC. A problematização desses indicadores contribui para o avanço 

qualitativo da área. 

Em vista disso, esta pesquisa pretende trazer uma reflexão relacionada ao AVA 

em um curso de Pedagogia semipresencial. 

A princípio, foi considerada como universo de pesquisa a área da EaD, no 

entanto, pela sua extensão, foi determinada que a escolha por apenas um curso seria 

mais pertinente ao desenvolvimento da pesquisa dentro do prazo delimitado do 

mestrado. O caso escolhido é o do curso de Pedagogia semipresencial da UNESP, 

ofertado de 2010 a 2013, em parceria com a Universidade Virtual do Estado de São 

Paulo (UNIVESP). 

O objetivo geral desta pesquisa é: analisar a utilização do AVA no curso de 

Pedagogia semipresencial da UNESP/UNIVESP na percepção4 de alunos e tutores. Os 

objetivos específicos são: 1) identificar, no questionário, os itens relativos ao uso da 

plataforma; 2) verificar as respostas dos alunos e tutores aos itens identificados; 3) 

relacionar a percepção dos grupos respondentes. 

Para tanto, esta pesquisa é do tipo descritivo-analítico com abordagem 

qualitativa e quantitativa. Segundo Gil (1987), as pesquisas descritivas têm como 

objetivo principal a “[...] descrição das características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis” (GIL, 1987, p. 45). 

Os dados analisados consistem em um questionário aplicado aos alunos e 

tutores do curso de Pedagogia semipresencial da UNESP pela própria instituição, 

visando seu aperfeiçoamento e institucionalização. Esse questionário foi aplicado, em 

2013, aos alunos da primeira edição do curso, iniciado em 2010, e foi aplicado também 

aos tutores, denominados Orientadores de Disciplina (ODs) e Orientadores de Turma 

(OTs). 

                                                           
4 Neste trabalho, entende-se por percepção a manifestação opinativa dos grupos participantes, alunos e 

tutores, frente ao questionário aplicado. 
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As partes que serão analisadas dos questionários dos estudantes são as partes 

sobre: (1) a infraestrutura do curso, (2) a participação dos orientadores de disciplina e 

(3) a participação dos alunos. Do questionário aplicado aos ODs, serão analisadas as 

partes sobre (1) participação dos alunos e (2) infraestrutura do curso: plataforma.  

Embora o material do curso apresente o AVA, compreende-se que a oferta 

dessa plataforma não implica necessariamente na sua utilização efetiva por parte dos 

estudantes. Pressupõe-se, no entanto, que o AVA foi utilizado ao menos uma vez, já que 

também é considerado na atribuição de notas e frequência. 

Em seguida, apresenta-se o levantamento de teses e dissertações, realizado em 

programas de pós-graduação em educação, com o objetivo de averiguar as pesquisas 

realizadas na área que abordam essa temática. 

A primeira seção, “Questões em EaD”, consiste no referencial teórico sobre a 

temática, iniciando com uma trajetória da EaD. Em seguida, são abordadas as novas 

funções docentes decorrentes dessas modalidades de ensino, e, por fim, encerrando a 

primeira parte, a apresentação dos AVAs. A segunda seção do trabalho, “Expansão do 

ensino superior no estado de São Paulo através de tecnologias de informação e 

comunicação”, abrange a utilização de TIC por instituições de ensino superior e 

apresenta iniciativas realizadas no estado de São Paulo nessa área, com foco na UNESP. 

Nessa parte, ainda é apresentado o universo de pesquisa, o curso de Pedagogia 

semipresencial da UNESP, e finaliza-se apontando dois cursos semelhantes ao da 

UNESP que foram encontrados durante o levantamento de teses e dissertações. Em 

seguida, “Análise de dados e discussão” apresenta os dados levantados na pesquisa e 

realiza uma reflexão sobre os mesmos. As considerações finais encerram o trabalho ao 

trazer as conclusões da pesquisa. 

 

 

 LEVANTAMENTO DE TESES E DISSERTAÇÕES 

 

Uma vez estabelecidos o tema, o universo e os objetivos da pesquisa, foi 

realizado um levantamento de teses e dissertações. Foram considerados somente os 

programas de pós-graduação em Educação, visto que esta pesquisa também se 

desenvolve sob a ótica metodológica e epistemológica dessa área, e a inserção de outras 

áreas, como, por exemplo, a Administração e a Ciência da Computação, poderia 

acarretar incoerências em relação às bases teóricas que suportam a análise dos dados. 
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Estabeleceu-se o período de 10 anos, de 2005 a 2015, para realizar o levantamento. 

Outro critério estabelecido foi o conceito atribuído pela CAPES ao programa: igual ou 

superior a 4. Foram consultados os programas de pós-graduação em Educação das 

seguintes instituições: 

 Centro de Educação e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Carlos 

(CECH-UFSCar); 

 Faculdade de Filosofia e Ciências da Universidade Estadual Paulista (UNESP), 

campus de Marília; 

 Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNESP, campus de Presidente Prudente; 

 Instituto de Biociências da UNESP, campus de Rio Claro; 

 Faculdade de Ciências e Letras da UNESP, campus de Araraquara5 (FCLAr-

UNESP); 

 Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP); 

 Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS). 

Os descritores utilizados no levantamento foram agrupados nas seguintes 

categorias: 

 EaD: educação a distância, ensino a distância, modalidade a distância, EaD, a 

distância (utilizado para abranger termos referentes a cursos e/ou graus de ensino 

específicos, como “pedagogia a distância” ou “educação continuada a distância”); 

 Semipresencial: semipresencial, blended learning, híbrido, curso híbrido; 

 AVA (ambiente virtual de aprendizagem): ambiente virtual de aprendizagem, 

ambiente virtual, AVA (utilizado somente em sites com menor quantidade de trabalhos, 

pois a pesquisa com essa sigla retornava trabalhos com o termo “avaliação”, entre 

outros, que não eram adequados aqui), ambiente digital de aprendizagem, Moodle, 

Teleduc; 

 Tutoria: tutor, tutor virtual, tutoria, tutoria virtual; 

 Instituições de ensino a distância: UNIVESP, Universidade Aberta do Brasil, 

UAB. 

O arquivo de teses e dissertações concluídas e disponíveis online do Programa 

de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal de São Carlos 

                                                           
5 O programa de pós-graduação da FCLAr é em Educação Escolar. 
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(UFSCar)6 apresenta 479 registros. Utilizando os descritores acima listados e 

descartando os resultados que apareceram repetidos por conterem mais de um desses 

termos, foram encontrados 24 trabalhos, dos quais 10 são teses de doutorado e 14 são 

dissertações de mestrado. O PPGE da UFSCar oferta o curso de mestrado desde 1975 e 

de doutorado desde 1991, e tem conceito 5 atribuído pela CAPES. 

Embora não ofereça a possibilidade de busca avançada, o site do PPGE da 

UFSCar é de fácil utilização, com layout amigável e busca fácil e rápida, no entanto, o 

link para download dos arquivos apresentava erro. Para realizar o download do arquivo 

dos trabalhos que interessavam aqui, foi necessário acessar o repositório institucional da 

UFSCar7 e realizar novamente a busca, desta vez, com o título da tese ou dissertação. 

O levantamento realizado nas teses e dissertações da Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) foi feito a partir da Biblioteca Digital de 

Teses e Dissertações – C@thedra8 – que contém a lista de programas de pós-graduação 

por área e campi, cada item com o link para o repositório de cada programa. Foram 

consultados os seguintes programas de pós-graduação: Educação da Faculdade de 

Filosofia e Ciências de Marília, Educação da Faculdade de Ciências e Tecnologia de 

Presidente Prudente, Educação do Instituto de Biociências em Rio Claro e Educação 

Escolar da Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara. 

Na página da pós-graduação em Educação da Faculdade de Filosofia e 

Ciências em Marília, encontra-se a lista de dissertações9 e teses10 completas e 

disponíveis. Realizando a busca nesse site a partir dos descritores, foi encontrado um 

número não significativo de trabalhos: 1 tese e 3 dissertações. O programa de pós-

graduação em Educação de Marília existe desde 1988 e possui mestrado acadêmico e 

doutorado, ambos avaliados pela CAPES com conceito 5. 

O site do programa de Educação da Faculdade de Ciências e Tecnologia de 

Presidente Prudente11 contém as teses e dissertações finalizadas separadas por ano. 

Foram encontrados 9 trabalhos: 4 teses e 5 dissertações. O programa conta com 

                                                           
6 Disponível em: <http://www.ppge.ufscar.br/?page_id=109>. Acesso em 15 ago. 2016. 
7 Disponível em: <https://www.bdtd.ufscar.br/>. Acesso em 15 ago. 2016. 
8 Disponível em: < http://www.unesp.br/portal#!/cgb/bibliotecas-digitais/cthedra-biblioteca-digital-

teses/>. Acesso em 15 ago. 2016. 
9 Disponível em: <http://www.marilia.unesp.br/#!/pos-graduacao/mestrado-e-

doutorado/educacao/dissertacoes/>. Acesso em 15 ago. 2016. 
10 Disponível em: <http://www.marilia.unesp.br/#!/pos-graduacao/mestrado-e-

doutorado/educacao/teses/>. Acesso em 15 ago. 2016. 
11 Disponível em: <http://www.fct.unesp.br/#!/pos-graduacao/--educacao/dissertacoes/>. Acesso em 15 

ago. 2016. 
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mestrado e doutorado e iniciou as atividades em 2001. Possui conceito 4 atribuído pela 

CAPES. 

O site da pós-graduação em Educação de Rio Claro12 lista as teses e 

dissertações a partir de 2005. Destaca-se do levantamento realizado na pós-graduação 

de Rio Claro uma dissertação que abordou o curso de Pedagogia UNESP/UNIVESP, 

com foco no material impresso. Além desse trabalho, foram encontradas somente 2 

dissertações referentes à educação a distância. O programa de pós-graduação com 

mestrado e doutorado de Rio Claro tem nota 4 atribuída pela CAPES. 

A pós-graduação em Educação Escolar da Faculdade de Ciências e Letras da 

UNESP de Araraquara tem na sua página da internet a lista de teses e dissertações13. 

Foram encontradas 5 teses e 4 dissertações, um total de 9 trabalhos. O programa de 

mestrado e doutorado iniciou suas atividades em 1997 e tem nota 4 pela CAPES. 

O programa de pós-graduação em Educação, mestrado e doutorado, da 

Faculdade de Educação da UNICAMP foi reconhecido pelo MEC em 1995 e tem 

conceito 5 pela CAPES. O levantamento foi realizado na Biblioteca Digital da 

UNICAMP14, restringindo os resultados à Faculdade de Educação utilizando os 

descritores listados. Ao contrário dos outros sites das universidades pesquisadas, o site 

da UNICAMP exige um cadastro para realizar o download dos arquivos. Foram 

encontradas 18 teses e 10 dissertações, totalizando 28 trabalhos na pós-graduação da 

UNICAMP. 

Para realizar a pesquisa no Programa de Pós-Graduação em Educação 

(PPGEdu) da Faculdade de Educação da UFRGS, foi utilizado o Repositório Digital15 

da universidade, que contempla todos os trabalhos de doutorado, mestrado e mestrado 

profissional defendidos na UFRGS na área da Educação. O programa tem cursos de 

mestrado e doutorado e conceito 6 pela CAPES. O programa da UFRGS é estruturado 

em 3 eixos temáticos, nos quais são agrupadas as linhas de pesquisa, que por sua vez 

contemplam temáticas coletivas e individuais. A linha de pesquisa “Aprendizagem e 

ensino” contempla uma temática individual denominada “Desenvolvimento de AVA 

para formação/educação a distância”, que também abrange a pesquisa sobre EaD de 

pessoas com deficiência. A linha de pesquisa “Tecnologias Digitais na Educação” é 

                                                           
12 Disponível em: <http://ib.rc.unesp.br/#!/pos-graduacao/secao-tecnica-de-

pos/programas/educacao/dissertacoes/>. Acesso em 16 ago. 2016. 
13 Disponível em: <http://master.fclar.unesp.br/#!/pos-graduacao/stricto-sensu/educacao-escolar/teses-e-

dissertacoes/>. Acesso em 17 ago. 2016. 
14 Disponível em: <http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/>. Acesso em 17 ago. 2016. 
15 Disponível em: <http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/55>. Acesso em 17 ago. 2016. 
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aquela que concentra as pesquisas em relação à tecnologia e educação e EaD, com 

temáticas coletivas que abrangem desde os ambientes virtuais ou digitais de 

aprendizagem, a formação de professores e a produção de recursos digitais, por 

exemplo. 

Desta forma, a pesquisa no site do programa de pós-graduação em Educação da 

UFRGS obteve uma quantidade significativa de trabalhos, totalizando 100, dos quais 35 

teses e 65 dissertações. 

Mesmo restringindo a busca aos descritores acima listados, foram encontrados 

muitos trabalhos que não se referiam à EaD ou ao universo aqui proposto, retornando 

resultados referentes à utilização de tecnologias em ambiente escolar e ambientes 

virtuais que não são ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), como ambientes 

virtuais de imersão e simulação. Destaca-se que algumas plataformas não possibilitaram 

a utilização de aspas para a busca pelo termo exato educação a distância, o que retornou 

resultados de busca que abrangiam o termo educação de modo geral. 

Do resultado total, foram selecionados 7 trabalhos, que podem ser visualizados 

no Anexo A, que são relevantes à presente pesquisa. Do quadro, destaca-se o trabalho 

“A construção de comunidades virtuais de aprendizagem: o uso das ferramentas de 

comunicação no curso de pedagogia a distância da UFRGS”, que se aproxima desta 

pesquisa por ter investigado a utilização das ferramentas de comunicação pelos alunos 

de um curso de Pedagogia não presencial. Essa pesquisa abordou a formação de 

comunidades de aprendizagem em um curso na modalidade a distância que utilizou o 

ambiente ROODA – desenvolvido pela UFRGS, será apresentado novamente em parte 

futura deste texto – e se baseou na teoria da Epistemologia Genética, de Jean Piaget, 

como referencial teórico. Esses aspectos diferenciam essencialmente a pesquisa 

realizada na UFRGS desta em desenvolvimento. 

Nesse levantamento realizado, foram encontradas duas experiências 

semelhantes de formação de professores em exercício em modalidades não presenciais: 

o curso de pedagogia para professores em exercício no início de escolarização (PIE) da 

Universidade de Brasília (UnB) e o curso de graduação em pedagogia, licenciatura a 

distância, para professores em exercício (PEAD) da UFRGS. Esses cursos serão 

apresentados, em parte futura do trabalho, de forma a ressaltar as semelhanças com o 

curso de pedagogia semipresencial da UNESP/UNIVESP como uma tendência a esse 

tipo de formação em modalidades que não são presenciais – totalmente a distância ou 

semipresencial. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A emergência de novas tecnologias possibilita e motiva alterações na dinâmica 

social, perpassando os mais diversos âmbitos, desde o cultural até o econômico, como 

demostram Silva (2002) e Castells (2008). Além disso, o desenvolvimento e utilização 

de novas tecnologias modifica, de maneira profunda, a relação do ser humano com o 

conhecimento (LÉVY, 1993; 2010). 

Mesmo com as inúmeras mudanças observadas, as instituições de ensino 

tradicionais encontram dificuldades, e até resistência, em modificar sua estrutura em 

conformidade com os novos princípios sociais e tecnológicos. Ainda que TIC adentrem 

o espaço escolar nas áreas administrativas e de gestão, as mudanças ocorrem em menor 

dimensão nos âmbitos pedagógicos e metodológicos. 

Ainda assim, surgem experiências educacionais, no Brasil e em outros países, 

que consideram esses novos paradigmas e utilizam as tecnologias como meio principal, 

ou auxiliar, para o processo de aprendizagem, como cursos e disciplinas a distância e 

semipresenciais. Dessa forma, é possível agregar, juntamente com o uso de tecnologias, 

valores como colaboração, flexibilidade e autonomia em projetos educacionais. Além 

disso, também pode-se considerar o universo dos alunos – motivação, contexto, 

experiência, necessidades, tipos e ritmos de aprendizagem – como um aspecto relevante 

na elaboração e oferta de programas de ensino, características de abordagens 

pedagógicas apontadas no trabalho, como o conectivismo e o blended learning. 

A polarização recorrente entre ensino presencial e a distância fica mais diluída 

conforme ambas as áreas se entrelaçam no desenvolvimento de práticas variadas e a 

conceituação de suas características principais ultrapassa os contextos geográficos e 

temporais. 

Foi apontada, ao longo do trabalho, uma gama variada de nomenclaturas que se 

referem a diversas práticas educacionais. A definição no campo parece não ter 

contornos claros e estáticos, mas desloca sua órbita em nós conceituais diversos, por 

vezes se aproximando de uma abordagem mais objetiva e tradicional, como a 

caracterização do ensino semipresencial como um processo no qual a carga horária é 

composta por atividades presenciais e a distância, com uma ideologia mais ou menos 

clara sobre cada uma dessas modalidades, ou buscando perspectivas inovadoras, como a 

abordagem conectivista, ainda bastante recente e controversa. Outras práticas, como o 
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uso de big data na área educacional, ainda representam um campo a ser explorado e 

trazem novas reflexões sobre a educação. 

Com isso, ressaltamos a possibilidade de ampliação do campo educacional de 

modo a atender diferentes necessidades, com propostas de ensino flexíveis e abertas, 

que não sejam consideradas inferiores, e que disseminem a formação de qualidade e 

significativa a um número cada vez maior e a uma maior variedade de pessoas. 

Programas desse tipo já existem e podem ser considerados uma tendência se 

observarmos os cursos de Pedagogia oferecidos pela UNESP, UnB e UFRGS, que 

apresentam características metodológicas em comum, além de serem oferecidos ao 

mesmo público-alvo, em regiões distintas do Brasil, expandindo a formação em nível 

superior com a utilização intensiva de TIC. 

Um aspecto essencial desses cursos é a utilização de ambientes virtuais. As 

respostas dos questionários aqui analisados revelaram que alunos e tutores tiveram uma 

percepção positiva a respeito do ambiente utilizado no curso de Pedagogia 

semipresencial. No entanto, os tutores apontaram que as potencialidades da plataforma 

não foram totalmente aproveitadas e que a interatividade entre os usuários na plataforma 

ainda não atingiu um grau que o grupo de tutores, como um todo, considerasse 

excelente. Além disso, os orientadores de turma apresentaram percepções neutras sobre 

o uso da plataforma para orientação de estágio e TCC. 

A problematização desses aspectos, que foi feita na análise de dados, se 

encontra em um campo ainda maior que se refere aos indicadores considerados ao 

avaliar e ofertar um curso a distância ou semipresencial. Os valores que orientam a 

prática tradicional de ensino, em sala de aula, são insuficientemente transpostos à EaD, 

por conta das modificações no processo educacional que a modalidade prevê, o que 

demanda a organização de novos critérios avaliativos. 

Mesmo com uma longa trajetória, a instituição da EaD ainda é nova, se 

considerada a tradição milenar de ensino face-a-face, o que gera uma tendência de 

retorno aos parâmetros convencionais de ensino e de aprendizagem, tão enraizados que 

são considerados ideais e naturais, para abordar um programa na modalidade, uma 

prática compreensível, já que a singularidade e diversidade da área tendem a gerar 

instabilidade e incertezas. Articular o padrão de qualidade de uma instituição de ensino, 

que afinal outorgará um diploma a seus alunos, com um processo educacional 

descentralizado, aberto, distribuído e flexível consiste em um desafio que pode recair no 
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monitoramento e controle do processo de aprendizagem pela instituição e pelo corpo 

docente, gerando inconsistências metodológicas. 

Pode-se averiguar esse tipo de posicionamento, por exemplo, quando a prova 

presencial se sobrepõe às atividades realizadas a distância, que acabam se reduzindo a 

averiguação de assiduidade. Questiona-se, em relação a esse aspecto, a profundidade do 

envolvimento dos alunos ao realizar as atividades a distância e a quantidade de 

interações geradas na plataforma que partiram espontaneamente dos próprios estudantes 

e não foram motivadas por exigências acadêmicas. 

Ao elucidar esses pontos, seria possível constatar o valor das atividades 

realizadas na plataforma no processo de aprendizagem e identificar práticas essenciais 

para que o uso de um AVA não ocorra apenas como resposta a um requisito 

institucional e/ou como preenchimento de carga horária. 

Essas inquietações, no entanto, não são exclusivas das instituições de ensino e 

dos docentes. Como já foi apontado, esse novo contexto exige uma postura ativa, crítica 

e autônoma dos estudantes, que também podem se sentir desorientados, desmotivados e 

insatisfeitos, já que foram formados dentro de outra perspectiva. Sendo assim, algumas 

ferramentas e técnicas tradicionais, que muitas vezes contradizem as teorias e pesquisas 

mais inovadoras, se fazem necessárias para que os estudantes possam desenvolver essas 

habilidades e não abandonar o curso ou disciplina antes de terem a chance de se 

familiarizar com outras abordagens. 

Com as novas perspectivas educacionais, surgem programas difíceis de 

categorizar nos clássicos formatos de ensino, como os MOOCs. Nesse sentido, o 

conceito de curso e a própria função das instituições de ensino superior são 

problematizadas. 

Para um maior aprofundamento nas questões levantadas pela pesquisa, seria 

necessária a aplicação de instrumentos de coleta de dados específicos, visto que o 

material analisado é abrangente, o que é coerente, já que o objetivo do questionário foi 

realizar uma avaliação geral do curso em todos os seus aspectos, mas ainda com caráter 

didático e, dentro do possível, breve, para que a maioria dos participantes dessem 

respostas mais próximas à sua percepção sobre os assuntos abordados. 

Outra possibilidade de um estudo minucioso, dentro do que foi proposto, é 

realizar um levantamento na plataforma utilizada em relação à frequência de acesso ao 

ambiente e intensidade de utilização, como a realização de atividades obrigatórias, 
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leitura de textos, acesso a vídeos, interação com pares e tutores, relacionando esses 

dados do AVA com as respostas de alunos e tutores quanto a essa utilização. 

Outra sugestão para pesquisas futuras inclui a investigação dos aspectos aqui 

abordados em outros universos de pesquisa com diferentes níveis de ensino, áreas de 

formação e intensidade de uso de TIC – desde cursos totalmente a distância a 

experiências com suporte para o ensino presencial. 
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