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RESUMO 

 
O estudo apresenta a investigação e a discussão realizada a respeito da 
comunicação digital e sua influência no processo de gerenciamento de cursos para o 
ensino superior, especialmente no curso de extensão do Programa “Da Classe ao 
Mercado” desenvolvido em parceria entre a Faac-Unesp e a Universidade de Sevilha 
na Espanha. O objetivo é analisar o uso e os resultados de uma plataforma de 
comunicação digital interativa aplicada no gerenciamento do Curso “Da Classe ao 
Mercado” que envolve estudantes, docentes, coordenadores e técnicos 
administrativos de ambas as universidades públicas - não apenas no âmbito 
tecnológico e informativo, mas como contributo para aspectos formativos, sociais, 
sensoriais e interculturais, valendo-se de uma perspectiva dialética da metodologia 
ativa, que entende a técnica como algo agregado ao ensino e aprendizado. A 
metodologia empregada foi o Design Based Research, na qual o pesquisador age no 
contexto pesquisado, buscando compreender determinada realidade, a partir de 
entrevistas (em profundidade e em grupo) com os usuários, utilizando os dados para 
gerar soluções aos problemas e necessidades reais apresentados. Como resultados 
pode-se dizer que as plataformas telemáticas podem contribuir para a interatividade 
e gestão dos relacionamentos e conteúdos pedagógicos, porém elas têm suas 
limitações. É preciso saber usar a tecnologia das plataformas com um propósito 
específico. Elas diferem entre si na questão de funcionalidades, sendo necessário 
direcionar o uso de cada uma atrelando-a à função apropriada e ao objetivo 
requerido. Ademais, um dos maiores desafios do uso das plataformas telemáticas 
como complemento pedagógico está em mudar a prática e a mentalidade dos 
professores e conseguir a adesão destes e dos alunos, pois é desta relação que 
acontece o aprendizado. 
 
Palavras-chave: Plataforma Telemática\Digital. Ensino Superior. Comunicação. 
Relacionamento. Inteligência Coletiva. 
 

 



ABSTRACT 
 

This study presents the research and the discussion about digital communication and 
its influence on the process of course management for higher education, especially in 
the extension course “Da Classe ao Mercado” – program developed in partnership 
between Faac-Unesp and the Universidad de Sevilla in Spain. The goal is to analyze  
the use and results of an interactive digital communication platform applied in the 
management of the “Da Classe ao Mercado” involving students, teachers, 
coordinators and administrative technicians from both universities – not only in the 
technological and informational sphere, but as a contribution to formative, social, 
sensorial and intercultural aspects, using a dialectical perspective of the active 
methodology, which considers the technique as something added to teaching and 
learning. The methodology used was the Design Based Research, in wich the 
researcher acts in the researched context, seeking to understand a certain reality, 
from interviews (in depth and in group) with users, using data to generate solutions to 
the real problems and needs presented. As a result it can be said that the telematic 
platforms can greatly contribute to the interactivity and management of pedagogical 
relationships and content, but they have their limitations. You must know how to use 
technology platforms with a specific purpose. They differ among themselves about 
question of functionality, being necessary to direct the use of each one, linking it to 
the appropriate function and the required goal. Also, we can say that one of the 
biggest challenges when we use telematics platforms as an pedagogical complement 
is to change the practice and the mentality of the teachers and to obtain the adhesion 
of these and the students, because is from this relation that the learning happens.   
 
Key-words: Telematic/ Digital Platform. Higher Education. Communication. 
Relationship. Collective Intelligence.        
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1  INTRODUÇÃO  
 

A admissão das tecnologias digitais de comunicação que transformaram o 

ambiente em código informativo produz uma superação da distância entre sujeito e 

território, permitindo a alteração da natureza desse último e a interação e 

interdependência entre indivíduo e o ambiente. Tal interação se constitui numa 

prática comunicativa em que a relação entre o sujeito e o território deixa de ser 

dicotômica e o processo de conectividade resulta numa concepção e cultura de um 

novo tipo de sistema comunicativo. Na lógica das redes digitais não é possível 

considerar, pensar ou agir fora do próprio contexto coletivo da rede. 

Em um mundo no qual, cada vez mais, a população tem aderido ao uso de 

um complexo sistema digital de comunicação como troca de informações e 

propagação e interiorização de conhecimento, essa ambiência digital, 

consequentemente, acaba por interferir também nas metodologias educativas das 

universidades, no que se refere a produção e reprodução de conhecimento. 

Tuzzo (2005, p. 219) afirma que o papel das universidades está muito além 

de uma simples disseminação de informação e conhecimento. Ela deve ser capaz 

de formar “cabeças críticas pensantes”, ou seja, além de educar indivíduos com uma 

boa base acadêmica e um pensar estratégico desenvolvido, ela deve fazer com que 

estes sejam capazes de contribuir com os temas lançados na sociedade com um 

olhar crítico, deixando de ser apenas receptores de informação e traduzindo-a de 

forma reflexiva com discussões e contribuições para a sociedade. 

Porém, mais do que isso, há a necessidade das instituições de ensino 

superior de se adaptarem a essa ambiência digital, não somente na criação e 

divulgação de informação e conhecimento, mas também na manutenção e 

desenvolvimento de um relacionamento efetivo com seu público de interesse, ou 

ainda quando na discussão e socialização do saber com o mesmo, fazendo uso das 

ferramentas e recursos disponibilizados por essa gama de novas tecnologias digitais 

presentes na sociedade atual. 

Assim sendo, nas instituições de ensino superior, nenhuma ferramenta deve 

ser tomada como único meio de propagação de ensino, informação e conhecimento, 

mas sim como algo que acrescente à metodologia já existente, seja na 

integralização de um curso superior ou na especialização de algum tema. As novas 

tecnologias digitais provocam mudanças constantes nos modos de pensar e fazer 
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educação e devido a esse fato é necessário que as universidades incorporem esse 

outro modo de educar. 

O diferencial de se utilizar as plataformas telemáticas como integralizadoras 

da prática do ensino teórico e experimental nas universidades está amparado por 

alguns pilares como: alta interatividade (já que a socialização e comunicação não se 

limitam mais pelos fatores como espaço geográfico e tempo na web), agilidade e 

facilidade na apresentação e troca de conteúdo, rapidez na mensuração de dados, 

inovação e flexibilidade. 

Aderir a essas novas plataformas e ferramentas tecnológicas disponíveis no 

mundo digital atual da educação não é uma decisão simples requer estudos, análise 

e planejamento para avaliar e identificar sua viabilidade, quais seriam seus prós e 

contras e como incorporá-la em sua metodologia de ensino, de maneira a contribuir 

positivamente para o sistema educacional na disseminação de conhecimento e na 

formação de “cabeças críticas pensantes”.  

É fato que os serviços telemáticos têm contribuído positivamente para o 

avanço técnico e informacional no processo gerencial do ensino. Todavia não se 

discute atentamente a adaptação desta ambiência digital intrínseca nesse cenário 

que modifica a própria arquitetura do processo informativo, realizando a substituição 

da forma frontal do repasse das informações por outra reticular, interativa e 

colaborativa.  

Este estudo – originário de uma pesquisa de iniciação científica financiada 

pela FAPESP - observa esta interação e impacto no processo de ensino- 

aprendizagem, consequência desta inovação tecnológica que altera o modo de 

comunicar e seus significados, estimulando, ao mesmo tempo, inéditas práticas 

interativas nas plataformas digitais de gestão dos cursos, sejam eles de graduação, 

extensão ou especialização. 

Os objetivos são apresentar a “plataforma telemática de gerenciamento de 

cursos” como polo de informação e prática pedagógica para a transmissão e 

socialização de conhecimento e de comunicação com os diferentes públicos 

envolvidos. Contribuir na construção da plataforma telemática de gestão do 

programa “Da Classe ao Mercado” (DCM1), a fim de – a partir dos relacionamentos e 

                                                 
1Apresentarmos as siglas: DCMI para nos referir aos atores participantes do programa de ambas as 
edições, Brasil e Espanha; DCM para atores participantes da edição desenvolvida no Brasil; e DCC 
estamos referindo-nos aos participantes apenas da edição da Espanha. 
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interações - elaborar parâmetros para dar conta das diferentes singularidades deste 

novo ambiente, no processo de ensinar e aprender. Verificar a eficiência do 

gerenciamento da plataforma utilizada no programa DCMI e na interação entre os 

gestores e universitários participantes do mesmo – como um adendo ao nosso 

objeto de estudo utilizamos a plataforma Sisgrad da Faculdade de Arquitetura, Artes 

e Comunicação da Unesp e a plataforma da Universidad de Sevilla em nossas 

análises -. Refletir sobre o processo de adaptação do ensino superior a esta nova 

realidade buscando apontar caminhos para análise e avaliação dos alunos 

envolvidos de forma eficaz. E, discutir a respeito do processo comunicacional e 

relacional intrínsecos no gerenciamento dos métodos de ensino sob o paradigma 

informacional. 

A metodologia empregada se deu mediante pesquisa bibliográfica e de caráter 

qualitativo, sobre as ferramentas tecnológicas em apoio ao ensino e gerenciamento 

de cursos: as plataformas telemáticas. Tomou-se como base a experiência do 

Programa “Da Classe ao mercado internacional” (DCMI), que se utilizou de uma 

plataforma digital na sua implantação. Este experimento possibilitou investigar junto 

a docentes e discentes da Unesp e da Universidade de Sevilha como é feito o 

gerenciamento desta plataforma no curso, como se dá a interação na troca de 

informações e conteúdo entre os dois países e qual é a visão de discentes a respeito 

da contribuição desta ferramenta para o ensino superior. 

O texto que reúne a pesquisa bibliográfica, o estudo de caso e a análise de 

conteúdo compreende três etapas, com suas subdivisões inclui conceitos de 

convergência midiática, ciberespaço, sociedade em rede, comunicação reticular, 

plataformas telemáticas, relacionamentos inter-pares e educação. A partir do 

levantamento exploratório bibliográfico juntamente com dados agregados via rede 

web, na primeira etapa se contextualiza a nova era informacional em que vivemos e 

como a estrutura da sociedade se modificou, reconfigurando-se no que os autores 

destacados no capítulo denominam de sociedade em rede. A segunda etapa, a da 

experimentação ou do estudo de caso, se refere à plataforma telemática de gestão 

do curso Da Classe ao Mercado (DCM). Relata-se o intenso processo de 

acompanhamento e gerenciamento da plataforma DCM desenvolvido na Faculdade 

de Arquitetura Artes e Comunicação (FAAC) da Universidade Estadual Paulista, 

campus Bauru – SP. Participar do monitoramento e análise da implantação e da 
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adaptação desta plataforma junto a seus diferentes usuários teve como propósito 

levantar dados em congruência à temática central do estudo. 

Na terceira etapa apresenta-se todas as pesquisas realizadas no decorrer 

deste estudo qualitativo e comparativo constando de entrevistas em profundidade 

com docentes - da Unesp e da Universidade de Sevilha/ Espanha-, e discentes 

inscritos na 2ª edição do DCM no Brasil e na 21ª edição do DCC na Espanha, além 

de grupo focal realizado com discentes da FAAC e da US. 

A estratégia instrumental para se atingir os resultados pretendidos têm a ver 

com a metodologia do Design Based Research2, desenvolvendo em seu âmago 

pesquisa bibliográfica, de estudo de caso, analítica e qualitativa. A análise de 

conteúdo das entrevistas colhidas utiliza-se - para melhor visualização - do software 

ManyEyes3, cujo objetivo é correlacionar as falas obtidas nas pesquisas qualitativas 

aplicadas (entrevista de aprofundamento e grupo focal), para facilitar a compreensão 

das informações coletadas e auxiliar na orientação das ações executadas nas fases 

posteriores do estudo. Este software, de suma importância para nossa análise 

possibilita visualizar com mais clareza a classe de problemas presente nos serviços 

telemáticos das universidades e, em especial, na plataforma do curso DCMI. Além 

disso, nos orienta na identificação das principais características desejadas e 

necessárias para tais serviços segundo a opinião da própria comunidade 

universitária. 

Salienta-se, no entanto, que as pesquisas realizadas neste estudo devem 

servir para mapear as necessidades de uma plataforma de serviços telemáticos que 

atenda os requisitos funcionais dos seus usuários. O emprego dos conceitos da 

proposta metodológica associada à pesquisa em Design Based Research é 

pertinente e aplicável, especialmente no que se refere à dinâmica deste método, que 

possibilita estabelecer na prática, a partir das necessidades detectadas durante a 

pesquisa, o processo de construção ou aplicação do artefato – no caso a 

implantação da plataforma do DCMI. Durante o agrupamento de informações 

coletadas com as pesquisas realizadas é possível verificar a potencialidade e 

robustez deste método, especialmente para análise de ambientes digitais imersivos 

                                                 
2 É importante destacarmos que, para não fugirmos ao tema central deste relatório, não trataremos 
aqui de conceituar, analisar ou mesmo explorar essa metodologia de pesquisa. 
3 Igualmente destacamos que, por falta de espaço e para não fugirmos ao tema proposto para o 
presente relatório, não trataremos aqui de conceituar, analisar e explorar este software de análise de 
dados. 
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e dinâmicos como é o caso das plataformas telemáticas de serviços das 

universidades, as quais oferecem uma série de operações com áudio, visualização e 

interatividade, além de exigir o estabelecimento de relações com diferentes 

segmentos de usuários.  
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2 COMUNICAÇÃO RETICULAR, ERA INFORMACIONAL E PLATAFORMAS 
TELEMÁTICAS NA EDUCAÇÃO: A PRIMEIRA ETAPA 
 

O novo paradigma educacional e a implantação dos serviços telemáticos 

mediante o uso de ferramentas tecnológicas aplicadas ao processo de 

gerenciamento do ensino superior influenciou na reestruturação das metodologias 

educativas, transformando o processo de ensino-aprendizagem. Neste capitulo 

discute-se a respeito da comunicação digital na era informacional e apresenta o 

desafio que se coloca em gerir esse novo espaço de interação e transmissão de 

conhecimento coletivo que se configura e que é socializado por meio das 

plataformas telemáticas da educação. O intuito desta primeira etapa do estudo é 

proporcionar uma breve noção do cenário que compõem sua temática central, 

fomentando subsídios aplicáveis nas etapas de experimentação e pesquisa.  

 
2.1 A ERA INFORMACIONAL E A TRANSFORMAÇÃO DAS ESTRUTURAS 
SOCIAIS: MEIOS DE PRODUZIR, DESENVOLVER E PROPAGAR 
CONHECIMENTO.  
 

Vivemos em uma época de incontáveis céleres transformações. De uma 

sociedade industrial passamos para a era informacional, ou como muitos 

pesquisadores afirmam: uma sociedade do conhecimento, que se caracteriza pela 

“(...) globalização da economia, da cultura, o surgimento de novos setores de 

trabalho, a interatividade e a interdependência entre as tecnologias, sendo um dos 

elementos mais significativos a sociedade girar em torno das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs)” (SILVA, 2012, p. 245). Observou-se que “uma 

revolução tecnológica concentrada nas tecnologias da informação começou a 

remodelar a base material da sociedade em ritmo acelerado” (CASTELLS, 1999, p. 

39), alterando profundamente a vida cotidiana da população pela inserção das TICs. 

O eixo da atenção então passou da “gestão de matérias-primas para o 

gerenciamento da informação” (GÓMEZ, 2015, p. 15). Isso é um marco significativo 

nessa transição da era industrial para a informacional.  

 
A sociedade do conhecimento é um conceito que já nos habituamos 
a utilizar para definir o conjunto de transformações que estão 
afetando o planeta, na empresa, na universidade, nas relações 
sociais. De certa maneira, passamos da antiga sociedade agrária, 
onde o eixo norteador era a agricultura, para uma sociedade 
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industrial onde o eixo passou a ser a fábrica, e agora estamos 
evoluindo para uma sociedade onde a informação e o conhecimento 
se tornaram os elementos estruturadores mais significativos. 
(DOWBOR, 2013, p. 16) 

 
“Vivemos na aldeia global e na era da informação, uma época de rápidas 

mudanças, de aumento sem precedentes de interdependência e complexidade, o 

que está causando uma mudança radical na nossa forma de comunicar, agir, pensar 

e expressar” (GÓMEZ, 2015, p. 14). Ou seja, as mudanças decorrentes dessa 

transição de eras não se dão apenas no âmbito externo da vida dos indivíduos, mas 

também, e principalmente, em uma alteração de mentalidade, transformando a 

maneira como o indivíduo se relaciona consigo mesmo, com outros indivíduos e com 

o ambiente ao qual pertence.  

A vida humana na Terra realmente globalizou-se em virtude da comunicação 

instantânea e de seu fluxo ilimitado. Hoje, é possível comunicar-se e interagir com 

povos distantes ou próximos em tempo real, pois conforme Chociay (2011, p.89), 

vivemos na denominada sociedade da informação, do conhecimento ou, ainda, da 

comunicação. Obviamente que a presença da internet é uma característica dessa 

nova sociedade. Se há um novo modelo operante de sociedade (sociedade da 

comunicação) há também outro modo de comunicação, moldadas pelas diferentes 

lógicas de se criar as mensagens, socializá-las e recebê-las. A revolução 

tecnológica da informação possibilitou um espaço virtual para a comunicação via 

internet mediada pelas TICs, fator decisivo de mudanças sociais e nas tecnologias 

da comunicação. 

 
A internet constitui hoje um poderoso banco de dados universal, no 
qual se encontra tudo o que há de bom e de mal na civilização, como 
se a própria civilização, com suas virtudes e seus defeitos, com suas 
conquistas e suas mazelas, de repente houvesse assumido uma 
existência virtual, que se materializa em imagens, sons e textos nos 
monitores dos computadores: o ciberespaço faz parte da vida ou a 
vida começa a fazer parte do ciberespaço. (CHOCIAY, 2011, p. 90) 
 

Chociay (2011, p. 92) define o ciberespaço como “o espaço virtual em que se 

processam as comunicações de instituições, corporações e indivíduos por rede de 

computadores, cujo exemplo mais marcante é a internet”. Pellanda (2000, p. 13) 

ainda acrescenta que tal espaço é “(...) a instauração de uma rede de todas as 

memórias informatizadas e de todos os computadores”. Esse espaço cibernético é o 

cenário que compõem a vida do homem hoje. É um “novo espaço de interação 
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humana” (PELLANDA; PELLANDA, 2000, p. 13). E por justamente intervir nas inter-

relações humanas, estudiosos como Chociay (2011) chegam ao conceito de 

cibersociedade, na qual esse espaço comunicacional em rede gera e rege, uma 

sociedade em rede, profundamente caracterizada pelo grande fluxo de informação e 

disseminação de conhecimentos e pela instantaneidade com que esses são 

propagados e comunicados.  

 
A cibersociedade é a sociedade em rede, do homem que divide suas 
atividades diárias, voltado em parte para a realidade captada por 
seus cinco sentidos, em parte plugado em algum tipo de aparelho 
que o torna uma “consciência em rede”. Em muitos casos, esta 
segunda espécie de atividade já ocupa maior número de horas 
diárias dos indivíduos. (CHOCIAY, 2011, p. 93) 
 

Vivemos uma transformação que abrange especialmente a esfera social do 

indivíduo, remodelando a maneira que se fazia a troca de informações e o modo de 

constituição e disseminação do conhecimento (PELLANDA; PELLANDA, 2000). 

Trata-se “de uma inteligência coletiva, ou seja, estamos na direção de uma 

potencialização da sensibilidade, da percepção, do pensamento, da imaginação, e 

tudo graças a essas novas formas de cooperação e coordenação e a aquisição de 

saberes” (PELLANDA; PELLANDA, 2000, p. 16). O conhecimento presente hoje na 

sociedade é construído por todo um coletivo de indivíduos e a todo instante. Como 

Pellanda (2000, p. 17) mesmo afirma “(...) não se trata mais de uma enciclopédia, 

mas de uma espécie de plasmopédia, isto é, um espaço de saber vivo e dinâmico 

(...)”.  

 
Para falarmos em processo interativo, atualmente, podemos fazer 
uma analogia com uma teia digital onde diversas mentes estão 
envolvidas, contribuindo com suas diversas capacidades. Seria como 
uma malha de informações que se autonutrisse. Como uma malha 
que constituísse uma rede e que não possuísse um gestor e nem 
mesmo um ponto vital de distribuição de ordens e leis e nenhum 
outro ponto de disseminação de regras. (PELLANDA; PELLANDA, 
2000, p. 147) 
 

O ciberespaço, ou mais especificamente a cibersociedade, acaba por 

remodelar o antigo homem das sociedades passadas trazendo à tona um cidadão 

mais desenvolvido, com outras formas de se estabelecer as inter-relações humanas, 

quer em âmbito social, político ou econômico, quer nas fronteiras nacionais ou 
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internacionais (CHOCIAY, 2011). Diante desse panorama o ato de divulgar mediante 

os meios de comunicação, principalmente pela web é uma condição inevitável para 

a sociedade atual. “A internet tem conduzido ao repensar das fronteiras geográficas 

e das próprias relações de territorialidade devido à dimensão global dos fluxos 

infocomunicacionais” (SILVA, 2002, p. 27). Em um mundo no qual, cada vez mais, a 

população tem aderido ao uso de um complexo sistema digital de comunicação 

como troca de informações, propagação e interiorização de conhecimento se torna 

importante compreender e discutir a respeito da evolução da própria comunicação e 

de seus meios, como também analisar a evolução da sociedade e da forma como 

esta interage com o meio comunicacional e o incorpora a sua cultura. “O 

conhecimento deixou de ter uma base material para se tornar “fluido” de 

maleabilidade ilimitada, em volumes também ilimitados” (DOWBOR, 2013, p. 11). 

Em acordo com o pensamento de Dowbor (2013), Silva (2002) também reitera que 

“os computadores e as redes de telecomunicações, formando as redes telemáticas, 

criaram progressivamente um novo ambiente de troca de informação e partilha de 

conhecimento” (SILVA, 2002, p. 82). Ou seja, aquele ambiente estático deu lugar a 

outro, totalmente dinâmico e interativo. 

 
Como tal a ambiência gerada pelas Redes e Serviços Telemáticos 
globais, o ciberespaço, não deve ser encarado como mero 
repositório de informação, mas como lugar propiciador da dinâmica 
social, em que a própria informação perde o seu caráter estático e 
adquire uma dinâmica da alteração, de crescimento, de apropriação 
transformadora, de plasticidade modular e de diálogo com o seu 
criador. (SILVA, 2002, p. 24) 
 

Essa dinamização e interação presentes no novo ambiente que integra o ser 

humano têm levado os indivíduos, antes meros consumidores de informação, a 

serem mais participativos e convergentes no processo de desenvolvimento e 

propagação de conhecimento. Ademais, “(...) tem sido cada vez mais comum a 

produção de conteúdo por indivíduos não ligados a grandes meios de comunicação 

(...) e neste aspecto, uma nova convergência midiática tem surgido, muito mais 

buscada pelo próprio usuário do que proporcionada por veículos de comunicação” 

(OLIVEIRA, 2010, p.1). 

 
Com o espaço cibernético, temos uma ferramenta de comunicação 
muito diferente da mídia clássica, porque é nesse espaço que todas 
as mensagens se tornam interativas, ganham uma plasticidade e têm 
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uma possibilidade de metamorfose imediata. E aí, a partir do 
momento em que se tem o acesso a isso, cada pessoa pode se 
tornar uma emissora, o que obviamente não é o caso de uma mídia 
como a imprensa ou a televisão.  (PELLANDA; PELLANDA, 2000, p. 
13) 
 

Observando atentamente esse processo de divulgação da informação e do 

conhecimento pode-se notar um encontro entre as mídias analógicas e as novas 

mídias digitais. Na visão de Oliveira (2010) esse encontro produz interconexões 

entre seus potenciais gerando novos produtos, novos meios de obter, criar, 

interiorizar e propagar a informação e o conhecimento. Silva (2002, p. 82) 

igualmente afirma que “no processo histórico constata-se que os novos instrumentos 

não substituem os anteriores, mas potenciam uma dimensão comunicacional já 

existente”. Em outras palavras, percebe-se que esse encontro entre velhas e novas 

mídias não geram um choque de divergências, pelo contrário, geram uma 

convergência midiática, somando forças para possibilitar a transformação do meio 

em que atuam.  

 
O sistema digital permitiu a rápida convergência de todos os 
instrumentos que geram, transmitem e recebem informação sob suas 
diversas formas. O conhecimento, o dado, o símbolo, tudo trafega 
neste gigantesco aglomerado onde telefonia (voz), televisão 
(imagem), e informática (informação) se articulam (...). De certa 
forma, não podemos evitar o óbvio: este conjunto de atividades 
agigantou-se de maneira fenomenal, adquirindo um papel 
absolutamente central nas atividades humanas em geral. (DOWBOR, 
2013, p. 11) 
 

A informação e o conhecimento gerado, que trafegam neste meio, deixaram 

de ser algo estático e passaram a interagir e dinamizar todos os processos 

envolvidos nas atividades humanas. 

 
O fato de o conhecimento ter-se tornado fluido, instantaneamente 
transportável, faz com que o conhecimento seja hoje menos uma 
matéria prima que primeiro se aprende e depois se transmite, para se 
constituir numa rede de participantes que dele partilham. À medida 
que a cultura da conectividade se generaliza, vão se formando assim 
redes culturais interativas (...). (DOWBOR, 2013, p. 16) 
 

Como é possível perceber a convergência midiática não envolve apenas uma 

transformação dos processos tecnológicos, já que ela ocorre “(...) dentro dos 

cérebros de consumidores individuais e em suas interações sociais com outros” 
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(JENKINS, 2009, p.30). Como Jenkins (2009) descreve em seu livro, a convergência 

midiática é um fenômeno cultural. Ela “(...) representa uma transformação cultural, à 

medida que consumidores são incentivados a procurar novas informações e a fazer 

conexões em meio a conteúdos de mídia dispersos” (JENKINS, 2009, p.30). Dowbor 

(2013, p. 12) ainda afirma que “esta conectividade instantânea de qualquer ser 

humano (...) em termos de informação e de comunicação, gera, por sua vez, uma 

dramática transformação nas relações humanas (...)”. Sendo assim não há como 

pensar apenas em uma transformação no âmbito tecnológico. 

Os processos envolvidos na vida do ser humano fluem por distintos canais 

midiáticos, interagindo socialmente uns com os outros, modificando as relações 

existentes entre quem produz e quem consome a mídia e ressignificando o papel 

destes nesses processos, permitindo maior acesso no momento de produzir e de 

colocar em circulação a cultura (NAVARRO, 2010). 

 
Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de 
múltiplas plataformas de mídia, à cooperação entre múltiplos 
mercados midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos 
dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte em 
busca das experiências de entretenimento que desejam. 
Convergência é uma palavra que consegue definir transformações 
tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de 
quem está falando e do que imaginam estar falando. (JENKINS, 
2009, p. 29) 
 

Oliveira (2010) caracteriza três tipos de convergência que ocorrem entre as 

mídias. A primeira delas é a convergência midiática de função massiva, na qual as 

organizações comunicacionais produzem conteúdos de cross media apenas para 

interagir com seu público, cujo foco, segundo o autor, continua sendo as verbas 

publicitárias. “Na maioria dos casos continuam com características de broadcast: 

transmissão de pacotes de informação para uma grande massa, tratada 

homogeneamente, com raro espaço para opinião” (OLIVEIRA, 2010, p. 7). 

A segunda refere-se à convergência midiática de função pós-massiva, na qual 

o receptor tem participação nos conteúdos divulgados nos canais midiáticos, seja a 

partir de um vídeo, ou de um áudio amador, fotos amadoras, textos ou frases. 

 
Para funções pós-massivas o importante não é o alcance em termos 
quantitativos essencialmente, mas a informação transmitida com 
pessoalidade e sem influência de poderes estatais ou de mercado. 
Falamos aqui do usuário de celular com câmera digital que registra 
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momentos e fotos ou vídeos e já envia por SMS, MMS ou Bluetooth 
para os amigos. Mais do que isso, este mesmo usuário agora faz o 
registro e participa como “jornalista cidadão” em portais que têm 
espaço dedicado a esses flashes do cotidiano. (OLIVEIRA, 2010, p. 
6). 
 

Por fim, a convergência midiática mista, caracterizada pelo autor pelos 

aspectos tanto da categoria massiva como da pós- massiva.  

 
Com o advento da popularização destas mídias mais sociais, como 
blogs e poadcasts, tem sido cada vez mais comum as mídias de 
funções massivas se conectarem a estas possibilidades. Como os 
grandes grupos de comunicação têm investido na produção dos seus 
próprios portais, passam a divulgar também blogs de jornalistas e 
artistas vinculados a estes grupos. Logo, temos uma fusão entre 
caminhos massivos e pós- massivos. (OLIVEIRA, 2010, p.8) 
 

Essa categorização retratada por Oliveira (2010) é importante para 

entendermos o cenário atual em que as organizações que produzem mídia estão 

inseridas. Vale destacar que a produção e a recepção das mídias de caráter 

massivo não têm mais o efeito que tinha antes nos indivíduos. Como vimos, a 

convergência é cultural, sendo assim, ela interfere também na ação dos receptores 

perante o conteúdo que é divulgado. 

 
A convergência de mídia exige que as empresas de mídia repensem 
antigas suposições sobre o que significa consumir mídias, 
suposições que moldam tanto decisões de programação quanto de 
marketing. Se os antigos consumidores eram tidos como passivos, 
os novos consumidores são ativos. Se os antigos consumidores 
eram previsíveis e ficavam onde mandavam que ficassem, os novos 
consumidores são migratórios, demonstrando uma declinante 
lealdade às redes ou aos meios de comunicação. Se os antigos 
consumidores eram indivíduos isolados, os novos consumidores são 
mais conectados socialmente. Se o trabalho de consumidores de 
mídia já foi silencioso e invisível, os novos consumidores são agora 
barulhentos e públicos. (JENKINS, 2009, p. 47) 
 

O papel dos consumidores de mídia mudou. Hoje os indivíduos são 

consumidor, criador e divulgador de conteúdo. “Consumidores estão aprendendo a 

utilizar as diferentes tecnologias para ter um controle mais completo sobre o fluxo da 

mídia e para interagir com outros consumidores. As promessas desse novo 

ambiente midiático provocam expectativas de um fluxo mais livre de ideias e 

conteúdo” (JENKINS, 2009, p. 44). A rede e as tecnologias infocomunicacionais 

trouxeram aos usuários da mídia a possibilidade de sair da passividade tão 
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característica nas décadas passadas expandindo as formas de participação no 

conteúdo que é socializado. O que era interativo passou a ser participativo. “Permitir 

aos consumidores interagir com as mídias sob circunstâncias controladas é uma 

coisa; permitir que participem na produção e distribuição de bens culturais – 

seguindo as próprias regras – é totalmente outra” (JENKINS, 2009, p. 190). 

 
A internet vem por primeira vez colocar à disposição de qualquer 
pessoa que tenha os conhecimentos e recursos necessários (...) a 
possibilidade de se comunicar, a partir de qualquer ponto, com 
qualquer outro usuário do planeta. Forma-se rapidamente o que tem 
sido chamado de sociedade em rede. A internet constitui 
simplesmente o sistema de suporte organizado à comunicação 
planetária. (DOWBOR, 2013, pag. 12) 
 

Em relação às mudanças trazidas pela convergência e pela inserção da 

internet no cotidiano do ser humano Jenkins (2009, p. 326) complementa que “a 

maior mudança talvez seja a substituição do consumo individualizado e 

personalizado pelo consumo com prática interligada em rede”. Ao invés de uma 

comunicação unidirecional há um resgate da noção de comunicação que é praticada 

de todos para todos, bidirecional (FILHO; CASTRO; TOME, 2005). 

 
A convergência está mudando o modo como os setores da mídia 
operam e o modo como a média das pessoas pensam sobre sua 
relação com os meios de comunicação. Estamos num importante 
momento de transição, no qual as antigas regras estão abertas a 
mudanças e as empresas talvez sejam obrigadas a renegociar sua 
relação com os consumidores. (JENKINS, 2009, p. 326) 
 

Outro questionamento de Jenkins (2009, p. 326) é a respeito do 

posicionamento dos indivíduos sobre essa mudança e da abertura propiciada no 

processo de criação, produção, divulgação e socialização dos conteúdos gerados na 

mídia. Será que o público está disposto e apto a ampliar sua participação nesse 

processo? Ou o público tende a ignorar esse interstício e se conformar com o modo 

como se dava a relação deste com as mídias nas décadas anteriores? “Pensar na 

convergência das mídias requer de todos aqueles que foram criados em ambiente 

analógico algo mais que uma mudança de postura. Requer um outro aprendizado e 

lógica de raciocínio facilmente encontrável entre as novas gerações, entre os mais 

jovens” (FILHO; CASTRO, 2008, p. 36). É necessário que haja uma mudança de 

mentalidade e posicionamento para que o espaço midiático se torne cada vez mais 
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democrático e interativo. Hoje podemos notar um conjunto de vozes que se expande 

neste espaço. Falamos em coletividade, em muitos, ao invés de uma única voz com 

autoridade inquestionável como era caracterizado nas décadas anteriores 

(JENKINS, 2009). Essa é apenas uma das consequências culturais propiciadas 

pelas modificações, pelos avanços e pela prática de um novo paradigma de 

pensamento coletivo e colaborativo que está modificando a sociedade como um todo 

influenciando na realidade de cada indivíduo. 

 

2.2 PLATAFORMAS TELEMÁTICAS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 

Como visto no item anterior a mudança da sociedade industrial para a 

informacional provocou transformações nos conteúdos, formas, códigos e processos 

de socialização do conhecimento, especialmente das novas gerações e, portanto, se 

insere como um fator importante nas demandas e exigências educacionais nas 

instituições de ensino de modo geral (GÓMEZ, 2015).  

 
A finalidade da escola não pode se esgotar no ensino e na 
aprendizagem dos conteúdos disciplinares estabelecidos no currículo 
e organizados nos livros didáticos. A missão da escola é ajudar a 
desenvolver capacidades, competências ou qualidades humanas 
fundamentais que o cidadão contemporâneo precisa para viver 
satisfatoriamente em complexos contextos da era da informação. 
(GÓMEZ, 2015, p. 46) 
 

Segundo Moran (2013) a educação não é um processo presente somente nas 

instituições educacionais. Levando-se em conta que ela afeta todas as pessoas, 

sem limites de tempo, formas e espaço, e em qualquer situação, seja pessoal, social 

ou profissional, a educação passa a ser um processo de toda a sociedade.  

 
Toda a sociedade educa quando transmite ideias, valores e 
conhecimentos, e quando busca novas ideias, valores e 
conhecimentos. Família, escola, meios de comunicação, amigos, 
igrejas, empresas, internet, todos educam e, ao mesmo tempo, são 
educados, isto é, todos aprendem mutuamente, sofrem influências, 
adaptam-se a novas situações. Aprendemos com todas as 
organizações e com todos os grupos e pessoas aos quais nos 
vinculamos. (MORAN, 2013, p. 12) 
 

O autor ainda relata a respeito do diálogo crescente que vem se 

desenvolvendo entre o mundo físico e o mundo digital. Há uma forte integração 
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entre esses dois mundos que abrange todos os processos da vida do indivíduo na 

sociedade, seja no lazer, relacionamentos, múltiplas atividades de pesquisa. Todos 

esses aspectos geram um profundo impacto na educação escolar evocando uma 

transformação nas metodologias de ensino e aprendizagem existentes até então.  

 
E na medida em que a educação não é uma área em si, mas um 
processo permanente de construção de pontes entre o mundo da 
escola e o universo que nos cerca, a nossa visão tem de incluir estas 
transformações. Não é apenas a técnica de ensino que muda, 
incorporando uma nova tecnologia. É a própria concepção do ensino 
que tem de ser repensada.  (DOWBOR, 2013, p. 5) 
 

O fato é que essa ambiência digital incita administrar os processos 

educacionais presentes na sociedade com novas regras, ou seja, com uma nova 

mentalidade. Dowbor (2013) afirma que a revolução das tecnologias de informação e 

da comunicação gerou, e continua gerando, mudanças na área da ciência. 

Administrar esse novo mundo do conhecimento com as regras do século passado 

não funciona mais. 

 
O universo de conhecimentos está sendo revolucionado tão 
profundamente, que ninguém vai sequer perguntar à educação se ela 
quer se atualizar. A mudança é hoje uma questão de sobrevivência, 
e a contestação não virá de “autoridades”, e sim do crescente e 
insustentável “saco cheio” dos alunos, que diariamente comparam os 
excelentes filmes e reportagens científicos que surgem na televisão e 
na internet, com as mofadas apostilas e repetitivas lições da escola.  
(DOWBOR, 2013, p. 5) 
 

A transmissão e socialização de conhecimentos acabam sendo estruturados 

mediante uma grande rede de usuários formada tanto por educadores, alunos, como 

por familiares e pela sociedade. A construção e o consumo do conhecimento deixam 

de ser algo passivo, e, mais do que isso, ele passa a se articular entre os distintos 

indivíduos ligados a essa rede (DOWBOR, 2011). Como Gómez (2015, p. 47) 

mesmo relata “o conhecimento é construído ativamente pelo aprendiz, não é 

passivamente recebido do exterior”. 

 
Assim, a aprendizagem não pode ser entendida como um processo 
de aquisição de conhecimentos, nem a mente como um contêiner 
onde eles são armazenados. Em vez disso, a aprendizagem humana 
tem de ser entendida como um processo complexo de construção e 
reconstrução permanente de significados, como consequência da 
participação ativa do sujeito em contextos sociais, nos quais se 



22 
 

 

desenvolvem as práticas culturais, que condicionam e moldam a sua 
vida profissional, social e pessoal. (GÓMEZ, 2015, p. 48) 
 

Partimos da premissa de que as tecnologias da informação e da 

comunicação, e todas as demais tecnologias, já estão inseridas no nosso cotidiano, 

não há mais como discutir isso, elas estão implantadas e compõem essa nova era 

informacional. A questão agora é como será explorado essa ambiência digital e de 

que maneira se dará a inserção benéfica desta para a prática docente, para as 

metodologias educativas e para a relação de ensino-aprendizagem. 

Para tanto, é necessário que haja a compreensão do real significado e valor 

do termo educação. O senso comum atribui um sentido errôneo e raso para tal 

termo, considerando a educação apenas como um “sistema de formação 

educacional destinado a equipar os indivíduos jovens com conhecimento, dotá-los 

com habilidades e competências de forma que eles se tornem capazes de participar 

produtiva, social e civicamente do mundo dos adultos” (NEVES, 2007, p. 90). 

Neves (2007) afirma que até o século passado havia um consenso global de 

que o que era ensinado nas instituições educativas para os indivíduos seria o 

suficiente para equipá-los e prepará-los para qualquer situação futura na vida 

profissional adulta.  

“Era mais ou menos como se fosse fornecida aos indivíduos uma carga de 

conhecimento, digamos assim, que tinha uma validade vitalícia e era capaz de durar 

até o final da vida profissional de um indivíduo”. (NEVES, 2007, p. 90) 

Nesta nova realidade, com rápidas transformações, essa “carga de 

conhecimento” é algo insustentável, visto que há a necessidade de sempre adquirir 

outros conhecimentos, de praticar o processo de aprendizado e reaprendizado 

constante (NEVES, 2007).  

 
Nessa perspectiva, o professor precisa repensar sua prática 
pedagógica, conscientizando-se de que não pode absorver todo o 
universo de informações e passar essas informações para seus 
alunos. Um dos maiores impasses sofridos pelos docentes é 
justamente a dificuldade de ultrapassar a visão de que podia ensinar 
tudo aos estudantes. O universo de informação ampliou-se de 
maneira assustadora nestas últimas décadas, portanto o eixo da 
ação docente precisa passar do ensinar para enfocar o aprender. 
(MORAN, 2013, p. 76) 
 

Vivemos em uma situação de looping constante. Quando pensamos que 

dominamos uma tecnologia já surgiram várias outras plataformas tecnológicas, 
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novos softwares mais desenvolvidos, novos conhecimentos a respeito de um 

determinado assunto. É um processo de transformações e avanços muito rápido e 

que pode ser percebido visivelmente. E a cada inovação, a cada novo conhecer, a 

cada nova descoberta tem-se o desafio de novamente desbravar, de dominar, de 

conhecer mais a respeito desse novo. Isso acaba por contribuir para um outro 

entendimento a respeito do termo educação, o qual já não pode mais funcionar sem 

se articular com dinâmicas mais amplas que extrapolam a sala de aula. O foco hoje 

é fornecer uma formação que promova e estimule a autonomia do estudante. 

 
Na educação, o foco, além de ensinar, é ajudar a integrar ensino e 
vida, conhecimento e ética, reflexão e ação, a ter uma visão de 
totalidade. Educar é ajudar a integrar todas as dimensões da vida, a 
encontrar nosso caminho intelectual, emocional, profissional, que nos 
realize e que contribua para modificar a sociedade em que vivemos. 
(MORAN, 2013, p. 21) 
 
 
Quando repensamos a educação formal neste contexto, é para 
considerá-la como atividade central e organizadora, e não mais como 
eixo único de formação. Em outros termos, a escola tem de passar a 
ser um pouco menos "lecionadora", e bastante mais organizadora, ou 
estimuladora, de um processo cujo movimento deve envolver os pais 
e a comunidade, integrando os diversos espaços educacionais que 
existem na sociedade, e, sobretudo ajudando a criar este ambiente 
científico-cultural que leve à ampliação do leque de opções e reforço 
das atitudes criativas do cidadão. (DOWBOR, 2013, p. 26) 
 

Na sociedade atual, os professores precisam educar os seus alunos a serem 

eternos aprendizes (SILVA, 2012). Nessa perspectiva, a melhor forma de educar é 

propiciando uma visão holística da natureza humana aos alunos, contribuindo para 

que os mesmos desenvolvam novas competências para lidar com as características 

da sociedade contemporânea, estimulando a integração de ideias, que eles mesmos 

sejam capazes de construir, novas compreensões e ações criativas e colaborativas 

que interajam com o ambiente infocomunicacional. (ALMEIDA; MORAN, 2005). 

 
Não podemos dar tudo pronto no processo de ensino e 
aprendizagem. Aprender exige envolver-se, pesquisar, ir atrás, 
produzir novas sínteses, é fruto de descobertas. O modelo de passar 
conteúdo e cobrar sua devolução é insuficiente. Com tanta 
informação disponível, o importante para o educador é encontrar a 
ponte motivadora para que o aluno desperte e saia do estado 
passivo, de espectador. Aprender hoje é buscar, comparar, 
pesquisar, produzir, comunicar. Só a aprendizagem viva e 
motivadora ajuda a progredir. (MORAN, 2013, p. 34) 
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Segundo Dowbor (2013) a mudança de mentalidade (ação necessária para 

poder administrar a educação nessa nova era) envolve também o fazer uso das 

novas tecnologias de informação e comunicação que estão transformando o mundo 

a nossa volta e que será essencial para transformar a educação e os processos 

normativos do conhecimento gerado e desenvolvido em torno dela. “Para participar 

desta nova estrutura social, é preciso passar por uma nova alfabetização. Aprender 

a „linguagem da tela‟, das „tecnologias da interrupção‟ chega a ser tão necessária 

como a alfabetização relacionada com a leitura e a escritura verbais” (GÓMEZ, 

2015, p. 21). 

 
Neste universo de conhecimentos, nesta imensa rede de vasos 
comunicantes e interativos, assumem maior importância relativa as 
metodologias, o aprender a “navegar”, reduzindo-se ainda mais a 
concepção de “estoque” de conhecimentos a transmitir. O 
conhecimento não é mais essencialmente o que está na cabeça do 
professor, está na rede, e em constante movimento e renovação. 
(DOWBOR, 2013, p. 18) 
 

Outros estudiosos e pesquisadores da área também frisam a importância das 

tecnologias telemáticas e o uso destas na educação, bem como as facilidades que 

elas trazem nos processos de pesquisa, comunicação e divulgação em rede. Moran 

(2013) defende que as instituições de ensino devem reestruturar a organização de 

todos os processos ligados a sua forma de ensinar e do aluno aprender, que seriam 

as metodologias de ensino, a ampliação dos múltiplos espaços e tempos e a 

presença das tecnologias digitais. 

 
A telemática, enquanto suporte de comunicação, permitiu ampliar o 
leque de linguagens, a escrita deixou de ser a única linguagem, para 
se passar a construir uma orquestra semiótica mais vasta que 
engloba imagem, som, movimento, simulação, etc. permitindo gerar 
ambientes infocomunicacionais alternativos que estão ao serviço da 
virtualização. (SILVA, 2002, p. 26) 
 

Almeida e Moran (2005, p.56) destacam igualmente que a telemática 

(considerada aqui, como o conjunto de serviços informáticos fornecidos a partir de 

uma rede de telecomunicações) traz a possibilidade ao aluno de “diversificar a 

representação do conhecimento, a aplicação de conceitos e estratégias conhecidas 

formal ou intuitivamente e de utilizar novas formas de linguagens e estruturas de 

pensamento”. Segundo Mesquita (2014), questões como acesso às informações, a 
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velocidade das transmissões e as redes colaborativas marcam hoje o cenário virtual 

com o qual os estudantes estão habituados. Todos esses aspectos estão presentes 

no uso de um ambiente telemático.  

 
Para romper com o conservadorismo, o professor deve levar em 
consideração que, além da linguagem oral e da linguagem escrita 
que acompanham historicamente o processo pedagógico de ensinar 
e aprender, é necessário considerar também a linguagem digital 
(MORAN, 2013, p. 81). 
 

Isso acaba redimensionando a função da escola e dos seus atores e a 

tecnologia passa a ser uma aliada de extrema importância, justamente por 

demandar novas maneiras de interpretação e representação do conhecimento.  

Como educador, se faz necessário pensar que os alunos que estão na sala 

de aula hoje não são mais os mesmos alunos de dez anos atrás. Há outro modo 

operante, um processamento distinto de construir a relação ensino-aprendizagem. 

Os estudantes estão cada vez mais envolvidos no processo de aprendizagem e 

domínio das tecnologias que se inventam e reinventam a todo instante. O professor 

hoje tem o grande desafio de acompanhá-los nesse conhecer e dominar das 

tecnologias. A relação docente-discente em sala de aula não pode mais ser 

conceituada pelo modelo tradicional em que o professor sabe tudo, caracterizado 

como uma enciclopédia ambulante, e o aluno como um balde vazio em que se 

deposita o conhecimento. Isso mudou totalmente. Esse conhecimento totalizador do 

professor está completamente superado. O aluno hoje tem uma base muito grande 

de informações fornecidas pela rede. Ele conhece e faz uso de estratégias de 

aproximação do conhecimento.  

Pode-se observar, portanto, que se inicia um novo modelo de estado em sala 

de aula no qual a ideia da colaboração e articulação de conhecimentos é muito mais 

presente do que em períodos anteriores. “Em parceria, professores e alunos 

precisam buscar um processo de auto-organização para acessar a informação, 

analisar, refletir e elaborar com autonomia o conhecimento” (MORAN, 2013, p. 77). 

São avanços que a sociedade da informação ocasionou na realidade 

contemporânea. As novas gerações estão incorporando isso à sociedade. As 

estratégias metodológicas de plano de ensino devem ser alteradas para que possam 

implementar essa nova ambiência digital. Como Moran (2013, p. 77) afirma, “o 
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acesso ao conhecimento e, em especial à rede informatizada, desafia o docente a 

buscar nova metodologia para atender às exigências da sociedade”. 

 
Em face da nova realidade, o professor deverá ultrapassar seu papel 
autoritário, de dono da verdade, para se tornar um investigador um 
pesquisador do conhecimento crítico e reflexivo. O docente inovador 
precisa ser criativo, articulador e, principalmente, parceiro de seus 
alunos no processo de aprendizagem. Nessa nova visão, o professor 
deve mudar o foco do ensinar para reproduzir conhecimento e passar 
a preocupar-se com o aprender e, em especial, o “aprender a 
aprender”, abrindo caminhos coletivos de busca e investigação para 
a produção do seu conhecimento e do seu aluno. (MORAN, 2013, p. 
77) 
 

Mas apesar de toda essa tecnologia ser um elemento demasiado expressivo 

da cultura desta era informacional, ela necessita ser claramente compreendida em 

relação às implicações do seu uso no processo de ensino e aprendizagem. 

Juntamente a isso, se faz necessário filtrar os conteúdos dispostos na rede 

telemática. Essa compreensão e filtragem devem ser devidamente integradas à 

prática pedagógica do educador (ALMEIDA; MORAN, 2005). 

 
(...) não podemos nos esquecer de que a internet é uma valiosa e 
expansiva rede de informação, cujo conteúdo não está 
regulamentado e que se misturam, sem ordem ou acordo, verdades, 
meias verdade e mentiras. Além de informações valiosas, também 
inclui lixo tendencioso e material ética e politicamente questionável e 
inclusive desprezível que surge, muitas vezes, inesperadamente, 
sem aviso prévio. (GÓMEZ, 2015, p. 22) 
 

Isso claramente evidencia a importância da presença do professor. Ainda que 

a educação, a metodologia educativa avance e se aventure no mundo em rede ele 

se faz necessário como filtro das informações e conteúdos abarcados pelos 

estudantes.  

“Esse cenário envolve totalmente o professor em sua função docente, 

colocando-o na contingência de conhecer os novos recursos tecnológicos, adaptar-

se a eles, usá-los e compreendê-los em prol de um processo de aprendizagem mais 

dinâmico e motivador para seus alunos” (MORAN, 2013, p. 143). Mais do que a 

atuação deles como filtros, Moran (2013) trabalha com a perspectiva de um novo 

papel desempenhado por eles, que é o de mediador pedagógico.  
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Embora, vez por outra, ainda desempenhe o papel de especialista 
que possui conhecimentos e/ou experiências a comunicar, o mais 
das vezes ele vai atuar como orientador das atividades do aluno, 
consultor, facilitador, planejador e dinamizador de situação de 
aprendizagem, trabalhando em equipe com o aluno e buscando os 
mesmos objetivos. (MORAN, 2013, p. 142) 
 

Essa mediação deve ocorrer de maneira a possibilitar a formação de 

“pessoas críticas pensantes” para que os estudantes sejam capazes deles mesmos 

filtrarem as informações e conteúdos a se absorver, de maneira a se desenvolver 

um pensar estratégico, aplicar esse conhecimento na educação e para a inteligência 

coletiva, traduzindo-as de forma reflexiva com discussões e contribuições (TUZZO, 

2005). Como Gómez (2015, p. 80) afirma, “Criticar não é destruir, é discernir, ser 

capaz de questionar, debater, contrastar, mesmo as opiniões mais básicas de cada 

indivíduo, cada grupo e cada comunidade”. O autor ainda completa a ideia 

assegurando que: 

 
Desenvolver uma mente crítica envolve enfatizar o sentido, a 
dimensão ética e responsável pelo conhecimento; prestar conta de 
forma responsável sobre o rigor e a orientação da busca e da 
aplicação; combinar eficiência e sentido; questionar as prioridades, 
objetivos e estratégias; e avaliar os rendimentos (GÓMEZ, 2015, p. 
83). 
 

Mas para isso, é de fundamental importância que professores e educadores, 

independente da área de formação e atuação, conheçam as potencialidades e 

limitações pedagógicas que estão envolvidas nas distintas tecnologias. Seja o 

computador, a internet, o vídeo ou outros meios, cada um concentra suas próprias 

especificidades e que pode (e deve) ser complementado entre si, articulando com 

outros recursos não tecnológicos também. “O importante é o professor conhecer as 

especificidades de cada um dos recursos para orientar-se na criação de ambientes 

que possam enriquecer o processo de aprendizagem do aluno” (ALMEIDA, MORAN, 

2005, p. 56). 

 
Essa perspectiva de articulação de saberes exige do professor uma 
nova postura, o comprometimento e o desejo pela busca, pelo 
aprender a aprender e pelo desenvolvimento de competências, as 
quais poderão favorecer a reconstrução da sua prática pedagógica. 
No entanto, não podemos esquecer que o professor foi preparado 
para ensinar com base no paradigma da sociedade industrial, em 
que os princípios educacionais eram pautados na reprodução e na 
segmentação do conhecimento. Portanto, não basta que o professor 
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tenha apenas acesso às propostas e às concepções educacionais 
inovadoras condizentes com as sociedades do conhecimento e da 
tecnologia. É preciso oportunizar a esse profissional a 
ressignificância e a reconstrução de sua prática pedagógica, voltada 
para a articulação das áreas de conhecimento e da tecnologia. 
(ALMEIDA, MORAN, 2005, p. 57) 
 

Almeida e Moran (2005) ressaltam um ponto de extrema importância na 

temática, que é a de oportunizar também aos educadores um ambiente de 

aprendizado, no qual eles possam absorver as mudanças originadas pela inserção 

dos elementos telemáticos em nosso cotidiano. Para se posicionarem como um 

mediador pedagógico em meio a esse processo é necessário primeiro que eles 

tenham uma base de aprendizado a respeito dessas tecnologias, para que depois 

sejam capazes de inserir esses aspectos em sua prática pedagógica, ou seja, em 

sua metodologia de ensino-aprendizagem.  

Mas essa nova paisagem midiática não está relacionada apenas com as 

ferramentas tecnológicas digitais. Além disso, ela propicia o surgimento de 

estruturas sociais mais desenvolvidas e novas práticas culturais. E em meio a esse 

cenário Jenkins (2010) reafirma a importância de formar alunos que possuam 

criticidade na hora de absorver, produzir e transmitir conhecimento.  

 
Vamos precisar do pensamento crítico agora mais do que nunca, 
porque vamos navegar, tanto individual como coletivamente, por uma 
paisagem de informação muito mais complexa. E vamos precisar de 
competência para tomar decisões rápidas e efetivas sobre a 
confiabilidade e o valor do mar de documentos e vídeos que passam 
por nossos olhos no decorrer do dia. (JENKINS, 2010, p. 19). 
 

Uma prática pedagógica condizente com o cenário atual requer não somente 

a inserção de elementos telemáticos, mas também a adoção de uma atmosfera mais 

colaborativa em sala de aula, permitindo que os próprios alunos desenvolvam e 

afirmem diversas especialidades, utilizando o conhecimento gerado dessa interação 

para trabalhar na solução de problemas mais complexos (JENKINS, 2010). 

“Trata-se de ajudar os jovens a adquirir os hábitos mentais necessários para 

se engajar plenamente com o público em rede, para colaborar com uma comunidade 

de conhecimento complexa e diversa e para se expressar numa cultura muito mais 

participatória” (JENKINS, 2010, p. 18). 

As questões que Jenkins (2010) coloca se refere a como equilibrar essas 

novas competências com as já existentes e operantes há décadas? Como combinar 
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a capacidade que os jovens dessa era informacional têm de processar múltiplos 

canais de informação com ponderação e reflexão? 

 
Precisamos de alunos capazes de aprender tanto com o computador 
quanto com os livros, sem forçar uma escolha falsa entre os dois. 
Precisamos de jovens prontos para abraçar e utilizar diversas 
estratégias cognitivas, prontos para lidar com uma grande variedade 
de fontes de informação e se expressar em diferentes contextos 
discursivos. Para mim, não se trata de tomar o lugar da sabedoria 
tradicional, mas sim de expandir as maneiras pelas quais os jovens 
aprendem a incorporar o que há de mais valioso no novo e a 
preservar o que havia de mais efetivo no velho. (JENKINS, 2010, p. 
19) 

 
Jenkins (2010) e Pierre Levy (1994) apontam uma maneira de avançar em 

meio ao tsunami de informações que quebra sobre nós face a essa era da 

informação e ambiência digital. Trabalhar em conjunto, coletivamente. Formar uma 

inteligência coletiva na qual cada indivíduo contribui com um conhecimento 

específico, com uma especialidade, dando lugar a múltiplas formas de 

conhecimento. A rede, as plataformas telemáticas, as tecnologias 

infocomunicacionais por si só não são capazes de construir todo o conhecimento: 

ele é edificado em conjunto com o professor, com os colegas de sala, com a família, 

com a vida em sociedade (JENKINS, 2010). 

 
Estamos passando de um universo onde o conhecimento era 
trabalhado por um segmento especializado da sociedade, o mundo 
da educação, para um universo onde o conjunto das atividades 
humanas se torna intensivo em conhecimento. A gestão do 
conhecimento torna-se assim um espaço mais amplo, no qual a 
educação tem de reconstruir o seu papel, reencontrar o seu lugar. A 
pressão por um nível mais elevado de conhecimentos atinge todos 
os setores, agricultura, indústria, bancos, saúde, a própria educação. 
Com isto, a educação deixa de ser uma breve passagem pelos 
“bancos” escolares, na preparação para a vida profissional. Trata-se 
de aprender e re-aprender em todas as fases da nossa vida, e de 
reorganizar a educação em função do novo universo. (DOWBOR, 
2013, p. 49) 
 

As instituições de ensino necessitam passar por um processo de 

reestruturação de suas bases, de suas metodologias, conceitos, objetivos e 

processos. Elas precisam se recolocar como organizações efetivas em seus 

significados para a sociedade no geral, trazendo consigo a inovação, o 

empreendedorismo, a resiliência em suas estruturas. Moran (2013, p. 12) afirma que 
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a maioria das instituições de ensino superior se distancia velozmente das demandas 

atuais da sociedade. Seus métodos, procedimentos e currículos estão envelhecidos. 

Na maior parte do tempo os alunos se sentem desmotivados e acabam 

frequentando as aulas apenas por uma obrigação para obter uma formação 

certificada. Não há interesse por parte do aluno.  

É necessário haver um renovo em suas práticas, a fim de que ela possa dar 

conta de uma nova perspectiva epistemológica, na qual a capacidade de intervenção 

e interação na formação do conhecimento seja mais valorizada do que a habilidade 

dos alunos de armazená-lo. Não é um processo fácil, porém Moran (2013) aponta 

alguns aspectos básicos para tornar possível a inovação no meio educacional.  

 
Uma educação inovadora se apoia em um conjunto de propostas 
com alguns grandes eixos que lhe servem de guia e de base: o 
conhecimento integrador e inovador; o desenvolvimento de 
autoestima e do autoconhecimento (valorização de todos); a 
formação de alunos empreendedores (criativos, com iniciativa) e a 
construção de alunos-cidadãos (com valores individuais e sociais). 
São pilares que, com o apoio de tecnologias móveis, poderão tornar 
o processo de ensino-aprendizagem muito mais flexível, integrado, 
empreendedor e inovador. (MORAN, 2013, p. 13) 
 

Em continuação à preleção de Moran (2013) acima Gómez (2015) explica que 

a finalidade de uma instituição de ensino é: 

 
(...) se concentrar no propósito de ajudar cada indivíduo a construir o 
seu próprio projeto de vida (pessoal, social e profissional), para 
percorrer o seu próprio caminho da informação ao conhecimento e 
do conhecimento à sabedoria. Ou seja, a escola e o currículo devem 
oferecer oportunidades de experiências, para que os indivíduos se 
formem como autores das suas próprias vidas, como aprendizes que 
se autodirigem ao longo de toda vida, pesquisadores rigorosos, 
comunicadores eficazes, cidadãos solidários e comprometidos com a 
construção das regras do jogo comunitária, criadores singulares em 
suas respectivas áreas de especialização e interesse, colaboradores 
efetivos nos grupos e na comunidade. (GÓMEZ, 2015, p. 76) 
 

Novas ferramentas tecnológicas estão sendo criadas dia após dia para 

beneficiar a sociedade em todos os seus aspectos. Na educação tais tecnologias 

são criadas na intenção de assumir um papel de facilitadora no processo de ensino 

e aprendizagem entre o aluno e o professor. O acesso a tais ferramentas permite 

aos educadores e educandos ampliarem seus conceitos e estreitarem a relação, 

tanto física quanto virtual, entre os mesmos. O conteúdo apresentado em sala de 
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aula pode ser estudado em um âmbito mais profundo, funcionando como uma 

extensão do conhecimento adquirido pelo aluno. E o “time” e o espaço para que isso 

ocorra é estipulado pelo próprio aluno. A “mudança de mentalidade” e atitude por 

parte dos alunos, educadores e administradores das instituições de ensino será de 

extrema importância para integrar os recursos telemáticos na metodologia 

educacional, possibilitando a transformação do ambiente escolar em uma rede 

dinâmica de conhecimento conduzindo e influenciando a geração de sujeitos 

autônomos, mas que ao mesmo tempo estarão ligados a uma inteligência coletiva.  
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3   EXPERIMENTAÇÃO: SEGUNDA ETAPA  
 

A experimentação constou de um intenso processo de acompanhamento e 

gerenciamento da plataforma de gestão do Curso Da Classe ao Mercado (DCM4) 

desenvolvido na Faculdade de Arquitetura Artes e Comunicação (FAAC) da 

Universidade Estadual Paulista, campus Bauru – SP. Essa atividade iniciou-se em 

janeiro de 2015 e prosseguiu até setembro de 2016. A experimentação tem como 

corpus esta plataforma que foi elaborada, implantada e testada neste período do 

estudo. A proposta foi participar do monitoramento e análise da implantação e 

adaptação desta junto a seus diferentes usuários, no sentido de contribuir para a 

efetividade do processo de ensinar e aprender e na circulação e intercambio de 

saberes. Neste item apresenta-se alguns dos aspectos observados e vivenciados 

durante esse período de estudo participativo, desde relatos de fatores mais técnicos 

até aspectos de interlocuções entre os atores presentes neste processo de 

implantação da mesma. 

 
3.1  A PLATAFORMA 

 
Retomando alguns conceitos abordados nos itens anteriores pode-se 

perceber a importância dessa ferramenta tecnológica, não somente para aperfeiçoar 

os processos educativos, mas também para otimizar a criação, desenvolvimento e 

gestão de todos os distintos processos informativos presentes na vida acadêmica 

dos estudantes. Como Silva (2002, p. 23) afirma: “As redes e serviços telemáticos 

são uma tecnologia social na medida em que através delas os utilizadores não 

procuram apenas informação, mas sim interação social, relações intersubjetivas 

geradoras de sentimento de pertença e de afirmação pessoal”, ou seja, as 

plataformas telemáticas atuam além do processo informativo, elas conseguem gerar 

ambientes infocomunicacionais, num espaço dinâmico de relações inter-pares entre 

seus diversos utilizadores (SILVA, 2002). 

 

                                                 
4
Esse curso é um projeto criado originalmente pela Universidad de Sevilla que traz a proposta de possibilitar aos discentes, 

principalmente aos da área da comunicação, viver uma experiência real com um cliente real do mercado. Tal projeto não 
visa a lucratividade aos discentes, mas sim fomentar todo um processo teórico e prático que proporciona aos alunos 
aproximarem-se do cotidiano de sua profissão e capacitá-los à vida profissional. 
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3.2  IMPLANTAÇÃO 

 

A plataforma telemática de gestão do Curso DCM foi criada visando otimizar o 

processo infocomunicacional e contribuir para o processo gerencial da interação 

cognitiva e social entre os atores do DCM (alunos, coordenadores, tutores, 

estagiários de design e programação, bolsistas de comunicação digital e a 

administração da FAAC), bem como os atores do programa De la Clase a la Cuenta 

de Sevilha, Espanha (DCC). Ela foi elaborada por uma empresa de criação de 

softwares da cidade de Indaiatuba, SP, em conjunto com a coordenação do DCM. 

Esse processo de elaboração durou cerca de seis meses, sendo que os acertos e 

reuniões foram feitos via telefone, e-mail e Skype. A implantação dessa plataforma 

digital era prevista para o ano de 2014, quando ocorreu a primeira edição do 

programa DCM.  

No entanto, apesar da construção dessa ferramenta tecnológica ter sido um 

processo inovador, ela só pôde ser materializada em 2015, na segunda edição do 

Programa no Brasil, pois houve a necessidade de readequações e avaliações 

técnicas e tecnológicas entre as duas universidades (Unesp e Universidad de 

Sevilla, Espanha), a fim de construí-la, atendendo a demanda de ambas as 

instituições. Vale destacar que um passo importante na hora de se criar uma 

plataforma é o feedback entre o programador e os responsáveis, idealizadores da 

mesma. O feedback é uma parte essencial e que não pode ser desconsiderada ou 

esquecida. É o momento de analisar, de provar, de fazer um teste para ver se está 

funcionando tudo conforme previsto, ou seja, ver se o programador conseguiu captar 

aquilo que foi idealizado pelo contratante. Além disso, mesmo os coordenadores não 

sabiam exatamente o que iriam precisar e como iriam gerenciar todos os processos 

oriundos das inter-relações com os diferentes públicos que a plataforma mediaria, 

daí este passo ser um grande desafio.  

O monitoramento iniciou-se em janeiro de 2015 no acompanhamento da 

implantação e na gestão da plataforma, período em que a ferramenta já havia sido 

criada, porém ainda não tinha sido implantada. Desde então a responsabilidade de 

administrar a implantação desta com os usuários do programa DCM esteve sob a 

responsabilidade deste pesquisador. De janeiro a junho de 2015 foi um período de 

testes desse novo software. Estes foram realizados visando avaliar o bom 

funcionamento das funções, detectando falhas e eventuais ajustes. Neste espaço de 
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tempo todas as observações feitas por este pesquisador em termos de 

comunicação, recepção e agilidade na transmissão das informações foram 

realizadas em conjunto com a coordenadoria do DCM e transmitidas à empresa 

criadora do sistema para que pudessem realizar as alterações necessárias. Esse 

processo de interação infocomunicacional entre os atores ligados ao DCM e a 

contratada foi realizado também via comunicação a distância por meio de troca de e-

mails, telefonemas e reuniões via Skype. 

Esta comunicação entre as partes foi difícil e morosa, pois a empresa não se 

mostrou hábil para fazer as várias adaptações e mudanças requeridas com vistas a 

atender à demanda do programa. A coordenadoria do programa e a diretoria da 

FAAC optaram então por comprar os direitos de uso e posse da plataforma, se 

desvinculando da mesma, pois apesar deles estarem tentando atender as demandas 

de alterações não conseguiam exercer com agilidade o solicitado. Neste sentido 

foram somados às atividades deste pesquisador mais dois outros estudantes 

bolsistas. O primeiro bolsista da área de programação computacional, a fim de que 

fosse possível acompanhar e programar o software diante das diferentes 

problemáticas que se apresentaram no decorrer dos testes. O segundo, também 

como uma bolsa temporária na área de design para atuar na estrutura gráfica visual 

e comunicacional do software.  

Desta forma, numa atividade multidisciplinar, com vários encontros 

presenciais foi possível uma interação ágil, rápida e eficiente nesse processo 

estrutural. Destaca-se que como o programa DCM é concretizado em parceria com a 

Universidad de Sevilla o design da plataforma teve que ser orientado na mesma 

linha do website do programa De la Clase a la Cuenta (DCC), se adequando para 

que fosse possível manter a mesma identidade. Além destes, mais dois bolsistas 

(discentes de Relações Públicas da Unesp) foram agregados à equipe para cuidar 

da produção do conteúdo textual divulgado nos meios de comunicação do DCM. 

Em congruência aos objetivos propostos na discussão inicial para elaboração 

deste estudo coube a este pesquisador o gerenciamento da interlocução 

infocomunicacional entre os atores do DCM, atuando frente às relações humanas e 

à comunicação reticular nesta plataforma de gestão. Com foco nesta linha de 

estudo, algumas variáveis foram observadas ao decorrer desse período de 

experimentação. Para tanto, tomou-se como base os aspectos centrais do 

paradigma da tecnologia da informação apontados por Castells (2002, p. 108) 
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fazendo adaptações segundo a realidade do programa DCM, o que resultou na 

análise das seguintes dimensões: a) como se deu o processo infocomunicacional 

orientado a partir da plataforma de gestão do curso DCM e as relações inter-pares 

entre os atores; b) qual a penetrabilidade dos efeitos do uso da plataforma nos 

processos individuais e coletivos dos atores do programa; c) qual a flexibilidade que 

o uso da plataforma traz para a comunicação reticular; d) qual a convergência de 

algumas tecnologias específicas de informação e comunicação e no que contribuem 

na formação de um sistema integrado; e) quais as formas conflituosas que o uso 

dessa ferramenta ocasiona, tanto em âmbito local como global (nesta dimensão 

observando a questão da interculturalidade). 

A gestão da plataforma do DCM constituiu-se num processo observacional, 

cuja atuação deste pesquisador – como bolsa de iniciação cientifica financiada pela 

FAPESP - tinha por objetivo promover a organização, a mobilização e a articulação 

de todas as condições materiais, humanas e tecnológicas necessárias para garantir 

o avanço dos processos sócio educacionais entre todos os atores envolvidos. 

Partiu-se de algumas etapas na construção do processo de ensino-

aprendizagem no curso DCM. Começou-se com a questão básica para garantir o 

acesso à plataforma a todos os atores envolvidos com o programa, fornecendo 

dados de login para cada participante. Após isso, trabalhou-se na perspectiva de 

fornecer as informações necessárias para que os atores pudessem ter um mínimo 

de domínio técnico da plataforma para conseguirem manuseá-la nos processos de 

troca de informação e conteúdos necessários ao programa. Para isso elaborou-se 

um tutorial com o programa Microsoft Power Point (ppt) explicando e demonstrando 

todos os passos de acesso à plataforma e como manusear as funções contidas na 

mesma. Verificou-se que alguns tutores tiveram dificuldades em utilizar o software, 

mesmo tendo declarado que leram e seguiram o tutorial enviado. Sendo assim, 

foram agendados encontros presenciais com esses tutores para explicar e 

demonstrar diretamente na plataforma, em conjunto com estes, de forma que fosse 

possível observar as dúvidas e esclarecê-las integralmente. 

Buscou-se também mais instruções sobre práticas pedagógicas e gerenciais 

de plataformas virtuais, visando construir novas alternativas que facilitassem o 

processo e aprendizagem e o acesso ao conteúdo e informações. Em decorrência 

desta etapa do processo, acrescentamos algumas funções na plataforma criando um 
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espaço para armazenamento de material didático enviado pelos coordenadores aos 

alunos participantes das agências.  

 

3.3  OBSERVAÇÕES 

 
A comunicação reticular por si só já apresenta suas dificuldades e impasses. 

É a comunicação que está ligada em rede, com várias informações, conteúdos, 

dados e diferentes tipos de comunicação e agentes receptores. Visto desta maneira 

percebe-se a dificuldade em se traduzir e gerenciar todo esse processo e 

transcrevê-lo de forma clara e acessível a todos. As plataformas telemáticas se 

tornam poderosas ferramentas de gerenciamento dessa comunicação e de seus 

processos. Porém, o problema está em se introduzir uma nova ferramenta de 

trabalho na rotina de quem já está acostumado a utilizar uma ferramenta web que 

proporciona alta interatividade e um ótimo funcionamento nas suas funções- 

acredita-se que seja, não somente no caso da plataforma do curso DCM, mas em 

praticamente todos os serviços e plataformas telemáticas usadas nas universidades 

de forma geral. No caso dos alunos participantes das agências (ou seja, os 

matriculados no curso), por exemplo, seria muito mais fácil e simples (e 

provavelmente sem custo algum) utilizar o Facebook como a ferramenta de troca de 

informações e conteúdos didáticos, interação entre alunos, entre eles e os 

professores e tutores. Sem contar que o Facebook também armazena todas as 

informações postadas em seu histórico, não excluindo nada que você não queira.  

Observou-se também que alguns professores já utilizavam alguma plataforma 

- como, por exemplo, o Facebook para socializar conteúdos didáticos, o que 

dificultou fazê-los migrarem dessa para a plataforma de gestão do DCM. O problema 

maior é que as plataformas que eles normalmente utilizam funcionam muito bem 

para eles, e, ainda que não sejam perfeitas, atendem as demandas de trabalho. Em 

contrapartida, a plataforma DCM (no início de sua implantação) não acolhiam todas 

as necessidades dos professores. Muitas alterações precisavam ser feitas para 

torná-la prática e funcional.  

Obviamente, quando se pensa em uma plataforma telemática como o 

buscador Google ou como a rede social Whatsapp ou Facebook há uma grande 

diferença na estrutura e nos serviços em relação às plataformas telemáticas 
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disponíveis em uma instituição de ensino. Isso se deve ao fato de que as 

universidades têm uma estrutura burocrática que impede a utilização de certos 

recursos, tendo como justificativa a necessidade de segurança (sigilo, direitos 

autorais) dos conteúdos e na comunicação que são compartilhados nestas 

plataformas. Ademais, a parte administrativa do software tem que ser cuidada, pois 

independente da necessidade da interatividade também não é possível dar acesso 

para todos os usuários indistintamente a todas as ações de uma plataforma. Por 

exemplo: uma avaliação dos coordenadores deve ser compartilhada somente com o 

grupo de interesse; a postagem de tarefas não pode ser visualizada pelas outras 

equipes e assim por diante, algumas atividades necessitam de discrição e 

procedimentos bem regulados tecnicamente, quesitos que ainda a plataforma 

testada não tinha. 

Em meio a esse processo houve a oportunidade de apresentar a plataforma 

aos parceiros coordenadores do programa DCC da Universidad de Sevilla, Espanha. 

A princípio houve certo antagonismo, pois lá eles usam um site - ou seja, não há 

uma plataforma oficial para gerenciar o programa: os alunos se inscrevem numa 

determinada disciplina, ministrada por um docente, que faz toda a mediação do 

curso. Neste caso específico de Sevilha não há interatividade entre docentes, 

tutores e alunos registrada formalmente pela instituição no programa. Todo o 

processo de ensino aprendizado interativo e ativo é desprezado em termos de 

memória institucional do programa de forma digital, já que após a finalização da 

disciplina os alunos obtêm a nota e mesmo a avaliação e o controle das agências 

não ficam documentadas formalmente, a não ser algumas informações selecionadas 

pelo próprio docente que são inseridas no site do programa, administrado por ele, e 

os resultados finais apresentados pelas agências são impressos e guardados em 

pastas na sala deste mesmo docente na Universidad de Sevilla. 

O programa em Sevilha está totalmente atrelado ao conhecimento tácito de 

um docente – que é o idealizador e gestor no mesmo. Suas práticas pedagógicas, 

conteúdos programáticos e experiências vivenciadas não estão registrados de forma 

explícita e organizada pela instituição. De maneira que, quando se apresentou a 

plataforma de gestão a esta docente, houve receio e incompreensão sobre sua 

conveniência, gerando ruídos comunicacionais. Na visão dela a plataforma seria 

“concorrente” (na questão do número de acessos) ao site do programa. Tudo isso 
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agravado pela dificuldade de relacionamento e entendimento entre as partes devido 

ao fator intercultural e as diferenças da língua. 

No entanto, depois de algumas reuniões via Skype e troca de e-mails foi 

possível sanar os equívocos sobre o propósito da plataforma e sua função no 

programa desenvolvido no Brasil, que tem sua especificidade: é diferente em termos 

de relacionamentos entre os atores. Como solução provisória a plataforma de gestão 

foi abrigada no site do programa internacional de forma a não prejudicar o número 

de acesso deste e de realmente integrar a parceria institucional entre Brasil e 

Sevilha. No futuro a FAAC tem a intenção de realocá-la no domínio dos seus 

serviços telemáticos, consolidando-a com uma plataforma de gestão, memória 

institucional e de práticas de ensino ativo sobre o programa, integrada com seu 

sistema operacional de gerenciamento da graduação. 
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4 PESQUISA: A TERCEIRA ETAPA 

 
Neste capítulo relata-se sobre a implantação da plataforma de gestão do 

programa DCM e o trabalho de gerenciamento realizado na Espanha com o 

programa DCC. Para isso alguns aspectos foram observados e comparados. 

Tomou-se como base a tipologia de organização e divisão do trabalho no paradigma 

informacional apresentada por Castells (2002, p. 308), adaptando os conceitos 

expostos e ressignificando-os sob a perspectiva da realidade dos processos 

informacional, comunicacional e relacional praticada no programa DCM, que tem 

como uma de suas ferramentas de gestão a plataforma telemática apresentada 

anteriormente. Ao longo das pesquisas aplicadas refletiu-se a respeito da 

coordenação dos relacionamentos inter-pares em três dimensões: a primeira 

relacionada ao relacionamento praticado entre tutores e coordenadores do programa 

DCM com a plataforma de gestão. A segunda, diz respeito ao relacionamento das 

agências participantes do programa (os alunos que compõem cada agência) e os 

tutores e coordenadores, por meio da plataforma. E a terceira dimensão, a relação 

existente entre a plataforma telemática do curso e as demais plataformas 

telemáticas (softwares, aplicativos, redes sociais) presentes no cotidiano dos alunos 

e professores. 

Ainda com base na teoria de Castells (2002) - o qual apresenta alguns termos 

de realização de valores presentes nesse processo de organização e divisão do 

trabalho no paradigma informacional - e de outras variáveis destacadas por Aretio 

(2012), Restrepo, Normand, Zúnica (s/d) e Valero (2010), reunidos e apresentados 

na dissertação de Silva (2012) a respeito da acessibilidade digital, definiu-se 

indicadores conforme a realidade do nosso objeto de estudo. Tais indicadores foram 

os pontos chaves observados na gestão da plataforma telemática do programa 

DCM, bem como na gestão do programa DCC. Os aspectos analisados são em 

relação a: 

 Inovação de processos de troca e construção de conhecimento. 

 A acessibilidade da interface dos alunos, tutores e coordenadores do 

programa em relação à plataforma de gestão.  

 Adaptabilidade da plataforma de gestão e demais tecnologias mediante a 

capacidade e as necessidades dos atores envolvidos.  
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 Capacidade de promover e gerenciar os relacionamentos inter-pares, levando 

em consideração os meios disponíveis para tais. 

 Os diferentes espaços disponíveis para a troca e construção de conhecimento 

e relacionamentos (físicos e virtuais). 

 O tempo de resposta na troca de comunicação entre os atores do programa 

DCM e DCC.  

 A velocidade com que a transmissão da comunicação se dá por meio do uso 

da plataforma de gestão do programa. 

 A presença das tecnologias em ambiente familiar, profissional e lazer na vida 

dos atores do programa DCM e DCC. 

 A forma como a informação é absorvida pelos atores do programa através 

das plataformas telemáticas, bem como a prévia seleção desse conteúdo.  

 Capacidade de interconexão entre a plataforma de gestão do programa com 

outros recursos tecnológicos disponíveis. 

Também com base nesses aspectos realizou-se grupos focais com 

estudantes de duas universidades públicas, uma brasileira e outra espanhola, a 

título de comparação dos resultados. Nos grupos focais explorou-se questões 

referentes ao ensino virtual, a efetividade (ou não) das plataformas telemáticas das 

universidades públicas, a comunicação em rede e os relacionamentos estabelecidos 

nela a partir das tecnologias, entre outros pontos observados. 

Realizou-se ainda três entrevistas em profundidade com professores/doutores 

da Unesp e da Universidad de Sevilla a fim de consolidar as considerações 

apresentadas com a opinião de especialistas, trazendo sustância e profundidade.  

 

4.1 PESQUISA COM AS AGÊNCIAS DO DCM 

 

O objetivo deste levantamento foi o aprimoramento da plataforma telemática 

de gestão do programa DCM. Logo no início, no dia 8 de agosto de 2015, aplicou-se 

uma pesquisa via Web na plataforma Google visando conhecer o nível de aceitação 

da plataforma telemática do programa pelos alunos participantes, como ela estava 

sendo percebida pelos mesmos, bem como avaliar a existência ou não de 

debilidades nos processos técnicos e cognitivos no que se refere à comunicação e 
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interação. Sendo assim, apresenta-se a seguir os resultados obtidos com essa 

pesquisa inicial: 

Com relação a possíveis dificuldades na utilização da ferramenta, 100% dos 

alunos participantes responderam que tiveram alguma dificuldade na hora de 

manusear a plataforma. Dentre esses 71,4% apresentaram dificuldades moderada e 

28,6% média em relação ao manuseio. Verificou-se que os pontos principais de 

dificuldades apontados foram relacionados às operações técnicas deste software de 

gestão, produzindo vários ruídos comunicacionais e inter-relacionais em meio ao 

processo de produção, reprodução e troca de informações e conteúdo. Como afirma 

Dowbor (2013) a revolução das tecnologias de informação e da comunicação gera 

mudanças especialmente para administrar os processos educacionais presentes na 

sociedade. Urge a utilização de novas regras, de uma outra mentalidade nessa 

ambiência digital. 

Já na averiguação quanto à efetividade da plataforma, na opinião dos 

estudantes, ninguém afirmou que a plataforma era totalmente efetiva: 71,4% 

disseram ser efetiva em parte e 28,6% afirmaram que não era efetiva. De certa 

forma com a popularização das redes sociais e dos softwares sofisticados de 

relacionamento as plataformas mais tradicionais e formais das instituições se tornam 

arcaicas para os usuários que comparam os benefícios e artifícios desta com as 

demais no mercado.  

 
A plataforma é muito efetiva no que diz respeito à disposição das 
tarefas, mas em relação ao agendamento de tutorias ela dificulta um 
pouco o processo (A). Algumas funções ainda parecem não estar 
completas (B). Os tutores não respondem pela plataforma, apenas 
pelo seu e-mail pessoal da FAAC (C). Sempre tenho problema em 
acessar, pois o sistema indica que minha senha não está certa, 
sendo que já troquei duas vezes. Isso dificulta a interatividade da 
nossa agência com o programa (D). Em alguns momentos a 
plataforma é útil, mas poderiam ser disponibilizados mais conteúdos 
sobre os módulos que estamos cursando dentro do programa (E). 
Consideramos a plataforma confusa, nem sempre sabemos se ela 
funciona ou não. Não conseguimos entender muito bem sua 
funcionalidade, mas consideramos o suporte sempre presente (F). 
Ela contribui de certa forma para a organização da nossa agência(G). 

 
Quando questionados com relação a possíveis problemas técnicos ou 

cognitivos no que se refere à plataforma, 100% relataram já ter tido algum problema 

desta natureza, envolvendo desde dificuldades de acesso e problemas com a senha, 
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falta de cadastro, travamento, até falta de retorno dos tutores, esta última que 

tecnicamente, não faz parte dos serviços da plataforma, pois depende da 

disponibilidade dos docentes para responderem. 

 
Tive problemas com a minha senha de acesso e também na hora de 
marcar tutorias. Alguns tutores não nos respondem por meio da 
plataforma. Utilizam seus e-mails pessoais (A). Problemas na 
comunicação com os professores tutores. Alguns professores 
alegaram que não recebiam notificações quando enviávamos algum 
conteúdo para eles (B). Todos os membros da minha agência 
precisaram de uma nova senha para conseguir acessar a plataforma, 
pois sempre dava erro na hora de acessá-la (C). Sempre indica erro 
ao colocar senha ou login (D). Alguns dos membros ainda não 
conseguiram acessar suas devidas áreas da plataforma, mesmo 
depois de relatar os problemas à organização (E). Sim, marcamos 
mais de quatro tutorias por ela, e nenhuma foi cadastrada (F). Ela 
trava um pouco em alguns procedimentos (G). 

 
Percebe-se então, que os fatores técnicos no uso da plataforma 

impossibilitaram, em alguns casos, a efetividade do processo comunicacional e 

informacional, criando uma defasagem na coordenação do processo 

infocomunicacional do programa DCM. A maioria dos estudantes relatou problemas 

durante o acesso à plataforma. Essas dificuldades, além de atrapalhar a 

comunicação entre os diferentes usuários, comprometeram o cronograma dos 

alunos e também dos professores tutores. Uma falha técnica em um curso que 

utiliza uma plataforma telemática como principal ferramenta de trabalho pode causar 

graves barreiras e interrupções no processo de desenvolvimento do plano de 

atividades. Portanto, visando o aprimoramento da plataforma telemática do curso 

solicitou-se aos alunos que sugerissem possíveis melhorias no software para torná-

lo efetivo e, assim, dar conta de gerir melhor o processo infocomunicacional no 

DCM: 

 
Mais agilidade e algumas melhorias podem ser feitas também na 
mediação entre as agências e os tutores cadastrados na plataforma 
(A). Os tutores receberem as devidas notificações sempre que 
respondermos às tarefas requisitadas ou realizarmos alguma 
pergunta direcionada a eles (B). A plataforma enviar e-mails para o 
e-mail pessoal de trabalho do professor, assim eles responderiam 
mais prontamente (C). Simplificação do mecanismo de cadastro (E). 
Melhorar a parte de upload dos arquivos, que travam um pouco (G).  

 
Ficou evidente que o software precisaria passar por várias mudanças 

técnicas, pois sua funcionalidade afetaria não só o desempenho na administração 
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técnica da própria plataforma, como também da comunicação reticular que permeia 

todo o programa DCM. Um dos participantes sugeriu uma readequação pontual para 

cada problema apontado, também os coordenadores e docentes opinaram, pois da 

maneira como estava não estava sendo efetiva: 

 
Na verdade, ela deveria ser melhor estudada, acredito que tenha 
alguns pontos relevantes que não foram levados em conta. Por 
exemplo, há muita dificuldade de usar a plataforma para marcar 
tutorias e para saber se o processo foi finalizado com sucesso ou 
não(F). 
 

Assim, após conversa com alguns tutores do programa e a aplicação da 

primeira pesquisa de opinião com os alunos que compuseram as agências do 

programa percebeu-se que a maioria dos problemas levantados em relação à 

plataforma eram técnicos. E que estes eram decorrentes de ruídos comunicacionais 

dentre os atores participantes deste processo. A falha era então da comunicação 

entre os operadores e construtores do software e os usuários da plataforma, visto 

que ela não atendia o pretendido. Foi preciso adequá-la à demanda, arrumar 

algumas funções e torná-la mais dinâmica, mais fácil de manuseá-la, mais prática e 

efetiva aos usuários. Após o feedback dos professores e alunos foi possível 

reestruturar as funções, com vistas a efetivar e melhorar a comunicação e, por 

conseguinte, melhorar também o uso da plataforma de gestão do programa. 

No dia 22 de outubro de 2015 foi apresentado aos alunos participantes e aos 

professores tutores do programa DCM por meio de uma tutoria (utilizando como 

recurso multimídia o ppt) as novas funções e melhorias realizadas na plataforma, 

mediante ao feedback obtido na primeira pesquisa de opinião e das observações 

realizadas ao longo do percurso por este aluno, professores e gestores do 

programa. 

Além disso, no dia 5 de novembro de 2015 realizou-se um workshop a 

respeito de “Como utilizar corretamente a plataforma de gestão do curso DCM”, no 

qual atuei como orientador para sanar eventuais e persistentes dúvidas técnicas e 

metodológicas em relação ao uso do software. 
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4.2  RESULTADOS DAS ENTREVISTAS EM PROFUNDIDADE  

 
O objetivo inicial na realização de uma entrevista em profundidade com pelo 

menos um aluno representante de cada agência participante do programa DCMI 

(Brasil e Espanha) é para analisar o processo comunicacional em rede e as 

influências desta e do sistema operacional nas relações cognitivas e tácitas entre os 

participantes do curso. Porém, apesar de todas as agências confirmarem a presença 

de um representante no dia agendado para as referidas entrevistas nem todas de 

fato compareceram. Das sete agências participantes do programa no Brasil apenas 

quatro apareceram para a entrevista. Já na Espanha, das treze agências 

participantes nove compareceram para esta atividade. Realizou-se outras tentativas 

de contato via e-mail com as agências que não se apresentaram para as entrevistas, 

porém sem sucesso. Apesar de não termos 100% das agências representadas nas 

entrevistas foi possível reunir vários dados para subsidiar o estudo. As entrevistas 

realizadas com os alunos do programa DCM ocorreram no dia 18 de dezembro de 

2015, nos estabelecimentos da FAAC e as com os participantes do programa DCC 

na Espanha ocorreram no dia 17 de março de 2016, nos estabelecimentos da 

Universidad de Sevilla. 

 

4.2.1  Resultados Entrevistas DCM 
 
Em relação ao programa DCM perguntou-se aos alunos a importância do uso 

da plataforma telemática de gestão implantada e foi unânime a necessidade desta, 

especialmente para organizar os procedimentos e tarefas, e as notas e frequência 

do curso. 

 
Eu acho que ela organiza melhor as coisas. Seria ruim se fosse tudo 
por e-mail, por exemplo. Até porque é um curso que tem as tarefas 
certas e já delimitadas para serem feitas, tem uma sequência, não 
poderia ser simplesmente só por e-mail. Acho que as coisas iam ficar 
muito perdidas. Ela ajuda a organizar de uma forma geral (1).   
 

Observa-se a necessidade de uma mudança de mentalidade para poder 

administrar a educação nessa nova era que envolve também o fazer uso das novas 

tecnologias de informação e comunicação, e para participar desta nova estrutura 
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social, como diz Gomes (2015, p 21), é preciso passar por uma nova alfabetização. 

É preciso aprender a linguagem das telas, das tecnologias da interrupção. 

Por isso, embora os alunos afirmem teoricamente que a plataforma oferece 

um suporte importante no desenvolvimento do processo comunicacional e cognitivo, 

como arquivo e memória do programa, ou ainda no desenvolvimento das relações 

inter-pessoais, todavia, na prática, as coisas não pareciam funcionar bem: 

 
Ainda prefiro marcar as tutorias pelo e-mail. É mais fácil. Eu gosto da 
plataforma. Ela é útil, mas tem que ser aprimorada, tanto na forma 
dos professores nos passarem sobre a importância dela pra gente 
quanto para nós nos adequarmos à dinâmica do programa. É um 
programa que tem sua própria metodologia e a plataforma faz parte 
dessa metodologia, então temos que nos adequar. Acho que falta 
também um pouco do hábito dos alunos de acessarem a plataforma, 
terem mais contato com isso (2).  
 

Levando-se em consideração as críticas apresentadas pelos alunos 

perguntou-se sobre as maiores dificuldades encontradas no processo de uso da 

plataforma no programa DCM:   

 
A maior dificuldade era com relação aos professores-tutores no 
momento de responder nossas mensagens. A maioria deles não 
responde pela plataforma. Íamos atrás dos tutores em suas 
respectivas salas de atendimento na faculdade e eles nos falavam 
para enviarmos mensagem para o e-mail pessoal deles.  Sempre 
marcamos tutorias através do e-mail pessoal dos tutores, mesmo 
depois da reestruturação da plataforma, porque já tinha virado um 
costume. Alguns deles demoravam demais para nos responder pela 
plataforma então tínhamos que ir atrás deles pessoalmente para 
cobrar uma resposta ou mesmo para marcar tutoria. Nunca 
conseguimos fazer esse contato 100% pela plataforma (3). Achei um 
pouco difícil de acessar a plataforma e também achei que demorava 
um pouco para os professores responderem. Às vezes se perdiam 
algumas informações no contato, pois marcávamos tutoria com 
professor, aí ele respondia remarcando para outro dia, aí não 
podíamos ir e retornamos isso, mas aí ele não visualizava a 
mensagem. Era uma confusão. Isso se deu principalmente no 
primeiro módulo do programa (1).  

 
Observa-se aqui que o problema não era técnico, mas, sim, referente ao 

hábito de uso no cotidiano de tutores e alunos, diferentemente do Facebook ou do e-

mail que está incorporado às atividades do dia a dia das pessoas. Uma das alunas 

que relatou as inúmeras dificuldades sobre o uso da plataforma DCM, mesmo 

depois dos ajustes, declarou que esta não contribuía para o processo interativo 



46 
 

 

comunicacional em rede, pelo contrário, atrapalhava, confirmando que precisa haver 

uma predisposição dos participantes para utilizá-la em conjunto. 

 
Sobre a plataforma DCM, é uma plataforma que eu não gosto de 
usar. Acho ela complicada, não é nada intuitiva. Mesmo depois das 
mudanças que foram feitas na plataforma. Continuou a ter problemas 
técnicos. Isso desanima porque algo que era para facilitar seu 
trabalho acaba dificultando. E não tem aderência dos professores. 
Alguns professores falam “ah, não fala pela plataforma porque eu 
não vou responder”. O que adianta você usar a plataforma se você 
não será respondido pelo professor através da mesma? Desanima 
totalmente. Na maioria das vezes os professores tutores pediam para 
nós mandarmos solicitações de tutorias pelo Facebook (3). 

 
Um dos pontos relatados pelos alunos é o fato deles não terem tido uma aula 

inaugural na qual fossem instruídos sobre como utilizar esta plataforma de gestão do 

curso, já que é uma importante ferramenta para o programa. Isso demonstra que a 

interatividade da plataforma, mesmo entre os mais jovens era comprometedora, o 

que dificultou a adesão da mesma. 

 
Nós não tivemos uma aula de “como utilizar a plataforma”. Eu 
sempre tive que ficar entrando no ppt enviado porque sempre 
esquecia de como mexer na plataforma. O ppt era funcional porque 
demonstrava cada passo, mas como eu falei a plataforma não era 
intuitiva a ponto de eu sempre lembrar na hora de abri-la. Eu não 
podia nem jogar esse ppt fora, porque eu sabia que se eu perdesse 
esse ppt eu não ia saber como usar a plataforma (4). 

 
Dentre as sugestões dos alunos para as próximas edições do programa DCM 

estão a necessidade de se dar maiores instruções para seu uso e a obrigação e 

incentivo a todos os participantes para criar uma postura de uso rotineira. 

 
Tem que ser algo o mais fácil possível. Algo que realmente 
demonstre necessidade de uso. A gente não sente necessidade de 
utilizar a plataforma. Talvez para a coordenação do curso seja 
necessária a utilização da plataforma, mas e para os alunos? Ela se 
faz necessária? Não é o que parece. Eu posso marcar as coisas tudo 
pelo meu e-mail, é mais fácil para mim. Então deve- se pensar em 
criar a necessidade. E também pensar na hora de apresentar a 
plataforma para nós. O ppt ajudou, mas não achei que foi tão efetivo 
quanto seria uma aula de “como utilizar a plataforma” (2). Deveria ter 
tido um encontro só para passar sobre a plataforma, ensinar a 
mexer, principalmente em relação ao envio, recebimento e 
aprovação das tarefas que tínhamos que realizar (1). Pelo programa 
DCM ser recente tudo está sendo aprendido. Desde a metodologia, 
dos professores e alunos. Não temos a cultura de utilizar a 
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plataforma. Realmente ela é difícil, é um pouco complicada. Mas se é 
algo necessário para o programa deve-se então criar essa 
necessidade de uso (4).  
 

Vê-se com estes dados que um ponto importante é oportunizar a educadores 

e alunos um ambiente de aprendizado. Segundo Almeida e Moran (2005), deve ser 

um espaço no qual eles possam absorver as mudanças originadas pela inserção dos 

elementos telemáticos em suas rotinas. Especialmente os educadores precisam 

antes mesmo de se posicionarem como mediador pedagógico neste ambiente digital 

ter uma base de aprendizado a respeito dessas tecnologias para que sejam capazes 

de inserir esses aspectos em sua prática pedagógica.  

 
4.2.2  Resultados Entrevistas DCC 

 
Vale destacar que o programa desenvolvido na Espanha é diferente do Brasil, 

pois lá não tem vários tutores e professores e nem a plataforma telemática é 

utilizada como gestora do curso, já que todas as notas e comunicação com os 

alunos e agências são feitos por um único docente. Toda a comunicação e gestão 

das informações e conteúdo estão centralizados na diretora do programa em Sevilla, 

Ana María Cortijo Sánchez, que orientou a permanência deste pesquisador neste 

país. Entretanto, apesar do programa DCC não possuir uma plataforma de gestão 

para o curso de lá, perguntou-se aos representantes de cada agência da Espanha a 

opinião em relação a existência de um software que gerisse todo o processo de 

troca infocomunicacional do programa. Para as agências do DCC que se 

manifestaram a ideia é interessante, o que talvez pudesse ser incorporada pelo 

programa na Espanha, no sentido de se obter uma memória, ou um banco de dados 

sobre o programa que não se restringisse a um professor. Outros afirmam que um 

software como esse não faz falta, visto que o programa tem sido desenvolvido com o 

apoio dos e-mails e do site do mesmo, que se presta para o fim de preservação 

institucional e de memória do programa na Espanha. 

 
Interesante la Idea de un software para gestionar la comunicación 
entre las agencias y los tutores (9). Creo que ella pueda organizar 
más las cosas, las informaciones, pero avanzamos bien utilizando el 
correo electrónico (7). La idea de la plataforma es buena, pero 
seguimos bien con los correos (11).  
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Sendo assim, questionou-se as agências a respeito de como funciona a 

gestão do relacionamento inter-pessoal e do processo infocomunicacional no 

programa DCC, a fim de verificar até que ponto uma plataforma telemática de gestão 

para esse programa se faz necessária.  

 
Pues, para comunicarse con Ana utilizábamos más el Whatsapp. Yo 
tenía su Whatsapp personal y luego para cualquier cosa urgente 
hablábamos por ahí. Las cosas que ella nos iba pidiendo eran por 
email. Y toda semana teníamos la reunión personal con ella (15). 
Nosotros la (Ana Cortijo) teníamos en Whatsapp. Cuando pasaba 
algo o teníamos alguna duda o queríamos una tutoria nosotros 
comunicábamos con ella por medio de Whatsapp o por medio de 
correo (7). Nosotros la teníamos en Whatsapp. Y cuando no, 
utilizábamos el correo (13).  Pues sobretodo atreves de correo. Pero 
también tuvimos reuniones por teléfono porque por Skype no 
funcionaba, por Whatsapp y tutoria. Casi toda la semana teníamos 
tutoria (9). Le mandábamos un correo o un Whatsapp (14). Con Ana 
comunicábamos principalmente por correo electrónico. Y por 
Whatsapp también. Y cuando teníamos alguna dificultad  
llamábamos por telefono (10). 

 
Pelo relato dos alunos da Espanha vemos que o processo comunicacional 

entre os alunos e o tutor (no caso a Ana Cortijo) se dava principalmente a partir de 

email e do aplicativo Whatsapp. As tutorias normalmente eram marcadas via 

mensagens no Whatsapp e as tarefas que as agências deveriam desenvolver eram 

enviadas por email ou então passadas pessoalmente aos alunos nas tutorias 

presenciais. 

Nota-se que o processo comunicacional em rede acontece praticamente 

instantaneamente, e esse é exatamente um dos objetivos esperados pelo programa 

DCM com a utilização da plataforma de gestão, a instantaneidade na troca de 

comunicação e conteúdo entre os distintos atores participantes do programa. Como 

observado, neste quesito, por conta das defasagens técnicas do software e da 

dificuldade e rejeição ao uso, a instantaneidade não foi alcançada como pretendida. 

No curso na Espanha esse processo comunicativo, mesmo sem uso de uma 

plataforma, acontece com efetividade, mas também não é tão imediata quando 

desejada. Ressalta-se que é apenas um professor que coordena tudo e isso é mais 

fácil pois está centrado numa única pessoa, mas como verifica-se nas falas dos 

alunos também há dificuldades de contato e respostas imediatas. 
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A veces era rápido, puede ser no tanto. Pero yo entiendo que de toda 
manera ella detenía todo, la organización, todas las agencias, las 
tutorías, no hay como ella estar conectada todo tiempo al teléfono y 
correo o cosas así. Pero, sin embargo, siento que de pasar de un día 
no pasaba, sabíamos que a cierto momento del dia ella nos 
contestaría. Pero de igual modo no fue algo que nos causara 
molestias (8). Con Ana es difícil comunicarse, porque o no te 
contesta el Whatsapp o no te contesta el correo (11). Es un poco 
difícil que Ana le conteste prontamente porque ella lleva muchos 
proyectos a la vez, entonces había momentos que sí, me contestaba 
al momento, pero si no nos contestaba en otro dia. Pero que 
entendemos. Y cuando estábamos con ella en las reuniones de 
tutoria la comunicación era muy fluida. Cara a cara te resolvía todas 
las dudas y te ayudaba a seguir avanzando en el trabajo (15). La 
reunión personal con ella era muy efectiva, te escuchaba y hacía 
todo lo posible (9). Ana tarda mucho en contestar, pero cuando 
necesitábamos una respuesta le insistíamos muchísimo por 
Whatsapp hasta que ella respondía. Pero al final em Whatsapp 
siempre te responde(12). 
 

Percebe-se, portanto, certa demora no processo comunicacional entre as 

agências e a tutora do DCC, pois a troca de informação também não se dá 

instantânea e ainda assim, os alunos qualificam a comunicação existente como 

efetiva, pois não atrapalhava o desenvolvimento do trabalho das agências. Vê-se 

que a postura dos alunos de lá é mais condescendente, visto que lá é somente um 

docente para atender a todos. Quando questionados sobre a possibilidade de ter 

outros professores-tutores que auxiliassem a coordenadora Ana Cortijo e pudessem 

realizar tutorias com as agências, percebe-se que a maioria vê isso como uma boa 

opção para a melhoria do programa: 

 
Bueno, podría ser una opción para que pronto ya no tuviera tanto 
trabajo, tanta carga encima. Pero sin embargo me pareció que ella lo 
hace muy bien (15). Sí, quizás sí. Más ágil, sobretodo. Porque al final 
Ana es una y tiene que atender 13 agencias, cada agencia formada 
por 5 alumnos, más la organización del DCC. Entiendo que si la 
escribo un Whatsapp y no me contesta es porque tiene mucha cosa y 
si hubiera más profesores o más gente con Ana que si hubiera 
metido en eso pues sería todo más ágil y más fácil la comunicación 
(7). Lo que pasa es que en realidad DCC lo coordina todo Ana, 
entonces ella tiene visión general de todo y lo lógico es que ella este 
a par de todo. Tal vez si hubiera una segunda mano para que la 
ayude en el general estaría bien. Pero ella siempre nos ha 
coordinado bien, hemos tenido tutorías semanales. Quizás por ella, 
porque es mucho trabajo, pero para nosotros hemos ido bien cuanto 
profesor (9). A ver, es que quizás que los lleven varios profesores es 
un punto de vista distinto. A llevarlo Ana, todo el proyecto, sabía 
cómo íbamos avanzando todas las agencias y el nivel que había. Si 
hubiera distintos profesores, a lo mejor, algo debería de estar 
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desequilibrado, ya que todo no partiría de una misma visión de una 
persona. Incluso nuestra idea podría pisar. Compartimos nuestra 
idea y nos dijeron que ya otra agencia lo había propuesto. Si hace 
con profesores distintos puede ser que presentemos la misma idea 
varias agencias (13).  
 

Entretanto, mesmo apresentando algumas dificuldades para gerir a demanda 

das tutorias requisitadas pelas agências, os alunos, embora satisfeitos com o 

atendimento da coordenadora, acreditam que a utilização de uma plataforma de 

gestão poderia tornar todo o processo comunicacional mais fácil e mais ágil. Um 

ponto importante destacado por uma das agências (13) foi em relação ao 

conhecimento pleno que Cortijo tem a respeito do desenvolvimento de cada uma 

das agências. Isso pelo fato de apenas ela estar à frente do programa, o que pode 

também levar a crítica de que todos os trabalhos terão um posicionamento similar, 

não dando espaço a projetos diferenciados com focos em outras áreas de 

conhecimento.  

 

4.2.3  Resultados comparativos DCCI 
 
Neste item apresentam-se algumas comparações entre as respostas dos 

alunos do DCM e dos do DCC. Para isso algumas perguntas foram semelhantes aos 

dois grupos, a fim de se analisar as discrepâncias e similaridades. 

Com relação às diversas plataformas, softwares e aplicativos utilizados pelas 

agências do DCMI para desenvolver a troca de comunicação reticular e o 

relacionamento inter-pessoal entre os próprios alunos e suas respectivas agências 

observa-se a predominância do aplicativo Whatsapp. Em seguida temos o Facebook 

e em terceiro lugar em relação à frequência de uso das plataformas da Google, 

como o Google Drive e o Google Hangout. 

 
Nós temos grupo no Facebook e no Whatsapp. Sempre 
conversamos nesses grupos. Quando falávamos algo importante 
nesses grupos, algo que não poderíamos esquecer colocávamos em 
um arquivo no Google drive, porque as informações se perdem fácil 
no grupo do Face e do Whats. O Drive ajudou muito a gente. O 
Whats é mais para coisas (conversas) rápidas. Assuntos importantes 
sempre colocamos no Drive (1). Nós temos grupo no Whats e no 
Facebook. Porém, não achamos tão efetivo conversarmos por Whats 
e por face porque as informações se perdem muito (4). Teníamos un 
grupo en Whatsapp. Whatsapp era mucho mejor para nosotros 
porque es un medio instantáneo y mucho más útil (9).  La principal 
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que utilizábamos nosotros era Whatsapp. Teníamos un grupo en 
Whatsapp de los miembros de la agencia. Utilizábamos también 
Google Drive para compartir todos los artículos, el correo y Facebook 
(las veces utilizábamos para poner algunas cosas por ahí, pero no 
mucho) (7). Por lo general, para hacer cosas muy inmediatas 
utilizábamos el Whatsapp. Teníamos un grupo en Whatsapp que las 
cosas inmediatas iban pasando por ahí todo y para estar siempre 
más actualizados (11). Sobretodo Whatsapp y Facebook. En 
Facebook teníamos siempre un grupo donde pasábamos los 
artículos, documento. Además utilizábamos Dropbox, ahí era donde 
estaba todo, todo los 5 meses de trabajo está ahí. Además 
utilizábamos Google Drive (15). Sobretodo grupo de Whatsapp. Drive 
para transmisión de aquivos. Alguna veces utilizamos correo para 
pasar artigo y eso, pero muy poco. Y Google Hangout para hacer 
video llamada (12). Whatsapp. Todos los días estábamos con el 
móvil. También hemos utilizado correo electrónico, la plataforma de 
Google Drive. Por Facebook no hablábamos mucho (8).  
Principalmente por Whatsapp y también por el correo. Las cosas más 
importantes por Skype y teníamos alguna duda llamábamos por 
teléfono. No teníamos grupo en Facebook, tampoco nos hablábamos 
mucho por el chat de Facebook (10). 
 

Fica evidente a utilização do aplicativo WhatsApp para tratar de assuntos 

urgentes e de certa forma, simples. Os temas mais difíceis e polêmicos são tratados 

via Drive, e-mail e outros. Apesar das facilidades trazidas pelo Facebook no que se 

refere à instantaneidade na transmissão e na troca do processo comunicacional vê-

se que os próprios alunos aderem a outras plataformas e softwares na hora em que 

vão tratar de assuntos mais sérios, até mesmo como forma de registro e para manter 

mais organizada as informações. 

 
Sempre fazemos reunião presencial. Não tivemos muitas reuniões 
porque sempre dividimos as tarefas. Cada um ficava responsável por 
cada coisa. Discutíamos nas reuniões o que seria feito e como seria 
feito e depois na hora de fazer cada um fazia sua parte (3). Sempre 
fazemos reunião, tanto presencial como por Hangout. Para nós 
funcionava muito bem porque as informações ficavam mais claras e 
organizadas, ao contrário do que seria uma conversa por Whats, por 
exemplo. No primeiro módulo do programa nos reuníamos uma vez 
por semana. Mas nesse módulo três que teve muitas coisas para 
entregar tivemos que nos encontrar todos os dias da semana. 
Depende muito da demanda de coisas que tem para se fazer (2). 
Para las cosas más importantes nos hablábamos en persona y si era 
un tema muy específico, algo muy concreto y urgente hablábamos 
por Whatsapp (14). Más que en reuniones físicas, por persona, 
hemos hablado mucho más cosas de la campana por Whatsapp. Lo 
gordo si fue por persona (8). Y por lo general nos gustaba mucho 
hacer las cosas juntos, reunirnos en personal. Cuasi todas las cosas 
hacíamos personalmente (12). Para reuniones en personal se hacía 
más complicado porque vivimos todos distantes y no somos todos de 
la misma facultad entonces siempre era Whatsapp, Dropbox y 
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tampoco hemos quedado todos los días juntos. Cuando no podíamos 
quedar, quedábamos en el Drive y escribíamos todos los miembros a 
la vez (7). Reunión personal casi al diario. Somos más eficientes 
cuando en persona (13). 
 

Pode-se perceber a importância do relacionamento inter-pessoal face a face 

nos relatos e apesar da existência de várias plataformas telemáticas e de vários 

softwares e aplicativos voltados para a transmissão infocomunicacional estes não 

substituem a importância do relacionamento presencial.  

 

4.2.4  Observações e Comentários 
 
Mediante os dados obtidos com as pesquisas realizadas e relatadas 

anteriormente pode-se resumir nos seguintes resultados: 

 Os alunos do DCM entendem a utilidade da plataforma telemática de gestão 

do curso embora ainda achem que ela não foi efetiva, não atendeu aos requisitos 

funcionais dos seus usuários, pelo menos nesta última edição do curso, quando 

estava em teste. 

 Fica evidente que as defasagens técnicas no software contribuíram para os 

ruídos comunicacionais apresentados pelos alunos, embora ainda falte ampla 

divulgação entre os atores do curso para que se institua uma cultura de utilização 

desta plataforma. 

 Os professores/tutores não utilizaram adequadamente a plataforma de gestão 

do programa, pois já estão acostumados a outras plataformas como e-mail e 

Facebook, o que acaba por prejudicar a inserção da plataforma como gestora do 

processo do curso em questão. 

 Deve-se criar a necessidade de uso deste software tanto para os 

professores/tutores quanto para os alunos participantes do programa para que 

este se torne mais efetivo em seus objetivos de comunicação, banco de dados e 

memória institucional do mesmo. 

 A plataforma telemática DCM, inserida para agilizar o processo 

comunicacional, precisa ser constantemente avaliada e adequada para ser 

intuitiva a seus usuários incentivando-os seu uso cotidiano.  

 Uma plataforma telemática de gestão como a do programa DCM pode 

aparentemente, não ser tão útil em relação à interatividade e rapidez, mas 
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formalmente, ela vai integrar todos os docentes, tutores e alunos e proporcionar a 

memória do curso para a instituição promotora. 

 O aplicativo Whatsapp foi o mais utilizado para comunicações rápidas, porém 

isso não dispensa uma plataforma formal integradora que oriente o curso durante 

todos os anos de sua execução: são usos e objetivos diferenciados. 

 Por mais que existam inúmeras plataformas telemáticas (incluindo as redes 

sociais) percebemos a importância que os próprios alunos atribuem ao contato 

face a face. Ainda que as plataformas auxiliem no quesito tempo e espaço, 

intensificando e oportunizando uma troca infocomunicacional entre diferentes 

indivíduos ao mesmo tempo, ainda assim o contato presencial ocupa uma 

importância maior no conceito dos alunos.  

 

4.3 RESULTADOS DOS GRUPOS FOCAIS  

 
Como previsto no projeto deste estudo realizou-se grupos focais com os 

estudantes da UNESP Bauru e da Universidad de Sevilla (a título de comparação 

entre ambas), a fim de se avaliar percepção dos alunos referentes aos seguintes 

quesitos: 

 A acessibilidade da interface dos alunos e professores em relação às 

plataformas telemáticas de ensino das universidades públicas. 

 Velocidade com que a comunicação se dá por meio do uso dessas 

plataformas. 

 Capacidade de interconexão entre tais plataformas comparadas com 

outros recursos tecnológicos disponíveis. 

 A aderência por parte dos alunos em relação ao ensino virtual. 

 A presença da tecnologia no cotidiano dos estudantes. 

 Os diferentes espaços disponíveis e utilizados pelos alunos para a 

troca e construção de conhecimento e relacionamentos (físico e 

virtual). 

O grupo focal concretizado no Brasil foi aplicado nos estabelecimentos da 

Unesp, campus Bauru, no dia 18 de dezembro de 2015, com universitários da 

Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação e os dois grupos focais realizados 

na Espanha foram na Universidad de Sevilla, sendo o primeiro no dia 01 de março 
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de 2016 e o segundo no dia 17 do mesmo mês, ambos com a participação de 

estudantes da Facultad de Comunicación e da Facultad de Ingeniería. 

Deste modo, a seguir, descreve-se os principais dados e achados, 

consubstanciados pelas próprias falas dos participantes de forma e demonstrar 

como se chegou aos referidos resultados. 

 

4.3.1  Resultados Grupo Focal Brasil 
 
Em relação ao sistema telemático oferecido pela FAAC (Unesp – campus 

Bauru), perguntou-se a opinião dos alunos sobre esta plataforma, os pontos 

positivos e negativos do sistema. 

Nota-se que as opiniões sobre esta, se resumem a uma ferramenta 

acadêmica, para verificar notas e frequências, coletas de documentos, tirar relatórios 

formais e conversar de maneira geral com os integrantes do processo.  

 
Gosto muito do sistema. Acho muito eficaz, principalmente para ver 
nota, frequência e para ver os materiais que os professores enviam 
(4). Eu acho o sistema muito bom também, bem completo. Cada vez 
mais facilitando na retirada de documentos acadêmicos (6). Eu o vejo 
como uma grande ferramenta para disponibilização de arquivos. Ele, 
como ferramenta, oferece muitas coisas, principalmente porque se 
trata de uma instituição pública e ele por conta própria faz vários 
tipos de relatórios mensais, de frequência, matrícula, de notas e 
atividades que os professores estão passando (5). Como ferramenta 
pedagógica eu gosto bastante do sistema porque ele consegue ter 
um arquivo grande, consegue conversar de uma maneira bem 
eficiente com todas as pessoas ao mesmo tempo e de uma maneira 
bem prática e ele consegue guardar distintas informações sobre os 
alunos, professores, universidade, sobre corpo docente (1). 
 

Também é importante destacar as observações dos alunos em relação às 

defasagens no sistema, foram reportados como sendo falta de competência no uso 

e frequência por parte de seus usuários (discentes e docentes). 

 
O sistema é muito bom, mas falta nós e os professores utilizarmos 
mais (2). Muitas vezes os professores enviam materiais pela metade, 
demoram para enviar certo material (6). Falta aderência dos 
professores e falta tempo para eles utilizarem e atualizarem as 
informações nessas plataformas. Muitas vezes meu quadro de faltas 
e de notas estava totalmente desatualizado (1). Acho que falta mais 
vontade e empenho dos professores utilizarem com maior frequência 
os e-mails, as plataformas da universidade (3). Umas das coisas que 
acho ruim é que não tem o e-mail de todos os professores no 
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sistema e alguns e-mails mostrados no sistema não são exatamente 
o e-mail que os professores utilizam (5). O grande problema do portal 
de sistemas é que nem o corpo docente nem o corpo discente estão 
educados e preparados para utilizar esse sistema como primeira 
instancia. Estamos muito mais preparados a utilizar o e-mail, 
WhatsApp, Facebook, até porque a plataforma em si é muito arcaica 
ainda. Não oferece chats ou fórum de discussões para trabalho, não 
disponibiliza uma plataforma que possamos escrever o trabalho (4). 
 

Verifica-se ainda que alguns professores utilizam de e-mails e até mesmo 

suas redes sociais para interação com os alunos alegando precariedade da 

plataforma, ou dificuldades para fóruns de discussão, porém estas são ferramentas 

que complementam os serviços telemáticos e não concorrem entre si. Vemos nos 

relatos de um dos participantes, a seguir, que a utilização do Facebook amplia a 

divulgação e socialização dos trabalhos para além da comunidade acadêmica, mas 

carece uma reflexão sobre os direitos autorais e consequências que isso pode gerar. 

 
Eu tenho professor que já fez entrega de trabalho por Facebook. 
Como meu curso é de design nosso trabalho é visual. A princípio 
achamos um pouco de relaxo por parte do professor em se utilizar o 
Facebook para este fim, mas a maneira de se entregar o trabalho foi 
muito legal, pois todos estavam vendo o que você estava produzindo 
dentro da faculdade. É legal sua mãe, por exemplo, ver seu trabalho 
da faculdade. Você podia ver o trabalho dos seus amigos. Muita 
gente comentava as fotos dos nossos trabalhos. As pessoas ficam 
sabendo o que você está fazendo. A faculdade é um ambiente muito 
fechado. O que fazemos aqui fica preso aqui. E de repente você ter a 
opção de colocar isso para todo mundo ver é bem legal. Hoje em dia 
você pode fazer um portfólio inteiro online e qualquer pessoa do 
mundo pode ter acesso. Outro dia uma revista da China veio falar 
com meu amigo que queria publicar um desenho dele. Isso não seria 
possível se não estivesse visível a todos.  Mas realmente ficam meio 
bagunçadas as coisas, porque de repente você posta uma coisa de 
trabalho/ acadêmico e aí em outra hora você posta fotos de suas 
férias, besteiras que você posta no seu perfil etc. Acho interessante 
essa mistura de tudo, mas deve-se pensar até que ponto isso vai 
ajudar ou vai atrapalhar (3). 
 

É fato que a utilização das plataformas telemáticas permite a atualização 

constante da informação, pelo professor e pelos alunos, favorece a construção de 

projetos e pesquisas individuais e/ou em grupo, e a divulgação desses trabalhos 

produzidos. Permite que os docentes acompanhem o progresso de cada aluno, tanto 

nas ideias como na escrita. Com a crescente incorporação de imagens, sons e 

vídeos em pesquisas e trabalhos acadêmicos vê-se que as plataformas são cada 

vez mais importantes na educação e principalmente na integração com outras 
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ferramentas tecnológicas de gestão pedagógica (MOORAN, 2013). Porém, como 

exposto acima, ainda carece de uma reflexão a respeito de qual plataforma é mais 

adequada ao uso, bem como a maneira mais efetiva em sua utilização. 

Em relação as demais plataformas telemáticas da universidade voltadas à 

metodologia de ensino a distância ou semipresencial, a Unesp coloca à disposição 

de seus docentes, várias plataformas interessantes, no que se refere ao uso para a 

qual foram criadas. Porém a declaração dos estudantes, apresentada a seguir, 

demonstra que o corpo docente e os estudantes ainda não estão totalmente 

capacitados para seu uso, visto que são plataformas sem muita interatividade e mais 

complicadas no manejo, se comparadas as que estão disponíveis no mercado da 

internet. 

 
Temos a plataforma Moddle. Só que ela é complicada de mexer, não 
é intuitiva e temos sempre problema para usar. Além de não ser 
muito divulgado pela nossa faculdade. Em toda nossa graduação 
utilizamos apenas uma vez porque um professor nos disse da 
existência dessa plataforma. Mas dá muito problema. É uma 
burocracia. Acabou dando tanto problema que acabamos buscando 
uma solução mais fácil, que foi criar um grupo no Facebook. Assim 
todos puderam conversar, conseguiam postar as coisas. Às vezes 
até entregávamos atividades pelo Facebook. A professora conseguia 
responder quase que instantaneamente. Tentamos usar o Moddle, 
mas não conseguimos e partimos para o Facebook(2). 
 

Hoje existe uma grande quantidade de plataformas telemáticas distintas 

associadas ao processo comunicacional (principalmente no que se refere às redes 

sociais). Questionou-se os alunos a respeito desta multiplicidade, ou seja, se isso 

promovia uma entropia de informações, ou uma dificuldade para se lidar com tantas 

plataformas distintas. A opinião destes é que a sensação de saturação se dá não 

pela quantidade de plataformas, mas pela repetição de conteúdos que acaba 

acontecendo entre elas. Para Oliveira (2010, p. 8), com a popularização das redes 

sociais até as mídias de funções massivas e os grandes grupos de comunicação 

têm investido na produção dos seus próprios portais concretizando uma 

convergência entre as diversas mídias.  

 
Hoje tem muita convergência. Às vezes você está no Instagram e vê 
a mesma foto publicada no Facebook. E às vezes isso de ver o 
mesmo conteúdo acaba cansando um pouco. E quando você tem um 
trabalho da faculdade em grupo geralmente você tem um grupo no 
Whats, um no Face e acho que não só a convergência, mas nós 
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mesmos temos o comportamento de fazer tudo ao mesmo tempo. 
Acho que isso não seria diferente com as mídias. O conteúdo acaba 
migrando, o mesmo conteúdo é postado no insta e no Face. As 
pessoas querem que todos vejam. Às vezes dá uma sensação de 
saturação, não pela quantidade de plataformas, mas pelo conteúdo 
mesmo, que acaba se repetindo (5). 

 
Vale destacar que os discentes percebem ser importante identificar a 

finalidade para qual cada plataforma foi criada, ou seja, qual o uso que se deve dar a 

cada uma delas. A dificuldade está em interagir com várias, mesclando essas 

utilidades e utilizar o melhor de cada uma. 

 
Depende do que você está buscando em cada plataforma. Exemplo, 
quando vou ao Instagram eu sei que vou lá e só vai ter foto. Quando 
quero mandar foto de algo que estou fazendo em tempo real eu vou 
ao Snapchat. Quando você entra no Whats tem várias coisas. Tem 
grupo da família, amigos, e grupo de trabalho. Aí fico um pouco 
perdida. O Facebook a mesma coisa, tudo muito bagunçado. Não 
gosto disso. Gosto de utilizar cada plataforma para o fim com que 
cada uma foi criada. Eu prefiro assim. Ou então unificar todas elas 
em uma grande (e única) plataforma que tenha abas distintas para 
você selecionar onde você quer ir. Eu sou um pouco metódica então 
gosto de coisas bem delimitadas. Para mim uma plataforma 
bagunçada não funciona (1). 

 
 

4.3.2 Resultados Grupo Focal 1 – Espanha 
 
Sobre o sistema telemático oferecido pela Universidad de Sevilla questionou-

se a opinião dos alunos espanhóis em relação à efetividade das plataformas 

telemáticas da US e solicitou-se também que destacassem os pontos positivos e 

negativos. 

Nota-se que houve muitas reclamações sobre falta de tecnologia, por ser 

muito complicada, dificuldade de acesso, mal estruturada e sem interatividade, 

expondo o desagrado deste grupo por esta plataforma.  

 
Nula. Es útil, pero es fea y muy simples, y rabiosa (13). Algunos 
alumnos piensan que hace falta investir un poco más en tecnología 
(15).  Creo que tiene muchas pestanas inútiles, que para llegar a un 
sitio a que quiera llegar tiene que pasar y pinchar muchas veces (7). 
Creo que esta complicada, mal estructurada (8). Se queda colgada 
muchas veces y luego funciona muy lenta y también es muy 
complicada. No me gusta nada (11). A veces se queda pillada. No 
carga para nada la pagina. Además que es fea (10). No es atractiva. 
Hay muchísimos correos de cosas institucionales que al final nadie le 
(14). No es un sistema que nos gustan los alumnos, no es atractivo y 
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ahí deberían hacer algo (9). Debería ser más interactiva, quizás 
mucho más interactiva con el profesorado, con el alumno, eso sí (12). 
No hay notificación en tu correo personal que te diga “el profesor tal 
hay subido tal documento en la plataforma” (17). A veces los 
profesores ponen en la página que van a faltar pero nadie se entera 
porque nadie se mete por la pagina a verlo, o sea, no es tan útil (16).  

 

Um dos problemas descritos pelos alunos é em relação aos professores que 

não utilizam a plataforma da faculdade e que acabam enviando documentos e 

mensagens via e-mail. Isso se torna um problema quando um e-mail, por exemplo, 

não chega corretamente ao destinatário. 

 
Algunos profesores no la utilizan y creo que lo debería usarlo todos. 
Hay algunos que no la utilizan y envían las cosas por correo. Pero 
luego por correo algunos correos se pierden, o no te llega (9). 
 

Outro quesito importante apontado pelos estudantes é em relação à 

capacitação dos professores sobre como utilizar a plataforma telemática da 

faculdade. Nota-se que esta reclamação é tanto dos alunos brasileiros (como 

relatado no item anterior) como dos espanhóis.  

 
No todos la usan porque hay profesores que no saben tanto con la 
tecnología, pues son más mayores o simplemente porque no les 
gustan (14). Hay algunos profesores que te dejan los apuntes en 
copisterías o que no te suben los materiales porque no saben cómo 
hacerlo (16). Hay muchos profesores que no saben cómo utilizar la 
plataforma y hay que buscar otros medios para subir sus artigos . De 
hecho una de nuestras profesoras ha creado un correo donde ponía 
los materiales de las clases y nosotros nos metíamos ahí para coger 
los apuntes y eso (8). 
 

Apesar dos vários problemas relatados pelos alunos vê-se que a plataforma 

da FCOM possui pontos positivos, tais como: o agrupamento dos conteúdos 

educacionais de cada matéria cursada por eles; a organização das informações 

expostas na plataforma, bem como o calendário de atividades da universidade; e um 

espaço para “contato” no qual os alunos podem enviar mensagens à secretaria da 

faculdade para sanar possíveis dúvidas; demonstrando sua utilidade para a 

comunidade universitária da US.  

 
Yo creo que nos sirve bastante porque recoge todo los contenidos de 
muchas asignaturas (7). Hay muchas cosas positivas y otras no 
tanto. Positivas es que tienen  todo muy organizado, tienen su página 
web, en Facebook. Hay momentos en que teníamos dudas y yo me 
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comunicaba con la universidad para sanar las dudas y ellos me 
contestaban y todo (11). En general creo que con lo que tienen 
puede si trabajar bien (9). Tiene un montón de utilidades, de 
calendários y otras cosas, pero necesitan sacar más provecho 
porque todavía está muy mal hecho (12). Yo creo que la plataforma 
que hay en la FCOM es normal. No está mal porque permite subir 
contenido, pero tampoco creo que sea la última tecnología, porque 
por ejemplo no puedo comentar cosas, o no veo quien está 
conectado, por si caso quiero pasar un apunte que él no tiene (17).  
Bien, porque tiene un sitio donde tiene todo material de clase reunido 
y donde puede acceder a él toda vez que quieras (8). 
 

Interessante notar a necessidade de interação virtual dos alunos e a 

importância dada ao relacionamento interpessoal em rede. Isso pode ser observado 

no comentário de uma das alunas participantes ao propor que a plataforma 

telemática da FCOM disponibilizasse um sistema de interação mútua entre os 

alunos internautas (“Debería ser más interactiva, quizás mucho más interactiva com 

el profesorado, com el alumno, eso sí. Debería tener un espacio para comentar 

cosas, hacer el cambio de apuntes, etc.” (17)). Por isso quando se questionou sobre 

o relacionamento entre discentes e docentes, ou sobre o processo comunicacional 

reticular interativo entre estes atores, os meios mais utilizados foram o e-mail e o 

Facebook. 

 
Por correo. A veces si el profesor me cae bien y tengo alguna duda 
voy a tutoría y luego hablo con él, pero normalmente por correo (17). 
Por correo o te acercas a su despacho. Tuvimos un profesor que ha 
creado una página en Facebook donde podíamos dejar mensajes, 
subir aquivos y eso. Igual tuvimos una profesora que nos ha pasado 
su Skype para hacernos video tutoría con ella si no podíamos ir a su 
tutoría físicamente (7). Hemos tenido dos profesores que se 
comunicaban con nosotros por Facebook, y la verdad es que era 
mucho más inmediato. Si tenias alguna duda le escribía y le 
contestaba al momento”. Hay profesores que ponen avisos en la 
plataforma de la facultad como “mañana no hay clases”, pero la 
verdad es que si no ponen en Facebook yo no me enteraría (9). 
 

No processo comunicativo reticular entre discentes e docentes o destaque foi 

para o Facebook, pois, segundo eles, propicia uma maior interatividade e 

instantaneidade e as eventuais dúvidas e atendimentos podem ser sanados mais 

rapidamente que o sistema da faculdade, o e-mail, ou até mesmo qualquer outra 

plataforma. 
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Todavia, também houve respostas contrárias, indicando algumas restrições 

ao Facebook na comunicação entre professor e aluno numa rede social, na qual se 

fala sobre amenidades e entretenimento. 

 
Este cuadrimestre hay profesores que intentan comunicarse con 
nosotros através de Facebook, pero no funciona mucho. Es que al 
cabo las redes sociales tenemos para otras cosas, no para los 
profesores (10). Tenemos las redes para comunicarnos con nuestros 
amigos y eso, no para tenernos los profesores hablando de estos 
temas de la facultad. No nos parece serio para un tema de la 
universidad (13). 
 

Há também certa preocupação por parte dos alunos com relação à invasão de 

suas vidas privada, julgando o fato de alguns professores utilizarem a plataforma 

Facebook para comunicar-se com os alunos como um ato pouco profissional. Há 

também a questão da hierarquia apontada pelos alunos. Estes vêem seus 

professores como alguém superior a eles, sendo assim seria inadequado o 

“coleguismo” propiciado por esta rede social. 

 
Está bien, pero quizás él sepa mucho más de tu vida privada, más de 
lo que tú quieras (11). Facebook es algo personal, entonces puede 
que algunos no le gusten que tus profesores vean tus fotos o lo que 
estaban haciendo en la noche de antes (15). Nosotros vemos a los 
profesores como alguien superior, así que no nos pega tenernos ese 
“colegueo” (7). Por una parte me parece poco profesional, porque al 
final Facebook es una red social y no me parece profesional que un 
profesor, que está a un nivel superior a ti, se meta en Facebook 
donde tu cuelgas fotos donde estas con copas, borracha y donde 
tiene foto con tus amigas haciendo un tonto y que se comunique por 
ahí. Yo no agregaría un profesor mío al Facebook. Pero claro, 
también lo veo un trato más cercano, pero en general no lo veo muy 
bien (10).  
 

Outro fator relevante apontado é que é estratégico da parte do professor 

utilizar o Facebook para se comunicar com seus alunos visto que este é utilizado 

com frequência de pelo menos uma vez ao dia, o que garantiria a visualização 

rápida de um comunicado, por exemplo. Ademais, ao contrário da plataforma da 

Universidade, as notificações de mensagens do Facebook sempre chegam aos 

alunos. 

 
Pero claro, los profesores van a Facebook porque saben que la 
gente está ahí. Todo mundo lo mira casi diario. Y también porque las 
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notificaciones de Facebook sí que te llegan, de la plataforma de la 
FCOM no (10).  
 

Também declararam que a criação de um grupo no Facebook seria uma 

alternativa para que essa interação virtual entre professores e alunos fosse menos 

invasiva, pois não teriam a necessidade de adicioná-los a suas contas privada, no 

caso do Facebook.  

 
A lo mejor hay otras redes sociales más específicas para eso, no sé 
si atreves del Linkdin funcionaria mejor o algún sistema específico 
(9). Tal vez una propuesta sería que los profesores tengan un grupo 
en Facebook con los alumnos. Tal vez eso sí sería algo bueno (7).  
 

 
4.3.3  Resultados Grupo Focal 2 – Espanha 
 

Iniciou-se o grupo focal perguntando a opinião sobre as plataformas de ensino 

virtual no geral, em relação à efetividade das mesmas, à aderência da população 

espanhola pelo ensino virtual e as experiências pessoais com esse sistema de 

ensino.  

Sobre a educação a distância verificou-se certa relutância a este sistema 

dando-se preferência para o ensino presencial pela obrigatoriedade, exigência de 

maior atenção e tempo para se dedicar. 

 
Creo que no es lo mismo estar presente en clase y hacerlo en tu 
casa. Para mí no me serviría porque no me controlo y a mí me 
dispersaría bastante (25). Necesito más horarios, necesito que me 
obliguen. Yo igual, prefiero venir a la universidad aquí antes que 
tener como carrera primaria una a distancia (19). A mí no funcionaría 
a distancia, pues me gusta ir a las clases a preguntar, a me 
enterarme bien y yo si tuviera que hacer por mí misma, por horarios, 
a mí se me va, me cuesta mucho más mantener la atención (21).  
 

Apesar dos alunos entenderem que o ensino a distância tem sua 

funcionalidade, afirmam que sua efetividade não é a mesma que o ensino 

presencial, pois nada, até o momento, pode substituir o contato humano, 

relacionamento face a face. No ensino presencial, segundo os alunos, é possível 

realizar a troca de idéias e conhecimentos de uma maneira mais dinâmica e 

humana. 

 



62 
 

 

Veo como factible. Me parece cara, por ser a distancia. Me parece 
bien si no tienes como moverte para los lugares de las clases 
personal, pero me gusta más el contacto directo, te da más 
posibilidades, puedes hablar con el profesor de otra manera (26). Yo 
opino que sería más funcional, porque siempre puede hacer la 
continuidad que quiera a eso, pero a mí me gusta el contacto 
humano, no es lo mismo que estar en clase con un monte de gente y 
que te aportan cosas que tu solo no tendría en el ordenador porque 
es una máquina (18). Muy poco cercana. Es útil para quien no puede 
venir a clase y necesita los apuntes, pero un poco mal por eso, 
porque es poco cercana y al final aprende menos todavía, no retiene 
(23). Hay facilitad de contenidos. Los alumnos que no pueden venir a 
clases por trabajo y eso, pero mi opinión personal es que viniendo a  
clases es como tú aprendes y apruebas (20). No soy muy fan de la 
enseñanza digital. Creo que hasta ahora no me he tomado ningún 
curso, lo he pensado en algunas ocasiones pero no me convence, 
siento que, por lo menos en mi caso, yo soy muy distraída, entonces 
siento que no tendría la misma dedicación o concentración que 
estando ahí delante con el profesor en caso tal que tenga una duda 
la puedo hacer directamente, hay una relación de más confianza con 
el profesor. La verdad es que no sé cómo será una materia en línea, 
pero hasta ahora no me ha interesado (24).  
 

Um dos alunos relatou a experiência de duas de suas amigas com o ensino 

virtual, na qual ele comenta que sua amiga X utiliza o ensino a distância como 

carreira primária e a sua amiga Y como uma carreira complementar, visto que esta já 

cursa uma graduação presencial. Apesar do curso a distância oferecer um bom 

suporte em relação a conteúdos, tutorias a qualquer momento que desejar, fóruns 

de interação entre estudantes para desenvolver o conhecimento não são suficientes 

para cativar a atenção e motivar um alto desempenho nos estudos. Daí pode-se 

perceber que este tipo de ensino ainda não é bem valorizado por este grupo.   

 
Yo tengo dos amigas que lo hacen, una de ellas utiliza como su 
carrera primaria, es lo único que hace y la verdad es que, segundo 
ella, no le incentiva tanto a ponerse a estudiar, tiene los contenidos y 
toda facilidad del mundo pero no es lo mismo que alguien te lo 
cuente en clase. Parece que está bastante bien preparado porque 
puede tener tutorías a cualquier momento, hablar con otros 
compañeros, tiene trabajos, pero ya ha suspendido un monte de 
asignaturas. Y ella nunca había suspendido nada. Y logo hay otra 
que está haciendo una como carrera complementario a suya, está 
haciendo una presencial y una a distancia y está aprobando en todo. 
Pero porque ella, en particular, simplemente necesita que le diga “le 
te tal libro, tal libro y tal libro” y ella, por su manera de ser, coge los 
libros y tira para delante en los exámenes. Depende de la persona 
(18).  
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Quanto às plataformas de ensino virtual existentes na Universidad de Sevilla, 

como funcionam e se são efetivas e usadas pelos professores e alunos podemos ver 

que elas são utilizadas para envio de trabalhos e compartilhamento de conteúdo 

didáticos, porém não são todos os professores que as aderem. Há a existência de 

fórum nos quais os alunos podem debater e desenvolver o conhecimento, inclusive 

com a participação do professor, porém praticamente ninguém os utiliza, e quando 

há o uso o docente necessita criar um incentivo extra para os alunos participarem, 

como um acréscimo de nota na média final. 

 
Sería un poco como lo que hay ahora aquí, como la enseñanza 
virtual y esas cosas, como que se entrega trabajos o si puede 
exponer dudas y hay foros (pero más explotados porque la verdad es 
que aquí casi nadie lo usa). Teníamos dos profesores que utilizaban 
al máximo y que incluso ponían informaciones y contenidos extras, 
uno artigo que les gustaban. Depende del profesor (23). Está muy 
bien. Te da la oportunidad de coger en casa y estudiarlos sin tener 
que utilizar y leer los mismos apuntes. Por ejemplo uno de los 
profesores lo que hacía era que teníamos un foro de preguntas de 
que si alguien no entendía algo preguntaba y lo profesor no 
respondía, los alumnos respondían. Si no si respondía bien en un 
plazo de dos días el tío cogía y daba la respuesta correcta o corregía 
las incorrectas, eso está muy bien (19). Hay que decir también los 
que respondían contaba en la nota. Tenía que tener un incentivo 
para que todos se apuntasen a irse ahí. Pero funcionó, la verdad. 
Creo que ha sido el mejor profesor que hemos tenido (22).  
 

Sobre as ferramentas de comunicação digital mais utilizadas pelos alunos no 

dia a dia verificou-se que é o WhatsApp, seguido do Facebook, Snapchat, Twitter, 

email e Instagram. O Whatsapp é usado mais para comunicação dialógica, enquanto 

o Facebook, Snapchat e Instagram para comunicação com imagens, fotos, troca de 

likes.  

 
Yo uso internet muy poco para comunicarme. Uso más el WhatsApp. 
Facebook muy poco, y ya está. Tengo Instagram pero nunca uso, 
una vez al milenio (26). Yo tengo todas las redes sociales. Tengo 
Instagram, Twitter y Facebook, pero no utilizo para comunicarme, 
utilizo sólo para subir fotos y eso. Para hablar lo que más utilizo es 
Whatsapp. No utilizo chats de redes sociales como el de Facebook, 
por ejemplo (21). Yo, por hablar, Whatsapp. utilizo el chat de 
Facebook sólo si no hay como ser por Whatsapp. Además tengo 
Snapchat y Twitter (25). Utilizo más el Whatsapp. Y otra forma de 
comunicación es el Instagram, pero con imágenes y eso para saber 
de nosotros un poco más. El Snap chat también está muy de moda. 
Ah, utilizo también el correo, pero más para hablar con los profesores 
y eso (24). 
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Quando questionados sobre o uso da internet em horário de aula e sobre o 

conteúdo e ferramentas que utilizam nesse período verificou-se que a maior 

frequência é para a comunicação interpessoal com seus colegas, amigos, para 

atualizar suas redes sociais, curtirem fotos no Facebook e Instagram. Isso ocorre 

principalmente nas aulas em que os alunos não têm motivação para assistir, seja 

pelo conteúdo ministrado, pela didática do professor ou da densidade das matérias, 

o ponto de fuga dos alunos acaba sendo a utilização dos seus aparelhos celulares, 

tablets e notebooks para acessar suas redes sociais. Quando não, fazem uso da 

internet para se inteirar das últimas notícias nos sites de noticiário e entretenimento 

online.  

 
Yo pienso que cuanto más interesante las clases menos uno utiliza la 
internet. Hay clases que son muy aburridas yo empiezo a usar las 
redes sociales en clase. Además que hay colegas de clase que se 
ponen a hablar a respecto del aburrimiento de las clases en las redes 
sociales (25). Pues eso depende de la clase que tengo. Por ejemplo 
la clase de derecho de hoy, he estado un minutito en Whatsapp, otro 
en Facebook, mientras hacía algunas cosas mías. Si es una clase 
que es interesante y habla de autor y eso yo hago búsqueda en 
Google, o si es algo que no entiendo igual puedo buscar en Google 
(23). Yo igual, si no me gusta la clase corro el móvil para hablar en 
Whatsapp, siempre, yInstragram. Y si me interesa lo mismo, busco el 
autor o personaje y lo que han hecho y eso (21). Pues, si hablan de 
algún autor que no sé quién es si tu pone en Google te ayuda a 
poner más visualmente las cosas. Pero hay mucha tentación en 
utilizar la internet para otras cosas (19). Si. El ordenador no es solo 
para coger apuntes (risos). Facebook, Instagram, Whatsapp. Si las 
clases son densas lo que hacemos es buscar un entretenimiento. Y 
los profesores que suben los apuntes como que luego los cogemos 
en la plataforma así que desconecta más todavía la atención (18). 
Intento no hacerlo. La verdad algunas veces. Pero por general 
intento no estar conectado porque me distrae en clases (20). A ver, si 
la asignatura me interesa y me gusta el profesor solo utilizo el 
ordenador para apuntes. Si no, suelo coger Whatsapp o Facebook 
con el ordenador o leyendo un periódico o que sea (24). Tomo 
apuntes con ordenador. No me gusta mucho mirar mi móvil, pero si 
me llega algo me entero. Algunas veces si echamos ojos a Whatsapp 
(22). Si. Whatsapp y Facebook. Sobre todo en las clases que te 
quedas un poco dormida (26).  
 

Em relação às ferramentas utilizadas na hora de estudarem em suas casas, 

seja para eventuais provas, trabalhos ou estudos rotineiros percebemos que a 

maioria dos alunos tem preferência em utilizar a internet e os sites de busca online 
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ao invés de livros, jornais e revistas da biblioteca. Os livros são utilizados apenas 

quando o conteúdo a ser pesquisado não é encontrado por eles nos sites de busca.  

 
La verdad es que yo soy más de buscar en el internet. Utilizo libros 
cuando un profesor me lo recomienda, cuando a pronto hay un tema 
que me interesa y lo busco lo hago. Pero por general, si lo puedo 
encontrar por internet lo busco en internet (19). Utilizamos más 
búsqueda en la internet, porque libros tenemos que nos 
desplazarnos hasta la biblioteca y en la internet encuentro lo que 
quiero sin desplazarme para nada (21). Si es un tema muy específico 
primer trataré de buscar en digital, pero si no hay nada trataré de 
buscar en termo físico (18).  
 

Como visto nos aportes teóricos com Gómez (2015, p. 84), pertencer a essa 

complexa, incalculável, surpreendente cultura digital exige de cada indivíduo 

aprender os meandros da comunicação, tanto para selecionar, processar e 

compreender como para expressar, difundir e compartilhar os significados recriados 

pelo próprio sujeito, pelos grupos e pela comunidade em que está inserido. 

Hoje, com a elevada quantidade de plataformas telemáticas distintas 

associadas ao processo comunicacional (principalmente no que se refere às redes 

sociais), procurou-se saber dos alunos sobre elas. Como se sentiam com tantas 

informações e quais as dificuldades para atuar com o uso de diferentes plataformas, 

ou seja, como se posicionavam frente à infocomunicação. 

Os comentários foram amenos, pois disseram estar acostumados ser da era 

digital e não ter nenhum problema com esta diversidade de plataformas. 

 
Yo tengo cuenta en cuasi todas las redes sociales, pero tampoco me 
agobia porque utilizo cada una en momentos distintos (18). Facilita 
mucho las cosas. El Dropbox, Drive y esos para la vida académica, 
creo que cuanto más incluso mejor (23). No, creo que estemos 
acostumbrados porque hemos nascido en la era digital. Por ejemplo 
mis padres, que son de una época anterior, sí se agobian y no son 
capaces de usar todas a la vez. Pero creo que para nosotros no hay 
problema. Estamos utilizando todo continuamente, además si estás 
en la carrera de Comunicación, como yo (21).  
 

Como visto nos aportes teóricos com Oliveira (2010) e Jenkins (2009) a 

convergência cultural existente hoje acaba por interferir na ação dos receptores 

perante o conteúdo que é divulgado na rede. A produção e recepção das mídias 

massivas deram lugar a uma mídia pós-massiva. “(...) Se os antigos consumidores 

eram tidos como passivos, os novos consumidores são ativos (...) demonstrando 
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uma declinante lealdade a redes ou aos meios de comunicação (...) são mais 

conectados socialmente” (JENKINS, 2009, p. 47). 

A rede e as tecnologias infocomunicacionais trouxeram aos usuários da mídia 

a possibilidade de sair da passividade tão característica nas décadas passadas 

expandindo as possibilidades de participação no conteúdo que é socializado. Ao 

mesmo tempo em que traz essa liberdade cria também certa dependência e 

exposição pessoal na rede. Observa-se inclusive a fala de uma das estudantes que 

ressaltou que, apesar de se sentir observada e controlada o tempo todo pelas redes 

é praticamente impossível estar fora deste meio tecnológico, visto que uma vez fora 

acabaria não se inteirando das notícias, das informações, não fazendo parte nesse 

processo infocomunicacional. 

 
Me siento observada, muy controlada. En relación a redes sociales 
me siento controlada porque todo mundo ve lo que hace, todo mundo 
ve a qué hora lo hace y como lo hace. Pero al mismo tiempo es difícil 
mantenerse fuera de las redes sociales porque al final todos si 
mueven en ellas. Y si por caso me queda harta del Whatsapp y me 
retiro de ahí probablemente no voy a enterarme de algún tema de 
clase que están comentando por ahí en el grupo de la clase (25).  
 

Na mesma linha de pensamento apresentada pela estudante brasileira (1) 

com relação às diversas plataformas virtuais existentes uma aluna da Espanha 

comenta que como cada plataforma tem um uso especifico é imprescindível que 

possamos utilizá-las todas, de acordo com o objetivo pretendido. 

 
Al final cada plataforma tiene su uso, entonces de manera intuitiva 
terminamos utilizando una o otra. Es verdad que a lo mejor el 
Whatsapp y luego tienes el sistema de mensaje de Facebook y luego 
podría elegir uno otro pero la tendencia es usar Whatsapp porque él 
está para eso y Facebook esta para otras cosas (20).  
 

4.3.4  Observações e Comentários 
 
A fim de resumir as observações sobre a pesquisa enumeramos alguns 

pontos como: 

 Percebe-se que o sistema virtual da Unesp apresenta melhor aceitação dos 

alunos brasileiros do que o sistema virtual da US para os alunos espanhóis, o 

que nos leva a inferir que o sistema telemático da Unesp funciona melhor, em 

termos de atender aos requisitos funcionais de seus usuários. 
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 A falta de aderência dos docentes e discentes na utilização dos sistemas 

telemáticos de ambas as universidades é percebida claramente, principalmente 

se comparada a outras plataformas mais interativas disponíveis no mercado. 

 As universidades devem oferecer opções de plataformas telemáticas de 

ensino que sejam intuitivas e que atendam às necessidades de seus usuários, 

seja para gerenciamento ou para consulta. 

 O público pesquisado declarou que cada plataforma tem sua utilidade ou 

função, por isso as plataformas das universidades devem definir objetivamente 

sua funcionalidade em relação aos seus diferentes usuários. 

 Apesar do Facebook ter sido apontado como inadequado para o 

gerenciamento de cursos, ele pode ser uma plataforma complementar aos 

serviços telemáticos oferecidos pelas universidades em determinados processos 

e atividades montando grupos específicos para isso. 

 A maioria dos participantes tem preferência pelo ensino presencial, embora 

sejam e estejam conectadas às tecnologias a todo o momento. O ensino a 

distância é visto pelos alunos como uma opção secundária. 

 As ferramentas de comunicação digital mais utilizadas pelos alunos, em 

ordem decrescente, são: Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter e SnapChat. 

 Os alunos declaram que, mesmo durante o período de aula, os usos das 

tecnologias digitais são prioritariamente para se socializar, comunicar ou 

relacionamento interpessoal. Foi a minoria que afirmou utilizá-las para buscas e 

trabalhos de pesquisa em sala. 

 A internet e os livros e artigos digitais são priorizados para estudar em relação 

aos livros impressos encontrados na biblioteca das universidades. Os livros são 

utilizados quando não há nada referente ao assunto na internet, ou quando o 

professor insiste com a leitura de um respectivo livro impresso. 

 Apesar das inúmeras plataformas existentes os participantes declaram que 

não são prejudicados com a quantidade de informações, que estão habituados 

com essa “onipresença” de plataformas, principalmente nas que se referem a 

redes de relacionamento interpessoal 
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5  CONSIDERAÇÕES 
 

O estudo sobre as plataformas e serviços telemáticos de universidades 

aponta, a partir dos dados levantados nas pesquisas de campo, que nem sempre a 

introdução de uma tecnologia no sistema educativo vai ser percebida de forma 

positiva pelos seus usuários, a exemplo da plataforma telemática de gestão do curso 

DCM. O processo de inserção de uma tecnologia digital em si, depende não só da 

capacidade e potencial desta, mas, especialmente, é determinado pelas 

características de seus usuários, adaptabilidade e capacidade que ela tem de 

atender seus desejos e integrar todos os elementos do processo. 

Todavia, o surgimento do paradigma informacional no processo de educação 

tem afetado de forma definitiva o jeito de aprender e ensinar e, mesmo com a 

diversidade de plataformas surgidas em apoio à coordenação dos processos 

educacionais ou a socialização de informações neste âmbito, as pessoas tendem a 

se adaptar a estas tecnologias. Há uma redefinição fundamental nas relações 

sociais, pessoais e educacionais, que apesar das muitas fontes e opções de 

plataformas para comunicação, seja para conversar com amigos, com a família ou 

professores, eles conseguem, via intercambio instrumentais, conectar e desconectar 

conforme os objetivos processados na rede ou na plataforma escolhida. E isso faz 

com que a escolha e a fragmentação do uso destes instrumentos sejam pessoais, o 

que no caso da plataforma de gestão DCM ou mesmo de outras plataformas de 

faculdades o usuário opta pelo seu uso para os objetivos que mais lhe convier. Por 

isso afirmarem que as plataformas para fins acadêmicos são ótimas para 

determinadas tarefas, como frequência, notas ou informes formais, mas não para 

relacionamentos, conversas, troca de informações rápidas. 

Na gestão do DCC na Espanha percebe-se que mesmo sem uma plataforma 

telemática específica para a administração do programa os resultados são 

alcançados devido o molde adotado por aquela instituição, que tem apenas um 

docente que o coordena e ministra. Com o auxílio do correio eletrônico e de 

plataformas como Whatsapp, Skype, Google Drive, entre outras, é possível realizar a 

gestão das tarefas, notas e frequência. 

No caso brasileiro, especialmente neste teste inicial, algumas atividades via 

plataforma ao invés de facilitar a comunicação gerou ruídos importantes que 

prejudicaram o andamento do processo – pelo menos na visão dos discentes, que 



69 
 

 

reclamaram da demora para agendar as reuniões com seus tutores. Vale ressaltar 

que este comentário na Espanha também apareceu, pois disseram que a 

coordenadora também demorava a confirmar ou indicar o dia dos encontros 

presenciais. 

Talvez essa ineficácia do software testado seja explicada pelo fato de ser o 

primeiro ano de implantação, e por conta disso muitos ajustes precisariam ser 

realizados a partir do uso e sugestões dos usuários do programa. Ou mesmo, pode 

ter se agravado por algumas falhas técnicas no software, que no decorrer do teste 

foram sendo sanadas. 

Um ponto importante a se levantar com relação às plataformas telemáticas 

das universidades públicas seja para com relação ao processo gerencial ou para 

com o ensino virtual ou semipresencial é que existe uma habilidade e inabilidade da 

sociedade para se dominar uma tecnologia no curso histórico, e é preciso aguardar 

um tempo para o entendimento da relação entre a tecnologia e seus usuários.  

Verifica-se então, nas respostas dos alunos, enraizados na tradição do ensino 

presencial, uma reação antagônica ao ensino virtual e neste campo também a 

própria comunicação digital que deveria acontecer pelas plataformas. Quando 

tratamos com plataformas telemáticas, automaticamente temos que pensar na 

comunicação como estrutura reticular, e não na forma tradicional emissor-receptor. 

As atividades em rede ou a comunicação reticular deve se efetivar moldada pela 

lógica dos interesses. Deve ser capaz de gerar resultados benéficos no processo de 

ensinar e aprender em rede. 

De forma similar, conforme comentado anteriormente nos aportes teóricos é 

imprescindível a integração do ambiente escolar à cultura tecnológica, objetivando 

promover iniciativas que estimulem um maior envolvimento por parte dos estudantes 

no processo de ensino-aprendizagem, além da formação e capacitação de 

educadores para uma atuação mais participativa e dinâmica. 

Neste cenário, antigas e novas tecnologias estão se aliando à educação 

caracterizando-se como recursos indispensáveis nos processos de ensinar e 

aprender. Na verdade, surge a necessidade de gerir a comunicação nesses espaços 

de aprendizagem, contribuindo com o planejamento educacional e direcionando o 

uso do conteúdo e das informações mediados pelas tecnologias. 

Um aspecto adicional que caracteriza esta sociedade de informação é a 

demasiada valoração para os dispositivos de processamento da comunicação em 
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rede como um sistema de comunicação, isso por conta da velocidade do contato 

estabelecido e diversidade (massificação) de pessoas alcançadas. O ciclo de 

realimentação entre a introdução de uma nova tecnologia, suas aplicações e 

desenvolvimento é muito mais rápido nesta nova ambiência em rede. 

Todavia, ampliar os contatos exponencialmente não significa 

necessariamente o estabelecimento da comunicação, pois ela só acontece quando 

há a interação e entendimento para o proveito de cada usuário. O novo sistema de 

comunicação digital envolve a construção virtual, ou seja, a capacidade de perceber, 

codificar, dar atenção e entender as mensagens, a partir de uma multiplicidade de 

dimensões e variações culturais do significado destas.  

No que se refere à comunicação junto ao ensino superior e às plataformas 

telemáticas auxiliadoras nos processos gerenciais das universidades realizou-se três 

entrevistas com especialistas, a fim de consubstanciar nossas análises finais.  

Fernando Ramon Contreras, professor titular da Universidade de Sevilha, comenta a 

importância da comunicação no processo de ensino. 

 
La educación es un proceso comunicativo donde tanto profesor como 
alumnos ambos tienen intereses que se establezca esta 
comunicación, y eso como se traduce? El profesor quiere ensenar, 
tiene la intención de ensenar y el alumno tiene intención de aprender, 
aun que montemos sistemas de comunicación en red por el mundo si 
al final en esos extremos de la red no hay profesores que ensenan y 
no hay alumnos que quieren aprender las redes sociales no sirven 
para nada (CONTRERAS, 2015). 

 

Para ele, a própria educação é um sistema comunicativo que envolve dois 

atores distintos (professores e alunos) que procuram estabelecer diálogos. Cada um 

deles atua alternando os papéis de emissor e receptor, estabelecendo o sistema 

comunicativo moderno (haja vista que antigamente professores realizavam apenas o 

papel de emissor e alunos de receptores), isto é, interativo entre eles. Sem que haja 

o interesse de se estabelecer esta comunicação por parte dos atores as plataformas 

telemáticas não teriam efetividade.  

Na visão de Contreras (2015) a educação presencial - diferente do ensino a 

distância - estimula o interesse e a atenção dos alunos, pela presença e maior 

possibilidade de interação sensorial.  
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Creo que en ese sentido se ha dado demasiada importancia a la 
educación a distancia, la educación en red cuando la educación 
presencial es mucho más rica que una educación atreves de 
cualquier instrumento que sencillamente media la presencia real. Es 
mucho más intenso, mucho más emocional, mucho más 
enriquecedor el contacto personal entre las personas, no solo 
digamos en la educación si no en la comunicación en general 
(CONTRERAS, 2015). 
 

Contreras (2015) considera que um sistema de comunicação em rede, como 

os serviços telemáticos, serve como instrumento para somar, ajudar, gerenciar o 

processo de ensino presencial e não simplesmente substituir o ensino face a face.   

 
Yo creo que la educación a distancia puede cubrir ciertos vacíos que 
son imposibles de tapar por el problema de la distancia, por el 
problema del tiempo, pero no debe nunca de eliminar la educación, la 
docencia presencial, simplemente por la riqueza de lo que es la 
comunicación interpersonal sin tecnologías que medien el proceso 
(CONTRERAS, 2015). 
 

Ele ainda defende que não se pode substituir as aulas presenciais e todo o 

entorno real e reduzi-las a um fenômeno midiatizado. A função das tecnologias é 

apenas mediar uma carência de espaço e tempo.  

 
Lo que te permite una plataforma virtual es la libertad de poder 
estudiar en cualquier momento, tú eliges el momento en que puedes 
trabajar, eso es una de las ventajas. Y otra es la distancia, el 
espacio, si no tienes recursos para estudiar en USA o cualquier otro 
país lejanos al tuyo pues las tecnologías te ofrecen la oportunidad de 
conectar con investigadores y profesores de otras universidades y 
hacer eso su fuente de información. Pero eso nunca va reemplazar o 
substituir el contacto directo entre alumno y profesor en una clase, 
mantenga una relación formativa con una institución, con tus 
compañeros, otros alumnos. La relación entre los alumnos es 
importante para cambio de ideas, de contenidos, y quizás tu solo en 
un ordenador en tu casa no vas tener esa relación. El entorno 
también es enriquecedor de la enseñanza presencial. El contexto real 
es un universo mucho más completo. Te implica en la relación con 
tus compañeros, las sugerencias, el contacto con profesor y que ese 
profesor pueda te orientar. El entorno real es mucho más 
enriquecedor en la educación y en la formación. (CONTRERAS, 
2015). 

 
Em congruência a essa ideia encontra-se as teorias de Moran (2010), que 

propõe a tecnologia como extensão das aulas presenciais, objetivando adquirir e 

expandir conhecimentos. Tanto a comunicação estabelecida presencialmente como 

a virtual tem sua importância neste processo: se ambas forem utilizadas de forma 
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interativa esta será efetivada beneficiando os envolvidos. Também o entrevistado 

Edward Goulart Júnior, professor doutor do Departamento de Psicologia da 

Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru, considera esta interação e apoio das 

ferramentas digitais muito importante para o ensino, mas alerta que estas não 

substituem o contato face a face. 

 
Eu penso que todo veículo que favorece a interação, ele é positivo 
desde que ele seja usado comedidamente, seja utilizado com 
parcimônia. E me parece, uma hipótese que a gente levanta pelo 
senso comum, a geração atual, os jovens atualmente exacerbam 
demais, utilizam muito tempo do seu dia com redes sociais, com 
contatos sendo desenvolvidos a partir de redes sociais. Eu penso 
que isso traz alguns prejuízos. Em minha opinião nada substitui o 
contato face a face. (GOULART JÚNIOR, 2015) 
 

As tecnologias têm transformado nossas vidas em um sentido amplo, com 

elementos positivos e negativos. O que não deve ser feito é idolatrar essa 

tecnologia, principalmente questionando sua utilidade e objetivo. No caso das 

plataformas telemáticas, o uso é para aspectos de infraestrutura, prestação de 

serviços e para gerir tarefas auxiliares, pré-programadas que podem ser 

automatizadas ou para instruções unilaterais não interativas, na maioria das vezes. 

Estas não implicam na capacidade relacional entre docentes e discentes, ou no 

processo de ensino em todos os níveis da estrutura da realização do aprendizado, 

mas certamente estão cada vez mais impactando este processo devido a grande 

facilidade de transmissão de informações. 

Manuel Garrido Lora, professor titular e chefe do Departamento de 

Comunicação Audiovisual e Publicidade da Faculdade de Comunicação da 

Universidade de Sevilha, nos relatou em entrevista pessoal uma notícia interessante 

estampada em vários jornais da Espanha em relação ao sistema de educação dos 

filhos dos grandes executivos da Google. Neste sistema de educação não está 

incluso o uso de computadores e demais tecnologias semelhantes. Eles frequentam 

colégios em que o ensino se dá de forma presencial. Utilizam um método de 

aprendizagem que já tem mais de 120 anos e, segundo ele, as pessoas saem 

desses colégios bem formadas. 

Conforme se observa os docentes entrevistados estão propensos às 

atividades de ensino presenciais, porém hoje, embora existam vários modelos 

enquanto recurso metodológico e instrumental para a aquisição de novos 
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conhecimentos, o papel das tecnologias digitais e das plataformas em rede no 

ensino superior já está consolidado, seja como mecanismo útil para capturar os 

conhecimentos sobre fontes e informações ou sobre padrões de comportamento ou 

ainda, para ajudar no gerenciamento das atividades no meio do ensino: como é o 

caso da plataforma telemática das universidades. 

Com certeza num futuro próximo o uso das tecnologias no sistema 

educacional se expandirá, como já está acontecendo, alcançando proporções 

substanciais da população do mundo industrializado, como diz Castells (1999, p 

383):  

 
“(...) não será um fenômeno exclusivo das elites, embora deva ser 
muito menos penetrante que a grande mídia. Mas como se expandirá 
através de ondas sucessivas, começando com a elite cultural, a 
utilização dos praticantes de sua primeira onda é que formará os 
hábitos comunicativos (...)”. 
 

Os resultados dos levantamentos realizados com os discentes da Unesp e da 

Universidade de Sevilha delineiam, além de barreiras para entrada neste novo 

sistema, várias queixas por parte dos alunos que representam verdadeiras batalhas 

culturais entre os interagentes e receptores desta interação. As reclamações são de 

que os professores não utilizam, pelo menos adequadamente, as plataformas 

telemáticas como recurso metodológico. Alguns justificam esta postura como sendo: 

deficiência de conhecimento e capacitação dos professores; falta de tempo ou 

planejamento; carência de incentivo da própria instituição de ensino; ou mesmo falta 

de interesse por parte destes para se adaptar a esta tecnologia. 

Por outro lado, este novo sistema de comunicação transforma radicalmente o 

espaço e tempo e as dimensões da vida acadêmica e humana. O docente tem 

apoiado, mesmo que com moderação, o uso de tais plataformas, principalmente 

para divulgar informações através de vídeos e material didático, via correio 

eletrônico. 

 
Yo en mi docencia utilizo mucho internet, canales de Video Sharing 
para poner ejemplos de lo que estamos hablando. Utilizo internet 
también para la búsqueda de imágenes, es bastante cómodo porque 
haces una base de datos ya seleccionada antes de dar las clases, no 
es algo que tengo que buscar, algo que tengo que encontrar en clase 
y en aula puedo proyectar para ellos. Es mucho más cómodo que 
antes, donde teníamos que ir a la videoteca y buscar el material y 
además que se cargara los videos en el reproductor. Hoy es mucho 



74 
 

 

más cómodo y agiliza. Y bueno, las tecnologías en vez de presentar 
la teoría en transparencia hoy ya puedes llevar con tu programa de 
presentación, te preocupas a diseñarle la presentación a tus alumnos 
para que sea atractiva, utilizas programa de dibujos, fotográficos para 
acrecentar a la presentación. Sin tecnología eso es imposible, es 
imposible no utilizar- la (CONTRERAS, 2015). 

 
Contreras (2015) complementa citando algumas das plataformas e 

tecnologias da Universidade de Sevilha disponíveis para os docentes e discentes 

como livros e revistas eletrônicas. 

 
La US tiene su catálogo de fama pues grandes fundos, fundos 
voluminosos de libros electrónicos que se puede consultar y leer 
atreves de la internet e igual hay volumen enorme de revistas 
electrónicas, además de todas las disciplinas que se estudia en la US 
e que pueden hacer directamente nuestros alumnos atreves de la 
internet (CONTRERAS, 2015). 
 

Lora (2015) se contrapõe ao citar que não adianta os professores adotarem 

em seus métodos de ensino as tecnologias digitais se os próprios alunos não 

aderirem ao uso cotidiano. 

 
Que lo que se pasa, por ejemplo, con las plataformas de enseñanza 
virtual? pues que la media de los alumnos lo único que sirve y 
quieren es que eso sirva para que tú les pongan ahí todo, muy 
mascado, muy trabajado, los temas hechos etc. En la universidad 
aquí yo estuve en el primero grupo de profesores que empezamos 
con las plataformas de enseñanza virtuales. En cuanto hacíamos 
más allá de colocarnos el powerpoint e todo eso y le pedías al 
alumno el cumplimiento de plazos de prácticas de entregas de 
revisiones e etc empezaban a fallar y decían “profe porque eso no 
hacemos en clase? Porque eso no hacemos en clase?”. Conclusión, 
yo he abandonado la plataforma de enseñanza virtual y estoy de 
nuevo en aula y materiales en papel y que los toquen y trabajen con 
eso  también (LORA, 2015). 
 

Goulart Júnior (2015) complementa afirmando que o principal é o uso 

adequado destas plataformas no espaço acadêmico, o que ainda não é uma 

realidade: os usuários não sabem usá-las corretamente em benefício de seus 

interesses. 

 
Eu acho que o uso inadequado de uma plataforma, seja ela qual for, 
nunca é bom. Por exemplo, sabemos que o Google hoje está sendo 
muito utilizado como ferramenta de pesquisa acadêmica. Isso é 
ótimo, desde que o aluno encontre o que ele está pesquisando, leia, 
analise, processe o que está lendo e contribua para ele desenvolver 
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um novo olhar. Mas também o que vemos são pessoas que fazem 
apenas o recorta e colar, como se tivesse cumprido uma tarefa 
acadêmica. Então vemos que não se explora todas as 
potencialidades que o uso de uma ferramenta traz. Mas é inegável o 
avanço que a ciência teve a partir das ferramentas hoje disponíveis 
(GOULART JÚNIOR, 2015). 

 
É claro que esse é apenas um dos fatores. “É preciso levar em conta os 

aspectos relacionais, os contextos, os condicionamentos internos e externos, bem 

como a complexidade que permeia todo o processo comunicativo” Kunsch (2003, 

p.72). Deve-se ter uma visão mais abrangente da situação. No caso da Espanha, o 

país na época das entrevistas, estava vivendo um momento muito complicado 

economicamente com repetidos cortes, em várias áreas, por conta da crise, que 

afetou inclusive a educação. Lora (2015) declarou que foi proibida por lei a 

contratação de novos docentes nas universidades públicas. Com isso muitos deles 

foram atuar nas universidades privadas, outros foram jubilados, o que diminuiu o 

número de professores nas universidades públicas e aumentou a carga horária 

destes em aproximadamente 33% em comparação a sete anos atrás. A parte disso, 

o governo retém 10% dos salários dos professores, o que de certa forma desmotiva-

os. Não há recursos para a investigação cientifica no país nem no estrangeiro, por 

exemplo. São fatores que servem para interpretar todo o contexto e que certamente 

impacta nos novos projetos e na inserção de outras tecnologias em apoio ao ensino 

superior na Espanha. 

Os resultados da pesquisa com os alunos também indicam a prioridade pelo 

ensino presencial. Por mais que eles reclamem em relação à falta de uso adequado 

da tecnologia por parte dos professores eles próprios não as utilizam 

adequadamente em sala de aula.  

 
Cuando en aula tenemos que usar las tecnologías los alumnos tienen 
grande destreza en todas las aplicaciones que tienen que ver con la 
intercomunicación personal y mucho menos con las que tienen que 
ver con la búsqueda, con las fuentes de datos e etc. Es más que 
evidente y se comprueba todos los días. El porcentaje de alumnos 
que utilizan, por ejemplo, sus portátiles en el aula no ha crecido 
especialmente, puede ser lo mismo que había hace dos o tres años. 
Y luego hay un uso muy habitual de los teléfonos móviles para 
comunicaciones interpersonales. Rara vez para hacer búsqueda. hay 
una inmensa mayoría que no tiene un especial interés por el uso de 
ese recurso, utilizar la internet para hacer búsqueda de contenido. 
Para contestarlo em Whatsapp sí, rapidíssimo (LORA, 2015).  
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As plataformas usadas pelos alunos no período de aula, por exemplo, são as 

de busca de conteúdo para incrementar o conhecimento que está sendo 

desenvolvido pelo professor. Já as de uso para comunicação interpessoal, como 

Whatsaap, Facebook, Instagram, entre outras são empregadas para estabelecer 

comunicação e, na maioria das vezes, ao invés de agregar à aula atrapalham as 

atividades desta. 

 
Se no meio de uma aula na qual você está desenvolvendo, ou 
buscando desenvolver um raciocínio, um debate, alguém manda uma 
mensagem no Whatsapp pra você, uma brincadeira, uma piada, o 
uso desta tecnologia não está sendo bom(GOULART JÚNIOR, 
2015). 
 

Goulart Júnior (2015) atenta para o emprego destas ferramentas no período 

de aula sem o devido rigor com o conteúdo e a forma de aprimorar os 

conhecimentos. A atenção dos alunos voltada à comunicação interpessoal com seus 

colegas por meio do uso do Whatsapp ou Facebook é uma reclamação unânime dos 

docentes. 

 
O Whatsapp é uma ferramenta muito interessante, até 
financeiramente falando. Ao invés de você ligar e pagar uma ligação 
você usa um aplicativo gratuito e se comunica. Eu vejo como uma 
ferramenta de comunicação importante. A questão, porém, não é a 
ferramenta em si, até o Facebook eu acho uma ferramenta 
interessante, a questão é como se usa essa ferramenta. A 
ferramenta em si ela é importante, é benéfica, é salutar desde que 
seja usada para coisas importantes, que ela venha trazer facilitação 
dos contatos, contatos que precisam ser bem feitos, bem 
estabelecidos. A questão é quando a gente se obriga a utilizar-se da 
ferramenta sem ter conteúdo (GOULART JÚNIOR, 2015). 
 

Outro ponto preocupante alertado por Goulart Júnior (2015) é em relação ao 

uso exacerbado das redes sociais. Ter um milhão de amigos nas redes sociais não é 

uma necessidade, e este hábito acaba por tomar muito tempo das pessoas em 

detrimento a outras coisas mais importantes, prejudicando sua formação profissional 

e qualidade de vida. 

 
Quando você baseia suas interações somente pelos meios 
eletrônicos você esconde algumas características suas que muitas 
vezes são essas características que te levam a buscar contatos via 
rede e evitar os contatos pessoais. Fora o fato de que se você utiliza 
muito tempo fazendo uma coisa isso é sempre em detrimento de 
outras coisas importantes. Quando você fica muitas horas em redes 
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sociais você deixa de fazer coisas que são importantes para sua 
formação também, formação como pessoa, como profissional, etc. 
 

Assim, as explicações deste curso histórico, referente à entrada das 

tecnologias digitais em apoio ao ensino, ainda são controversas. As novas 

plataformas e TICs favorecem, e muito, a interatividade. Você não entra numa rede 

social se ela não existe. Então o próprio surgimento por si só já permite que as 

pessoas possam buscar contatos via rede social. 

É claro que esta capacidade de desenvolvimento das redes só se tornou 

possível graças aos avanços tecnológicos da telecomunicação nos últimos anos. 

Porém diferentes formas de utilização oferecem uma diversidade e versatilidade de 

tecnologias que estão sendo adaptadas aos diferentes usuários, propósitos e 

objetivos.  

Como vimos o papel da tecnologia digital no ensino não é algo que basta o 

aluno ter acesso a ela para que o ensino melhore. Sabe-se que é preciso ter boas 

práticas de ensino. Portanto ao resumir nosso estudo sobre as plataformas 

telemática em apoio ao ensino superior vemos que: 

1) A “plataforma telemática de gestão de cursos” é um polo de informação e 

gestão, que contribui para a transmissão e socialização de conhecimento e de 

comunicação com os diferentes públicos envolvidos, porém precisa atender 

os interesse dos usuários e a relação entre docentes e discentes - 

proporcionada por esta ferramenta - é que irá determinar o aprendizado. 

2) É preciso saber usar a tecnologia das plataformas telemáticas com um 

propósito especifico: cada uma tem sua função apropriada; 
3)  As plataformas telemáticas são ferramentas tecnológicas complementares ao 

conteúdo das aulas. São ferramentas mediadoras cujo potencial pedagógico 

tem limitações; 

4) Os aparatos tecnológicos das plataformas telemáticas podem contribuir para 

o formato tradicional da sala de aula, reforçando a ideia de ensinar de forma 

interativa, em grupo, ou seja, possibilitam envio de tarefas, retornos, e 

material para leitura; 

5) Um dos maiores desafios na hora de usar as plataformas telemáticas está em 

mudar a prática e a mentalidade dos professores e conseguir a adesão 

destes e dos alunos.  
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6) As plataformas telemáticas das universidades são diferentes e representam a 

cultura da instituição. 

7) A qualidade técnica do software, ser intuitivo, ter facilidade para o uso e boa 

potência também são requisitos importantes para a adesão e funcionalidade 

da plataforma telemática; 
8) Por fim, em relação as contribuições da plataforma telemática de gestão do 

programa “Da Classe ao Mercado” (DCM), pode se dizer que seu potencial 

pedagógico é limitado, todavia possibilita experiências e parâmetros para dar 

conta das diferentes singularidades do ambiente de ensino aprendizado 

facilitando sobremaneira o gerenciamento. 

No mais, gostaria de registrar o agradecimento pelas experiências, 

aprendizados e amadurecimento intelectual oportunizados pelo desenvolvimento 

deste estudo, que foi essencial para consolidação deste pesquisador como agente 

ativo de sua própria formação, auxiliando na construção do conhecimento tanto em 

sala de aula, como para o mundo do trabalho. E, ainda colaborou para o 

aprimoramento de qualidades desejadas para um profissional de relações públicas. 

Ademais, a experiência de realizar uma pesquisa em Universidades de países 

diferentes com idiomas e culturas diversos contribuiu expressivamente para uma 

visão mais ampla a respeito da temática do estudo e, até mesmo, da ação e 

representação do Relações Públicas num mercado intercultural.  
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APÊNDICE A - Relação de Participantes 

 
Agências do programa DCM (7) 

LETRA AGÊNCIA 
A Zeppelin 
B Pop-Up 
C Tricô 
D Banian Comunicação 
E Onda Criações 
F Tertúlia Comunicação 
G Garatuja 

 
Alunos participantes das entrevistas em profundidade e grupos focais (26) 
NÚMERO NOME IDADE CURSO UNIVERSIDADE 

1 Alana 21 Relações Públicas UNESP 
2 Hayara 22 Relações Públicas UNESP 
3 Thaís 22 Design UNESP 
4 Ana Rosa 23 Rádio e TV UNESP 
5 Rafael 23 Relações Públicas UNESP 
6 Verônica 24 Relações Públicas UNESP 
7 Nazaré 20 Publicidade Universidad de Sevilla 
8 Andrea Victoria 22 Jornalismo Universidad de Sevilla 
9 Ana Bartín 22 Publicidade Universidad de Sevilla 

10 Helena 20 Audiovisual Universidad de Sevilla 
11 Álvaro Donaire 23 Engenharia Universidad de Sevilla 
12 Elsa 22 Publicidade Universidad de Sevilla 
13 Ana Bravo 24 Jornalismo Universidad de Sevilla 
14 SterSibón 20 Publicidade Universidad de Sevilla 
15 Adrián 22 Engenharia Universidad de Sevilla 
16 Marta Martín 29 Publicidade Universidad de Sevilla 
17 Ilza 20 Jornalismo Universidad de Sevilla 
18 Hector 21 Audiovisual Universidad de Sevilla 
19 Julian 19 Publicidade Universidad de Sevilla 
20 Marisa 19 Engenharia Universidad de Sevilla 
21 Cristina 25 Publicidade Universidad de Sevilla 
22 Belém 22 Publicidade Universidad de Sevilla 
23 Manuel 21 Engenharia Universidad de Sevilla 
24 Javier 23 Publicidade Universidad de Sevilla 
25 Marina Teba 24 Audiovisual Universidad de Sevilla 
26 Luíz C. 22 Engenharia Universidad de Sevilla 

 


