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RESUMO 
 
O objetivo geral deste trabalho foi verificar se os Objetos de Aprendizagem utilizados 

pelos atores partícipes (professor, tutor e alunos) da disciplina Iniciação Científica do 

curso de pedagogia do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) têm potencial 

para alcançar os objetivos propostos no Plano de Ensino. Mais especificamente, busquei 

identificar os objetivos propostos no Plano de Ensino da referida disciplina; identificar os 

Objetos de Aprendizagem a partir dos dados documentais e empíricos; e identificar, no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), a sequência didática implementada para 

desenvolver os conteúdos da referida disciplina; para, assim, avaliar se os objetivos 

propostos no Plano de Ensino foram alcançados. Para tanto, a opção metodológica foi de 

caráter exploratório de natureza qualitativa e interpretativista. Os dados foram produzidos 

a partir de análise documental; e de entrevista semiestruturada com professor formador da 

disciplina, tutor a distância e alunos, com divisão da análise em 5 categorias: Categoria 1: 

Indicação da Sequência Didática utilizada; Categoria 2: Indicação de objetos de 

aprendizagem (recursos/suporte) utilizados; Categoria 3: Discussão sobre se o objetos de 

aprendizagem (recursos/suporte) foram suficientes para garantir o processo de ensino e 

aprendizagem; Categoria 4: Indicação de solução com potencial para otimizar os objetos 

de aprendizagem (recursos/suporte) utilizados; Categoria 5: Indicação se os objetivos 

propostos no Plano de Ensino foram alcançados. Somente após investigar a participação 

dos alunos, a atuação da professora formadora da disciplina, a mediação da tutora a 

distância no AVA, juntamente com a análise desses Objetos de Aprendizagem pude 

compreender a capacidade, qualidade e possíveis fragilidades existentes nesse percurso. 

Dessa forma, a produção dos dados indicou que o método de ensino e aprendizagem 

adotado pelo IFNMG é positivo, entretanto, requer atenção no tocante a determinados 

Objetos de Aprendizagem. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação a distância. Tecnologia digital. Objetos de 

Aprendizagem. 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

The main purpose of this paper is to verify if the Learning Objects used by the 

participating actors (teacher, tutor and students) of the Scientific Initiation program of 

Pedagogy course at the Federal Institute of Northern Minas Gerais (IFNMG) have the 

potential to reach the objectives proposed in the Lesson Plan. More specifically, I sought 

to identify the objectives proposed in the Lesson Plan of that discipline; to identify 

Learning Objects from documentary and empirical data; and to identify, based on the 

Virtual Learning Environment (VLE), the didactic sequence implemented to develop the 

contents of said subject; to assess whether the objectives proposed in the Lesson Plan were 

achieved. For this purpose, the characteristics of our methodology are exploratory focused 

on a qualitative and interpretative nature. The data were produced from document analysis; 

and from a semi-structured interview with the subject's teacher, distance tutor and students. 

The analysis is divided into 5 categories: Category 1: Indication of the Didactic Sequence 

used; Category 2: Indication of learning objects (resources/support) used; Category 3: 

Discussion on whether the learning objects (resources/support) were sufficient to ensure 

the teaching and learning process; Category 4: Indication of solution in order to potentially 

optimize learning objects (resources/support) used; Category 5: Indication of possible 

achievement of the objectives proposed in the Lesson Plan.. Only after investigating the 

participation of students, the performance of the teacher who taught the subject, as well as 

the mediation of the distance tutor in the VLE, together with the analysis of these Learning 

Objects, I could understand the ability, quality and possible weaknesses in this course. 

Thus, the production of the data indicated the teaching and learning methods adopted by 

the IFNMG is positive; however, it requires attention concerning certain Learning Objects. 

 

Key words: Distance education. Digital technology. Learning Objects 
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INTRODUÇÃO 

 

A Educação a Distância (EaD) é uma modalidade de educação em que tanto o 

professor quanto os alunos estão separados, física ou temporalmente, a EaD passou por 

diversos períodos e fases desde os primeiros registros, datados de 1728, nos Estados Unidos 

e sua ascensão continua, ainda hoje, bastante promissora.  

Em meados da década de 1920, quando a radiodifusão passou a ser usada como 

apoio ao ensino na EaD, diversos países adotaram essa modalidade, inclusive o Brasil 

(NUNES, 2009). 

A EaD no Brasil teve seu marco em 1904, com anúncios de cursos de 

datilografia publicados em jornais. Os cursos, normalmente, destinavam-se àqueles que 

estavam à procura de emprego. O ensino era ofertado totalmente via correspondência, com 

remessas enviadas pelos correios (ALVES, 2009). 

Na década de 1920, a radiodifusão no Brasil foi o primeiro apoio tecnológico 

da EaD, seguido pela cinematografia, em meados da década de 1930 (MAZZEU, 2012) e 

pela TV educativa, na década de 1960. De acordo com Alves (2009), a EaD começou a ser 

impulsionada em 1967, quando o Código Brasileiro de Telecomunicações determinou a 

transmissão de programas educativos pelas emissoras de radiodifusão e televisões 

educativas. 

Com o desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs), o universo da EaD se fortaleceu, tendo como opção, além do rádio, correio, 

televisão e, mais tarde, internet e diversas inovações tecnológicas. 

O termo Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC’s) é 

utilizado por autores como Kenski (2003), Baranauskas et al (2013) e Costa et al (2015) ao 

se referirem à contemporaneidade da tecnologia. De acordo com os autores, esse novo 

termo provém das tecnologias digitais de aprendizagem utilizadas pelos “nativos digitais”1 

(COSTA et al, 2015, p. 604) para inúmeros fins, inclusive para interação e comunicação.  

A EaD vem lançando mão de diferentes meios tecnológicos de informação e 

comunicação (materiais impressos, rádio, telefone, televisão, videoconferência, videoaula, 

                                                 
1 Geração nascidos a partir de 1980. Cresceram em meio ao surgimento novas tecnológicas, como 
computadores, celulares, videogames, músicas digitais, tudo conectado à internet. São conhecidos por mudar 
o comportamento social, cultural, econômico, político e educacional. Disponível em:< http://www.educacao-
a-distancia.com/quem-sao-os-nativos-digitais/>. Acessado em 26 set. 2019. 

http://www.educacao-a-distancia.com/quem-sao-os-nativos-digitais/
http://www.educacao-a-distancia.com/quem-sao-os-nativos-digitais/
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e-mail, hipermídia e multimídias de computador), que são utilizadas com o objetivo de 

proporcionar ao estudante maior interação com o conteúdo (SPANHOL e SPANHOL, 

2009). Ainda de acordo os autores, “os materiais didáticos em EaD são um importante 

aspecto para a transmissão do conteúdo, sendo que a sua produção envolve processos que 

seguem um fluxo bem definido, pois o foco está sempre na qualidade do material” 

(SPANHOL e SPANHOL, 2009. p. 2). 

As mídias supracitadas propiciam o trabalho com Objetos de Aprendizagem 

(OAs), como vídeos, sites, livros, revistas, jornais, jogos, imagens, animações, textos 

explicativos (hipertextos), jogos educativos, simuladores, videoaulas, dentre outros, que 

dão suporte à prática pedagógica na EaD. 

Os OAs são definidos por Machado e Silva (2005) como: 

  

[...] módulos de conteúdo, onde cada um apresenta recursos específicos de 
ensino, que podem ser utilizados tanto individualmente, quanto em 
conjunto com outros, e são designados e/ou utilizados para propósitos 
instrucionais. Eles podem ser tanto digitais quanto não-digitais 
(MACHADO e SILVA 2005, p. 02). 

   

Dentre os Objetos de Aprendizagem apresentados na literatura, a videoaula se 

destaca na modalidade a distância. Isso vai ao encontro da fala de Dallacosta et al. (2004, 

apud SPANHOL e SPANHOL, 2009, p. 3) quando afirmam que “a videoaula quando bem 

planejada, consegue fazer com que os alunos participem ativamente”. 

De fato, a videoaula apresenta-se como um OA com papel muito importante no 

processo de ensino e aprendizagem da EaD, uma vez que oportuniza ao aluno ter contato 

com o conteúdo em um formato em que estão presentes imagens e sons, despertando, dessa 

forma, a interação com os temas abordados. Filatro (2009) discorre nesta direção: 

 

Quando a informação é apresentada em duas modalidades sensoriais – 
visual e auditiva – em vez de em uma, são ativados dois sistemas de 
processamento e a capacidade da memória de trabalho é estendida. [...] A 
combinação de uma imagem com sua designação verbal é mais facilmente 
lembrada do que a apresentação dessa mesma imagem duas vezes ou a 
repetição dessa designação verbal várias vezes, de forma isolada 
(FILATRO, 2009, p. 74). 
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Nesse sentido, verifica-se a importância de produção de videoaulas bem 

elaboradas, que de fato levem em consideração o público ao qual ela será direcionada. Tal 

ideia é destacada por Filatro (2009), ao afirmar que:  

 

[...] os alunos aprendem mais ou melhor quando textos, imagens ou sons 
não relevantes ao assunto são excluídos, evitando distrações que dividem 
o limitado potencial de atenção com os recursos que realmente 
contribuem para o significado da unidade de aprendizagem (FILATRO, 
2009, p. 76). 
 

Como destacado, não é qualquer videoaula que oportuniza o processo de ensino 

e aprendizagem. De fato, muitas instituições têm como formato de videoaula uma gravação 

em estúdio, que, no geral, tem longa duração. Nessas videoaulas, muitas vezes o professor 

elabora o roteiro baseando-se nas aulas ministradas na modalidade presencial, não levando 

em conta as especificidades da modalidade a distância. 

Sendo assim, videoaulas pouco atrativas, ou prolixas, que não estão articuladas 

com outros OAs, ou materiais didáticos, podem levar ao desinteresse dos alunos em 

participar das aulas e consequentemente esse fato pode ocasionar ou contribuir para evasão 

escolar. Conforme apontam Coelho (2002) e Favero (2006), somam-se a esses fatores a 

falta da tradicional relação ‘face a face’ entre professor/aluno e aluno/aluno, a falta de 

domínio de tecnologias por parte do aluno, a dificuldade do aluno em expor suas ideias em 

uma comunicação escrita a distância, o cansaço ao final do dia de trabalho e a ausência de 

tempo e de condições financeiras. 

A evasão é um problema na Educação Superior, discutida por muitos autores, 

dentre eles Silva Filho e colaboradores (2007), que realizaram uma pesquisa tendo como 

base os dados disponíveis no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira 

(INEP) relativamente aos anos de 2000 a 2005. A pesquisa constatou como resultado, no 

período supracitado, uma evasão média no Ensino Superior nas instituições públicas de 

12% e de 26% nas instituições particulares. 

Na modalidade de EaD, esse problema também é preocupante. De acordo com 

dados do censo da Associação Brasileira de EaD (ABED) entre os anos de 2016 e 2017, o 

crescimento dos cursos a distância foi da ordem de 48,04%. Contudo, em 2017, a evasão 

ainda se enquadra na faixa de 15% a 50%, nas diversas modalidades EaD (ABED, 2017). 
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O interesse por estudar Objetos de Aprendizagem em EaD foi suscitado, 

principalmente, por minha formação como Tecnólogo em Produção Audiovisual e por 

minha atuação profissional na área. Durante os anos de 2017 e 2018, coordenei o estúdio de 

gravação em uma instituição pública de ensino – o Instituto Federal do Norte de Minas 

Gerais (IFNMG), na Diretoria de EaD e estive envolvido nesse contexto, percebendo, 

assim, as fragilidades e potencialidades que envolvem esse processo, desde a produção de 

videoaulas até a construção da sala de aula virtual. 

Nessa experiência, foi possível constatar, ainda, as dificuldades de se aproximar 

os OAs disponíveis no AVA aos objetivos do Plano de Ensino. A meu ver, isso pode 

interferir diretamente no sucesso ou não das aulas propostas. Como profissional da área, vi 

a importância de tentar entender essa realidade para poder traçar possíveis soluções para 

esse problema. 

Diante desse cenário, propus-me a responder a seguinte pergunta de pesquisa: 

Os Objetos de Aprendizagem utilizados na disciplina “Iniciação Científica”, ofertada 

pelo Curso de Pedagogia do IFNMG, modalidade a distância, alcançam os objetivos 

propostos no Plano de Ensino? 

Tive como objetivo geral verificar se os Objetos de Aprendizagem utilizados 

pelos atores partícipes (professor, tutor e alunos) na disciplina “Iniciação Científica” têm 

potencial para alcançar os objetivos propostos no Plano de Ensino. Nessa pesquisa, 

considerando os recortes exigidos por toda investigação, considerei como contexto de 

estudo a disciplina “Iniciação Científica” do curso de Pedagogia do Instituto Federal do 

Norte de Minas Gerais (IFNMG), ofertado no âmbito da Universidade Aberta do Brasil 

(UAB) pelo Centro de Referência em Formação e Educação a Distância (CEAD/ IFNMG). 

Tal escolha justifica-se pelo fato de ser uma disciplina introdutória e que, ademais, compõe 

a matriz curricular da maioria dos cursos de graduação. Espero que os resultados da 

presente pesquisa possam contribuir para que, não só a instituição investigada, mas outras 

instituições que ofertam cursos na modalidade de EaD atentem-se para as possíveis 

fragilidades no planejamento, criação e utilização dos OAs.  

Esta dissertação está organizada em cinco capítulos, além desta introdução. O 

primeiro capítulo, Trajetória da EaD no Brasil e no mundo, está dividido em duas seções. A 

primeira seção (Níveis e modalidades de ensino no Brasil) traz os conceitos e 

determinações estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (n.º 
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9,394/96) para a educação brasileira. A segunda seção (Um breve histórico da EaD no 

Brasil e no mundo) apresenta um histórico da EaD, tanto no Brasil, quanto no mundo. 

No segundo capítulo, Contextualização das Tecnologias Digitais, discorro sobre 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs), a perspectiva histórica de 

Objeto de Aprendizagem (OA), Objetos Digitais de Aprendizagem (ODA), Ensino 

Interativo, e a Videoaula, Webconferência e Videoconferência, Chats e Fórum como Objeto 

Digital de Aprendizagem na EaD.  

No terceiro capítulo, Metodologia, fundamento esta pesquisa dividindo os 

procedimentos metodológicos em quatro momentos: análise documental; análise de 

videoaulas; entrevista semiestruturada e, por último, análise e interpretação dos dados.  

No quarto capítulo, A disciplina iniciação científica: análise documental, 

apresento os resultados e discussões de dados, a começar pela análise da sequência didática 

da disciplina e o ambiente virtual de aprendizagem. 

No quinto capítulo, Os objetos de aprendizagem utilizados e sua efetividade no 

processo de ensino e aprendizagem, é dedicado à análise dos Objetos de Aprendizagem e 

sua efetividade no processo de ensino e aprendizagem. Por último apresento as 

Considerações Finais, Referências e Apêndices.  
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CAPÍTULO 1: TRAJETÓRIA DA EaD NO BRASIL E NO MUNDO 

 

1.1 Níveis e modalidades de ensino no Brasil  

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, n.º 9,394/96), 

regulamenta o sistema educacional brasileiro, assegura o direito à educação, garantido pela 

Constituição Federal, e estabelece as responsabilidades da União, dos estados, do Distrito 

Federal e dos municípios. Nela, a educação é dividida em níveis: Educação Básica, 

composta por Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio; e Educação Superior.   

A LDB regulamenta, também, outras modalidades de ensino: EJA - Educação 

de Jovens e Adultos (Ensino Fundamental ou Médio), Educação Profissional ou Técnica, 

Educação Especial e Educação a Distância (EAD) (BRASIL, 1996), conforme apresentado 

na Figura 1: 
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Figura 1 - Organização e estruturação da educação brasileira 

 

    Fonte: Adaptado de OEI – Ministério da Educação de Brasil, 2002. 

 

Sendo o primeiro nível do processo educacional, a Educação Básica torna-se, 

de acordo com o Art. 4 da LDB (1996), obrigatória e gratuita dos quatro aos 17 anos de 

idade. A sequência desse processo é muito importante para a formação do aluno, pois a 
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participação ativa definirá seu pertencimento e defesa por uma sociedade justa e 

democrática. De acordo com o Art. 22 da LDB:  

 

A Educação Básica tem por finalidades desenvolver o educando, 
assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 
cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 
posteriores (BRASIL, 1996). 
 

Essencial para o desenvolvimento da criança, a Educação Infantil é a primeira 

etapa do nível 1 da Educação Básica e inicia-se nos primeiros anos de vida. Afixada no 

Capítulo II, Art. 22 da LDB:  

 

A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança até os seis anos de idade, 
em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando 
a ação da família e da comunidade (BRASIL, 1996). 
 

Essa etapa do ensino é fundamental para que a criança desenvolva aspectos 

cognitivos, psicológicos e sociais, tão importantes e que impactarão na sua vida adulta.  

A segunda etapa, Ensino Fundamental, tem a duração de nove anos, sendo sua 

oferta gratuita e obrigatória, conforme apresentado no Art. 32, Seção III da LDB: 

 

O Ensino Fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, 
gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por 
objetivo a formação básica do cidadão, mediante: I - o desenvolvimento 
da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da 
leitura, da escrita e do cálculo; II - a compreensão do ambiente natural e 
social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que 
se fundamenta a sociedade; III - o desenvolvimento da capacidade de 
aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades 
e a formação de atitudes e valores; IV - o fortalecimento dos vínculos de 
família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em 
que se assenta a vida social (BRASIL, 1996). 
 

Essa etapa de ensino, como o próprio nome sugere, é fundamental para que a 

criança tenha acesso aos conhecimentos imprescindíveis para o seu desenvolvimento nas 

mais diversas áreas do saber, além de ter contato, também, com tecnologias, arte e cultura, 

que potencializarão a sua integração à sociedade. 
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O Ensino Médio é a terceira e última etapa da Educação Básica, com duração 

mínima de três anos, e tem como algumas de suas finalidades, conforme o Art. 35 da LDB 

(BRASIL, 1996), fortalecer e aprofundar os conhecimentos adquiridos no Ensino 

Fundamental, uma vez que isso possibilita o prosseguimento nos estudos; preparar para o 

mercado de trabalho; aprimorar o educando como pessoa humana, incluindo a formação 

ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; propiciar a 

compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 

relacionando a teoria com a prática. 

A Educação Superior corresponde ao nível II da educação escolar, é a etapa 

posterior ao nível médio e última fase do sistema educacional brasileiro. Ela é ministrada 

em instituições de Ensino Superior públicas ou privadas (faculdades e universidades), e 

divide-se em cursos sequenciais, de extensão e graduação. Dentre suas finalidades, de 

acordo com o Art. 43 da LDB, estão:  

 

[…] o estímulo à criação cultural e o desenvolvimento do espírito 
científico e do pensamento reflexivo; incentivar o trabalho de pesquisa e 
investigação científica; formar profissionais nas diferentes áreas de 
conhecimento; promover a extensão, aberta à participação da população, 
com o objetivo de difundir as conquistas e benefícios resultantes da 
criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na 
instituição (BRASIL, 1996). 
 

As modalidades de ensino dividem-se em quatro: Educação de Jovens e 

Adultos (EJA); Educação Especial; Educação Profissional e Tecnológica e Educação a 

Distância (EaD). 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) tem como finalidade, de acordo com o 

Art. 37. da LDB , oportunizar a continuidade dos estudos a jovens e adultos que não 

tiveram acesso ou que, de alguma forma, não concluíram o Ensino Fundamental e Médio 

em idade própria. O sistema educacional atesta gratuidade do ensino e “oportunidades 

educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, 

condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames”. Essa modalidade 

preferencialmente deve articular-se com a Educação Profissional.  

O Art. 58 da LDB trata da Educação Especial. Essa modalidade é oferecida, 

preferencialmente, na rede regular de ensino, para alunos com deficiência, transtornos 
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globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. De acordo com o Art. 59, 

os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos dentre outras coisas: currículos, métodos, 

técnicas, recursos educativos e organização específica para atender às suas necessidades.  

Para que, de fato, possa acontecer o processo de inclusão dos supracitados 

alunos, a Lei de Diretrizes e Bases prevê que essa modalidade de ensino tenha professores 

com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, 

bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos 

nas classes comuns. 

Com o objetivo de criar cursos voltados ao ingresso no mercado de trabalho, o 

Art. 39. da LDB (1996) estabelece que a Educação Profissional e Tecnológica deve ser 

composta por diferentes níveis e modalidades de educação, que poderão ser organizados 

por eixos tecnológicos abrangendo os cursos de formação inicial e continuada ou 

qualificação profissional, educação profissional técnica de nível médio ou tecnológica de 

graduação e pós-graduação. 

Por fim, a Educação a Distância constitui-se como uma das modalidades de 

ensino brasileiro e é regulamentada pelo Art. 80 da LDB e pelo Decreto nº 9.057, de 25 de 

maio de 2017. De acordo com o referido decreto, a EaD pode ser inserida na Educação 

Básica (Ensino Fundamental e Médio, Educação de Jovens e Adultos, Educação 

Profissional Técnica de nível médio e Educação Especial) e na Educação Superior 

(Graduação e Pós-Graduação). Ainda segundo o decreto, a modalidade EaD caracteriza-se 

pela mediação didático-pedagógica dos processos de ensino e aprendizagem através da 

utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e 

professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos.  

Tentar compreender o sistema educacional brasileiro se fez necessário para esta 

pesquisa, uma vez que o recorte dessa investigação está intrinsicamente ligado a ele. 

Contudo, a análise deste trabalho se restringe apenas à modalidade de educação a distância. 

No próximo tópico, abordo detalhadamente o percurso da EaD pelo Brasil e pelo mundo.  

 

1.2 Um breve histórico da EaD no Brasil e no mundo 

 

A EaD tem se consolidado cada vez mais como modalidade de ensino no 

Brasil. Nunes (1994) salienta a incalculável relevância da EaD, uma vez que atende a 
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grandes contingentes de alunos de forma mais efetiva que outras modalidades e sem riscos 

de reduzir a qualidade dos serviços oferecidos em decorrência da ampliação da clientela 

atendida. 

Além disso, a EaD é de crucial importância devido ao fato de alcançar os 

alunos que não encontram tempo diariamente para se dirigirem às aulas presenciais, os 

alunos sem condições financeiras para pagar transporte até às instituições de ensino, os 

alunos que moram longe dos grandes centros, em lugares remotos e sem fácil acesso à 

educação presencial, dentre outros. 

Segundo Nunes (2009), a EaD percorreu um longo caminho até os tempos 

atuais. Em seu trabalho, o autor afirma que a criação da EaD e sua evolução na área da 

educação foi a principal inovação das últimas décadas, pois criou possibilidades de 

oportunizar o ensino e aprendizagem para muitas comunidades, como indicado por Nunes 

2009, completando a ideia de Juste (1998) “com base em noções de qualidade (JUSTE, 

1998), flexibilidade, liberdade e crítica” (NUNES, 2009, p. 2). 

Nunes (2009) destaca os principais marcos da EaD no mundo: em 20 de março 

de 1728 há o primeiro registro que se tem da EaD, quando Caleb Philips semanalmente 

enviava suas lições por correspondências para os alunos inscritos em um curso pela Gazeta 

de Boston, EUA. No século XIX, a EaD passa a ser institucionalizada; em 1829, na Suécia, 

foi inaugurado o Instituto Líber, que possibilitou que mais de 150 mil alunos estudassem. 

Em 1840, na Grã-Bretanha, um curso de taquigrafia por correspondência foi ofertado por 

Isaac Pitman. Ainda na Grã-Bretanha, em meados do século XX, as universidades de 

Oxford e Cambridge ofereceram cursos de extensão na modalidade a distância. Em seguida, 

as universidades de Chicago e Wisconsin, nos EUA também ofertaram os mesmos cursos.  

Em 1928, a British Broadcasting Corporation (Corporação Britânica de 

Radiodifusão) – BBC – começa a utilizar a radiodifusão como ferramenta tecnológica de 

ensino e aprendizagem para a educação de adultos. Diversos países adotaram essa 

tecnologia de comunicação com a mesma finalidade, inclusive o Brasil, desde a década de 

1930. 

É certo que o salto dessa modalidade de ensino se deu com a institucionalização 

de diversas ações nos campos da educação secundária e superior em meados dos anos 1960, 

começando na Europa, mais especificamente, na França e na Inglaterra, posteriormente 

expandindo-se para os demais continentes.  
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De acordo com Perry e Rumble (apud NUNES, 2009), as experiências que mais 

se destacaram na época, a começar pelo ensino secundário foram: Hermods- NKI Skolen, 

na Suécia; Rádio ECCA, na llhas Canárias; Air Correspondence High School, na Coréia do 

Sul; School of the Air, na Austrália; Telesecundária, no México; e National Extension 

College, no Reino Unido. Em nível universitário foram: Open University, no Reino Unido; 

FernUniversität, na Alemanha; Indira Gandhi National Open University, na Índia; e 

Universidade Estatal a Distância, na Costa Rica. A elas pode-se acrescentar a Universidade 

Nacional Aberta, da Venezuela; a Universidade Nacional de EaD, da Espanha; o Sistema 

de EaD, da Colômbia; a Universidade de Athabasca, no Canadá; a Universidade para Todos 

os Homens e as 28 universidades locais por televisão na China Popular; entre muitas outras 

(NUNES, 2009). 

Nos anos que se seguem, a EaD foi ganhando mais espaço e passou a atender a 

milhões de estudantes, em todos os níveis de ensino, em sistemas formais e não formais. 

Vários novos cursos foram abertos nas mais diversas instituições de ensino no mundo, 

destaque para a larga escala de oferta em cursos de treinamento e aperfeiçoamento de 

pessoal. Nunes (1992) enfatiza esse crescimento e sua importância: 

 

Programas não formais de ensino têm sido utilizados em larga escala para 
adultos nas áreas de saúde, agricultura e previdência social, tanto pela 
iniciativa privada como pela governamental. Hoje, é crescente o número 
de instituições e empresas que desenvolvem programas de treinamento de 
recursos humanos pela modalidade da educação a distância. Na Europa, 
investe-se de maneira acelerada em educação a distância para o 
treinamento de pessoal na área financeira e demais áreas do setor de 
serviços, o que significa maior produtividade e redução de custos na ponta 
(NUNES, 1992, p. 3).  
 

No Brasil, provavelmente não houve o registro dos primeiros cursos ofertados a 

distância, pois, de acordo com Alves (2011), tem-se documentado apenas experiências do 

século XX. Entretanto, Alves (2009) aponta que estudos realizados pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), tendo como base de pesquisa recortes em edições de 

jornais na época, mostrou a existência de anúncios nos classificados dos jornais ofertando 

cursos de datilografia, ministrados por professoras particulares, pouco antes de 1900.  

Contudo, é no ano de 1904 que se oficializa o marco da EaD no Brasil, com as 

instalações de escolas internacionais no país, que ofereciam cursos para os setores de 
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comércio, serviços e pessoas que estavam à procura de empregos. Alves (2011) também 

discorre em seu trabalho que esse início se deu em 1904 quando o Jornal do Brasil trouxe, 

na seção de classificados, o anúncio de curso profissionalizante de datilógrafo por 

correspondência. 

A modalidade de EaD foi empregada nos primeiros vinte anos de uma única 

forma, via correspondência e com despacho de materiais didáticos pelos correios, tanto no 

Brasil quanto no mundo. Porém, a partir da década de 1920 a evolução da radiodifusão fez 

com que a tecnologia imergisse na EaD, criando assim, uma nova ferramenta de ensino e 

aprendizagem (ALVES, 2009). Em 1923, é fundada a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, 

de iniciativa privada e, posteriormente, doada para o Ministério da Educação e Saúde. Sua 

programação inicial visava à educação popular. 

Em meados da década de 1930, a EaD no Brasil passou a ter mais uma 

ferramenta de apoio ao ensino e aprendizagem: o filme. Com a criação do cinema 

educativo, a EaD teve a cinematografia a favor da educação e, em 1936, foi criado o 

Instituto Nacional de Cinema Educativo (INCE) (MAZZEU, 2012).  

Em 1939, em São Paulo, surge o Instituto Monitor, “o primeiro instituto 

brasileiro a oferecer, sistematicamente, cursos profissionalizantes a distância por 

correspondência, na época, ainda, com o nome Instituto Rádio Técnico Monitor” (ALVES, 

2011, p.88). 

No final da década de 1930 e nas décadas de 1940 e 1950, começaram a ser 

ofertados, sistematicamente, cursos profissionalizantes. Inicialmente foram ofertados pelo 

Instituto Monitor, depois pelo Instituto Universal Brasileiro e pela Universidade do Ar, 

programa de rádio veiculado pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Até hoje algumas 

dessas instituições ainda estão ligadas à formação profissional, através de cursos a 

distância. 

Na década de 1960, ainda eram utilizadas metodologias de ensino por 

correspondência e via rádio. Surgem, neste período, várias iniciativas de EaD com o 

objetivo de promover o acesso à educação e a inclusão social de adultos. Entretanto, é 

lamentável relatar que a EaD via rádio, no Brasil, só não progrediu mais devido ao passado 

político, como explica Alves (2009):  
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A revolução deflagrada em 1969 abortou grandes iniciativas, e o sistema 
de censura praticamente liquidou a rádio educativa brasileira. Hoje, ainda 
existem ações isoladas, entretanto, pouco apoiadas pelos órgãos oficiais. 
O desmonte da EAD via rádio foi um dos principais causadores de nossa 
queda no ranking internacional. Enquanto o Brasil deixava de usar as 
transmissões pela rede de emissoras, outros países implementaram 
modelos similares (ALVES, 2009, p. 10). 
 

Contudo, a evolução da EaD não foi interrompida. Programas educativos se 

multiplicavam e repercutiam no Brasil. Em 1974, na TV Ceará, “começam os cursos das 

antigas 5ª à 8ª séries (atuais 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental), com material televisivo, 

impresso e monitores” (ALVES, 2011, p.88). No final da década de 1970 começou, em 

Brasília, através da Universidade de Brasília, pioneira no uso da EaD, a primeira 

experiência de EAD nos cursos superiores.  

Na década de 1990, muitos alunos acompanhavam os telecursos, transmitidos 

pela TV. Todavia, algumas instituições começaram a utilizar a internet para publicar 

conteúdos e promover interações. 

Conforme descrito até aqui, a EaD percorreu um longo caminho no Brasil para 

ganhar reconhecimento. Somente em 1996, com a criação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) n.º 9.394, os fundamentos legais que autorizam a implementação da EaD 

no Brasil entraram em vigor. Em 2005, a criação da Universidade Aberta do Brasil (UAB) 

contribui para consolidar, expandir e fortalecer a EaD. De acordo com o Ministério da 

Educação: 

 

O programa busca ampliar e interiorizar a oferta de cursos e programas de 
educação superior, por meio da educação a distância. A prioridade é 
oferecer formação inicial a professores em efetivo exercício na educação 
básica pública, porém ainda sem graduação, além de formação continuada 
àqueles já graduados. Também pretende ofertar cursos a dirigentes, 
gestores e outros profissionais da educação básica da rede pública.  Outro 
objetivo do programa é reduzir as desigualdades na oferta de Ensino 
Superior e desenvolver um amplo sistema nacional de educação superior a 
distância (MEC, 2019). 

 

A EaD possibilita ao cidadão adquirir conhecimento de forma híbrida, sem 

deixar de ter qualidade, elevando seu contexto social intelectual e financeiro, pois o 

processo educacional dispõe de ofertas de ensino em todos níveis acadêmicos no país. 

Segundo o CensoEAD.BR de 2016, relatório anual analítico da aprendizagem a distância 
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no Brasil, dos cursos regulamentados e ofertados totalmente a distância, 1.098 cursos são 

especialização lato sensu; com uma discrepância nítida: 235 são em nível tecnológico; 219 

de nível técnico profissionalizante; 210 de licenciaturas e 113 de cursos de diferentes níveis 

da Educação Básica.  

Das ofertas de cursos de mestrado e doutorado, pós-graduação stricto sensu, o 

caminho ainda é moroso: existiam em 2016 apenas 25 ofertas de curso de mestrado e 

apenas três de doutorado (ABED, 2016). Importante destacar que a oferta intensa de cursos 

técnicos, profissionalizantes e de licenciaturas na oferta em EaD corrobora e impulsiona a 

prática dessa modalidade de ensino e consequentemente, aumenta o número de 

matriculados. 

A respeito da quantidade de alunos matriculados na EaD, o Censo da Educação 

Superior de 2016 traz os seguintes dados: a Educação a Distância (EaD) é responsável pelo 

total de 18,57% dos universitários matriculados em curso de graduação no Brasil. São 

640.327 mil alunos matriculados em cursos de licenciatura; 465,790 mil em cursos de 

bacharelado; e 388,301 mil em cursos de tecnólogos. Segundo o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) do Ministério da Educação 

(BRASIL, 2016), 91,80% das matrículas em cursos superiores a distância são ofertados 

pela rede particular de ensino e apenas 8,20% pela rede pública de ensino, conforme 

mostrado no Quadro 1: 

 

Quadro 1 - Números de matrículas da Educação Superior, modalidade a distância 

  Número de Vínculos de Alunos Total 

  CURSO A DISTÂNCIA Total  

  PÚBLICA Total PRIVADA Total   

Ano Censo Grau Acadêmico FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL PRIVADA   

2016 BACHARELADO 17.248 9.399 879 27.526 438.264 438.264 465.790 465.790 
LICENCIATURA 48.079 31.753 2.049 81.881 558.446 558.446 640.327 640.327 
TECNOLÓGICO 8.347 4.327 520 13.194 375.107 375.107 388.301 388.301 

Total 73.674 45.479 3.448 122.601 1.371.817 1.371.817 1.494.418 1.494.418 

Fonte: Adaptado de MEC/INEP/DEED, 2016.  
 

Ainda de acordo com o Censo da Educação Superior de 2016, se comparado 

com os dados do Censo da Educação Superior de 2010, percebe-se um aumento 
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significativo de 37,76% de matrículas das instituições públicas e privadas na modalidade 

EaD, uma progressão de aproximadamente, 94.000 ingressos a mais por ano, A Figura 2 

revela esse crescimento. 

Figura 2 - Comparativo dos números de matrículas da EaD Censo 2010 a 2016 

 
Fonte: Adaptado de MEC/INEP/DEED, 2016.  

 

Verifica-se, então, que a EaD no Brasil percorre um caminho de ascensão 

quando observado o número total (1.494.418 alunos) do Censo de 2016, entretanto, chama 

atenção a enorme diferença do número de matrículas entre as instituições públicas e 

privadas na modalidade EaD. Enquanto as instituições públicas eram, em 2016, 

responsáveis por apenas 8,20% dos ingressos de Bacharelado, Licenciatura e Tecnologia, as 

instituições privadas, eram responsáveis por 91,80%, onze vezes a mais que a rede pública 

de ensino. Na Figura 3 percebe-se a dimensão desses números: 
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Figura 3 - Diferença entre o números de matrículas EaD da Educação Superior nos setores 
público e privado 

 

         Fonte: Adaptado de MEC/INEP/DEED, 2016.  

  

Analisando os dados do gráfico, questiono se os investimentos feitos pelo 

Estado são suficientes para fortalecer a expansão na esfera pública. E qual o motivo dessa 

discrepância no número de matrículas entre as instituições públicas e privadas. 

Sabe-se que a ‘máquina pública’ trabalha diferente das instituições privadas, 

sendo assim, existe uma diferença ao ‘injetar’ dinheiro em um possível investimento para 

uma nova oferta de curso. Enquanto a rede particular de ensino normalmente trabalha com 

dinheiro em caixa, tendo o imediatismo a seu favor, as instituições de ensino público 

seguem burocraticamente o excesso de formalismo e dependência financeira, exclusiva, do 

Estado, o que muitas vezes dificulta mais progressões no âmbito educacional.  

 Segundo Giolo (2010, p.1274), dos anos de 1995 e 1996,  o governo federal, 

percebendo a defasagem da prática docente (muitos professores lecionavam sem formação 

adequada e em lugares “esquecidos pelas políticas públicas e pelo desenvolvimento 

econômico”), criou uma Subsecretaria de EaD (mais tarde incorporada pela Secretaria de 

EaD do Ministério da Educação) com o objetivo de usar tecnologias avançadas para dar 

suporte às aulas presenciais, iniciar programas de formação de professores e principalmente 

titular professores leigos. 
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CAPÍTULO 2: CONTEXTUALIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS 

 

O termo tecnologia vem do grego, techné, cujo significado original foi 

concebido a partir de uma das variáveis do verbo teuchô ou tictein que significa fabricar, 

produzir, construir, dar à luz; e teuchos significa ferramenta, instrumento (TOLMASQUIM, 

1989; LION, 1989). Já o dicionário Michaelis traz cinco definições para o termo tecnologia, 

sendo elas:  

 

1 Conjunto de processos, métodos, técnicas e ferramentas relativos a arte, 
indústria, educação, etc; 2 Conhecimento técnico e científico e suas 
aplicações a um campo particular; 3 Tudo o que é novo em matéria de 
conhecimento técnico e científico.4 Linguagem peculiar a um ramo 
determinado do conhecimento, teórico ou prático. 5 Aplicação dos 
conhecimentos científicos à produção em geral (MICHAELIS, 2019). 
 

Dessa maneira, percebe-se que as tecnologias abrangem desde descobertas pré-

históricas, como a invenção da roda, do fogo, até os recursos mais modernos e inovadores 

do século XXI. Veraszto (2004) reforça essa ideia ao afirmar que a tecnologia não consiste 

apenas em produtos sofisticados, aparatos eletrônicos ou digitais, lançamentos do 

momento. O autor destaca que a história tecnológica na humanidade iniciou-se com o 

primeiro homem, quando descobriu que era possível modificar a natureza para melhorar as 

condições de vida de seu grupo (VERASZTO, 2004). 

Compreende-se, então, que não há como falar em tecnologia sem falar em 

comportamento humano, pois a evolução tecnológica reflete o comportamento do homem, 

que utilizou e ainda utiliza os recursos disponíveis na natureza para que ela trabalhe a seu 

favor. Dessa forma, é inegável que os avanços sociais estejam diretamente relacionados aos 

avanços tecnológicos, já que provocam e favorecem o seu desenvolvimento (CASTELLS, 

2005).  

Castells (2007, p.43) ratifica essa teoria ao afirmar que “a tecnologia é a 

sociedade, e a sociedade não pode ser entendida ou representada sem suas ferramentas 

tecnológicas”. Entende-se, então, que a tecnologia está precisamente relacionada com a 

sociedade (CASTELLS, 2007). 

Partindo do pressuposto dialético entre homem e sociedade através da 

tecnologia e técnica, Lemos (2004) discorre sobre a teoria do filósofo Gilbert Simondon 
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que diz que “a tecnologia deve fazer parte da cultura, já que ela é constitutiva do homem. 

Refutar a técnica é refutar a humanidade como um todo” (SIMONDON apud LEMOS, 

2004, p. 19). Assim, têm-se desenvolvido diferentes formas de fazer cultura, e novos 

hábitos e maneiras de se relacionar tem sido criados.  

Em se tratando de sociedade, Corrêa (1997), no sentido sociológico define que: 

 

Tecnologia pode ser definida, genericamente, como um conjunto de 
conhecimentos e informações, obtidos através de diferentes métodos e 
utilizados na produção de bens e serviços. Como toda produção humana, a 
tecnologia deve ser pensada no contexto das relações sociais e dentro de 
seu desenvolvimento histórico. [...] um novo saber e as novas técnicas que 
se constroem a partir do colapso da sociedade feudal estão articulados às 
necessidades e problemas que se colocam no processo de estruturação de 
uma nova sociedade (CORRÊA, 1997, p. 251, grifo meu). 

 

Ao longo dos anos a tecnologia foi se desenvolvendo, a sociedade se renovando 

e no século XX uma nova roupagem das tecnologias surge: as tecnologias digitais, que 

revolucionaram não só a indústria, mas também a economia e a sociedade de modo 

geral. De acordo com Lima (2012), Tecnologia Digital  

 

São equipamentos eletrônicos que baseiam seu funcionamento em uma 
lógica binária. Todas as informações (dados) são processadas e guardadas 
a partir de dois valores lógicos (0 e 1). Digital deriva de dígito, do latim 
‘digitus’, que significa dedo (LIMA, 2012, p. 06). 

  

Os avanços continuaram e ainda no século XX novas nomenclaturas 

apareceram. “As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs), assim como 

as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), dizem respeito a um conjunto de 

diferentes mídias, diferenciando-se pela presença das tecnologias digitais” (LIMA, 2012, p. 

8).  

Conforme a Figura 4, as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 

referem-se aos dispositivos eletrônicos e tecnológicos, como computador, internet, tablet, 

celular. Contudo, as TICs incluem, ainda, tecnologias mais antigas como televisão, jornal, 

rádio, cartas. Por esta razão, de acordo com Kenski, (1998) pesquisadores têm utilizado o 

termo Novas Tecnologias para se referirem às tecnologias digitais ou Tecnologias Digitais 

da Informação e Comunicação – TDICs (BARANAUSKAS e VALENTE, 2013).  
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As Figuras 4 e 5 retratam as diferenças entre TICs e TDICs: 

 

Figura 4 - Exemplos de Tecnologias da Informação e Comunicação - TICs 

 
        Fonte: Lima (2012). 

 

Figura 5 - Exemplos de Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação - TDICs 

 
          Fonte: Lima (2012). 

 

Kenski (2003) afirma que as TDICs proporcionaram novas formas de 

aprendizagem, a partir da interação, comunicação e do acesso à informações propiciadas 

por elas. Entretanto, é importante destacar que sem o surgimento da internet, propulsora na 
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ampliação da comunicação em massa, as TDICs não alcançariam todo seu potencial de 

interação. Nesse sentido, Valente e Mattar (2007) corroboram a ideia anterior ao afirmarem 

que as diferentes mídias interagem em conjunto somente a partir do advento da internet 

(World Wide Web2- WWW), e que a possibilidade que a Web 2.0 traz para o 

desenvolvimento de novas mídias é que a torna significante para o aluno, ou usuário 

(VALENTE e MATTAR, 2007, p.34).  

Para Carvalho (2008), com a web há os primeiros textos com hiperlinks, aos 

quais se associaram imagens, sons e, posteriormente, vídeos. Essa tecnologia possibilitou a 

democratização da publicação online e o acesso à informação. Nesse sentido, a autora 

salienta que 

 

A Web passa a ser encarada como uma plataforma, na qual tudo está 
facilmente acessível e em que publicar online deixa de exigir a criação de 
páginas Web e de saber alojá-las num servidor. A facilidade em publicar 
conteúdos e em comentar os ‘posts’ fez com que as redes sociais se 
desenvolvessem online. Postar e comentar passaram a ser duas realidades 
complementares, que muito têm contribuído para desenvolver o espírito 
crítico e para aumentar o nível de interação social online (CARVALHO, 
2008, p.4). 
 

 A Figura 6 mostra esse nível de interação: 

 

Figura 6 - Exemplificação de Web 2.0 

 
Fonte: Lemos (2012). 

                                                 
2 World Wide Web – WWW, que dizer: Rede de Alcance Mundial. Popularmente conhecida como Web. É 
um sistema de documentos em hipermídia que são interligados e executados na internet. Fonte: 
https://www.significados.com.br/world-wide-web/). 

https://www.significados.com.br/world-wide-web/
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A Figura 6 representa a mudança tecnológica proporcionada pela Web 2.0, e 

representa também uma transformação social, pois observam-se pessoas longe 

geograficamente, mas aproximadas virtualmente; pessoas de diferentes idades e gêneros, 

jovens, adultos, idosos, ou seja, a tecnologia está para todos e em diversos momentos: 

estudo, trabalho, entretenimento, lazer.  

Outro aspecto importante relacionado à utilização da internet está no fato de 

que esta influenciou, ou até mesmo modificou, o ato de aprender. Novas práticas de ensino 

e aprendizagem surgiram, tanto para professores quanto para alunos, permitindo não 

somente ler, mas ler e escrever no espaço virtual.  

De acordo com Lemos (2010), a internet é imediata, concede informações em 

diversos formatos, línguas e variadas culturas. O estudante ou usuário deixa de ser 

meramente leitor e passa ser escritor, começa a criar seu próprio conteúdo. 

No viés da educação, Lemos (2010) ainda cita três princípios marcantes para 

essa mudança tecnológica: 1º) Liberação da emissão; 2º) Conexão generalizada e aberta; 3º) 

Reconfiguração cultural generalizada.  

No primeiro princípio, o autor aborda a liberdade de escrita, a quebra de 

paradigma.  O usuário pode produzir seu próprio conhecimento, sem se preocupar em 

solicitar autorização a alguém. Sua produção é livre e não teme contradição, pois outro 

usuário pode colaborar com sua escrita, suas ideias e se identificar com seu ponto de vista. 

No segundo princípio, Lemos (2010) indaga sobre a limitação de propagação das 

mensagens: outrora apenas líamos e adquiríamos senso crítico de leitura, não podendo 

externar nossos pensamentos. No entanto, o autor é categórico ao afirmar que a emissão da 

mensagem quando propagada hoje, em uma conexão generalizada, aberta e livre torna-se 

uma gigantesca potência política, social e econômica, pelo simples fato de agregarmos com 

aqueles que pensam como nós.  

No terceiro princípio, reconfiguração cultural generalizada, o autor discorre 

sobre a importância da mediação da informação e por ela estar aberta para suposta busca e, 

também, pelo fato do usuário ou estudante conviver em um mundo virtual extremamente 

envolvente (LEMOS, 2010). Dessa maneira, o uso das TDICs influencia diretamente o 

formato de ensino, tanto presencial, quanto a distância. 
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As TDICs e a internet estão intrinsecamente conectadas. Recortado para o 

âmbito educacional, as TDICs são recursos físicos de emissão e recepção de mensagens e 

conteúdos disponíveis para uso em todas as modalidades de ensino (presencial, 

semipresencial e a distância); ferramentas digitais concebidas a partir da evolução 

tecnológica na atualidade. Seu uso, aliado à internet, meio multiplicador de condução 

dessas mensagens, permite maior comunicação entre todos os usuários. A possibilidade de 

uma comunicação rápida, ramificada e imediata faz a troca de conhecimentos ser 

potencialmente qualificada, fomentando e potencializando o processo de ensino e 

aprendizagem.  

Partindo do pressuposto da evolução tecnológica, é importante destacar as 

gerações nascidas antes e depois dessa nova era digital. Barros (2013) destaca que 

atualmente a geração de pais e professores é a última geração nascida em um mundo sem a 

influência da internet.  

Para compreender o contexto no qual as TDICs estão inseridas, Gewehr (2016, 

p.35 a 40) aborda sobre as “gerações na web”, elencando cinco gerações e apontando para o 

surgimento da sexta:  

1) Geração dos Veteranos ou Tradicionais – Trata-se da geração com 

nascimento no período da II Guerra Mundial (até 1945). Tido como autoritários, 

hierárquicos e conservadores, cresceram em um mundo devastado pela II Guerra Mundial e 

tiveram que reconstruir parte do mundo. Vivenciaram grande parte da evolução 

tecnológica, mas geralmente preferem se ver distantes dela (GEWEHR, 2016, p. 32); 

2) Geração dos Baby Boomers3 – Geração nascida no período pós-guerra 

(1946-1969). Seu crescimento se fez em frente à televisão, tendo-a como sua principal 

fonte de cultura, comunicação e lazer, os representantes dessa geração “preferem a 

liderança por consenso, ao invés de respeito a autoridades e hierarquias”, tendem a ser mais 

otimistas e ativos (GEWEHR, 2016, p. 32); 

3) Geração X – Nascidos no período entre 1970 e 1980. É tida como a geração 

que revolucionou a vida social: modificou a imagem feminina, a estrutura familiar e a 

liberdade sexual. Essa geração vivenciou as novas tecnologias e teve videocassetes e 

                                                 
3 Expressão de origem americana. Nasceu pós II Guerra Mundial. Os soldados retornaram para suas casas e 
na esperança da retomada da economia, foi identificado um grande aumento na taxa de natalidade, um 
verdadeiro “boom” de filhos. Veja as características que marcam as gerações “baby boomer”, X, Y e Z. 
Disponível em:< http://glo.bo/1gd53VV> Acessado em: 12 jul. 2019. 

http://glo.bo/1gd53VV
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computadores pessoais. São reconhecidos por valorizar flexibilidade e competência e não 

“liderança de consenso ou hierarquias”. A partir dessa geração foi que passou a haver 

equilíbrio entre vida pessoal e profissional (GEWEHR, 2016, p. 33); 

4) Geração Y – Nascidos entre 1981 e 1990, essa geração é marcada pelos 

avanços tecnológicos, como o surgimento da internet, e por tornar os computadores um 

meio de comunicação. Gostam de tecnologias e novas mídias. É uma geração 

autoconfiante, corajosa e dinâmica e tem a seu favor a liberdade de expressão sem temer 

falar. Costumam utilizar equipamentos eletrônicos para lazer, “tarefas domésticas, sociais e 

escolares” e procuram equilíbrio entre trabalho e diversão (GEWEHR, 2016, p. 33); 

5) Geração Z – Geração de nascidos a partir de 1991. Cresceram na ascensão 

da internet e comunicação em massa. Conviveram com videogames, “TV a Cabo, aparelhos 

celulares, internet banda larga, wifi” e plataformas editáveis disponibilizadas através da 

web. As múltiplas formas de comunicação a tornaram uma geração imediatista e intolerante 

à demora, que preza pelo atendimento imediato. Tendo em vista a vasta gama de 

informação, o maior desafio dessa geração é selecionar as melhores informações 

(GEWEHR, 2016, p. 34); 

6) Geração Alpha – Geração de nascidos a partir de 2010, apontada por 

estudiosos como a mais conhecedora e consumidora. Sua influência digital é tanta que 

consomem três vezes mais informação que há 50 anos.  Uma das razões pra essa grande 

evolução é o fato de entrarem nas escolas mais cedo e estudarem por mais tempo que as 

gerações anteriores. Essa geração é conhecida por executar múltiplas tarefas ao mesmo 

tempo. Os componentes dessa geração não costumam ter paciência para resolução dos 

problemas e possuem déficit de concentração, ocasionando falta de criatividade 

(GEWEHR, 2016, p. 35 a p. 40).  

Hoje em dia as famílias tendem a ter menos filhos que antigamente, focando 

mais recursos neles. Segundo Gewehr (2016, p.39), estudiosos apontam constantes 

alterações no cérebro da Geração Alpha devido à alta dependência da internet. Pesquisas 

apontam que essa geração apresenta “anormalidade na massa branca no córtex 

orbitofrontal, bem como em outras áreas importantes do cérebro”.  

De acordo com o autor, a supracitada dependência e anormalidade encontrada 

no cérebro se compara à anormalidade encontrada no cérebro de dependentes de 

substâncias químicas. Um dos alertas encontrados nessa geração é a falta de diálogo entre 
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si, pois muitas vezes estão centrados em seus aparelhos digitais e o fato de viverem 

frequentemente em contato com as tecnologias “causa alterações estruturais e psicológicas 

nos indivíduos” (GEWEHR, 2016, p. 35 a p. 40).  

Nesse sentido, estudiosos acreditam que o processo de formação deve ser 

repensado, uma vez que a Geração Alpha cresce desde pequena em contato com as 

tecnologias digitais: bebês já possuem hábitos de mexerem em tablets e dispositivos 

móveis. A Figura 7 retrata perfeitamente a Geração Alpha. 

 

Figura 7 - Ilustração da Geração Alpha 

 

Fonte: Danuskos Campus. Disponível em: http://livrozilla.com/doc/1673214/nativos-digitais-x-

aprendizagens--um-desafio-para-a-escola 

 

Além das terminologias utilizadas por Gewehr (2016), o autor também expõe 

duas outras, classificadas por Prensky (apud Gewehr, 2016, p.35), a dos “nativos digitais” e 

dos “imigrantes digitais”. Prensky (2001) denomina imigrantes as pessoas em que o meio 

de estudo, trabalho e relações sociais se dava basicamente por meio de materiais impressos, 

como livros, jornais, telegramas, cartas e que agora precisam se adaptar, migrar para as 

novas tecnologias de informação, interação e comunicação digital. São as gerações que 

antecederam o surgimento da internet.   

http://livrozilla.com/doc/1673214/nativos-digitais-x-aprendizagens--um-desafio-para-a-escola
http://livrozilla.com/doc/1673214/nativos-digitais-x-aprendizagens--um-desafio-para-a-escola
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Já os “nativos digitais”, são as gerações que cresceram cercadas por 

computadores, celulares, videogames, músicas digitais, tudo conectado à internet. São 

“falantes nativos” dessa linguagem tecnológica (apud Gewehr, 2016, p.35).  

Tanto a classificação das “gerações na web” propostas por Gewehr (2016, p.35 

a 40) quanto as denominações de “nativos digitais” e “imigrantes digitais” proposta por 

Prensky (2001) utilizam como marca o ano de nascimento. Tais classificações são úteis 

para o entendimento didático do tema, mas há que considerar suas limitações e fragilidades. 

De fato, outros fatores além do ano de nascimento devem ser levados em 

consideração, tais como: aspectos geográficos, sociais, acesso e experiência com a 

tecnologia entre outros.  

Um importante aspecto a ser levado em consideração é a exclusão digital. De 

acordo com Lemos (2009), em pesquisa realizada com jovens do Ensino Médio de 13 

capitais brasileiras, pela UNESCO  

 

A exclusão digital é ressaltada como uma exclusão de fato, que limita as 
possibilidades dos jovens. São principalmente os jovens da rede pública 
de ensino que solicitam centros de informática para suas escolas (de 
86,3% em Goiânia a 47,8% em Curitiba). Na escola privada a mesma 
demanda é registrada (66,1% em Teresina e 15,5% em Porto Alegre). 
Grande percentagem de jovens não aprende a usar o computador na 
escola. Essa é a situação do Rio de Janeiro (80%) e em Salvador (78%) 
(LEMOS, 2009, p. 42).  

  

Segundo a pesquisa, a maioria dos jovens do Ensino Médio não faz uso do 

computador e a maioria dos jovens do Ensino Superior já faz uso diariamente. Entretanto, 

ainda há um significante percentual de jovens que não utilizam esse equipamento. É 

importante destacar na pesquisa, também, que os jovens que mais utilizam os computadores 

estão nos grandes centros urbanos.  

 

2.1 As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação na educação 

 

Nos tempos atuais, as TDICs “proporcionam oportunidades para desenvolver 

novas maneiras de interação, de ensinar e de aprender, exigindo uma maior inserção dos 

recursos tecnológicos instrucionais na prática pedagógica das instituições escolares” 

(PIMENTA, 2016, p. 8). De acordo com a autora, a interação propiciada pode se dar em 
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tempo real, quando professor e alunos estão conectados simultaneamente, ou de modo 

independente (ou assíncrono), ocorrendo em momentos distintos. 

O uso das TDICs nas instituições de ensino, que ofertam EaD, se dá, em grande 

parte, através dos Objetos Digitais de Aprendizagem (ODA), que são recursos tecnológicos 

que facilitam o processo de ensino e aprendizagem, utilizados com o suporte da internet, 

tais como vídeos, sites, livros, revistas, jornais, jogos, imagens, animações, textos 

explicativos (hipertextos), jogos educativos, simuladores, videoaulas, entre outros.  

Sendo assim, os educadores podem lançar mão desses recursos para otimizar o 

processo de ensino e aprendizagem. Contudo, pelo termo ODA ser recente, seu conceito 

ainda está em formação, e por isso apresenta divergência de nomenclaturas e definições que 

podem variar conforme os grupos de pesquisa e o enfoque pedagógico adotado. Há autores 

que utilizam a nomenclatura OA, outros que utilizam ODA. 

Os ODAs se configuram como TDICs e as TDICs estão dentro de Novas 

Tecnologias, conforme Figura 8: 

 

Figura 8 - Escala das Tecnologias 

 
Fonte: O próprio autor (2019). 

 

Não é de hoje que se recorre à tecnologia para impulsionar a educação. Essa 

prática vem sendo empregada desde meados da década de 1950, quando o psicólogo norte-

americano, Burrhus Frederic Skinner, mais conhecido como B. F. Skinner, inventou a 

Máquina de Ensinar. O objetivo de sua máquina era facilitar o aprendizado. De acordo com 



47 
 

 
 

Schwarzelmüller e Ornellas (2006), a máquina de ensino de Skinner foi concebida seguindo 

a teoria behaviorista e  

  

[...] serviu de base para o desenvolvimento dos primeiros sistemas 
computadorizados com fins pedagógicos, através da instrução 
programada, que logo após cedeu o lugar para a psicologia cognitiva com 
seus sistemas tutores inteligentes, onde a construção do conhecimento é 
feita através do processamento da informação. Logo após, o 
construtivismo de Piaget pode então com maior facilidade ser implantado 
como metodologia educacional, através de softwares como: simuladores 
que oferecem possibilidades de desenvolver hipóteses, testes, análise de 
resultados, refinamento de conceitos, etc.; simuladores abertos que 
permitem interações, ou sistemas especialistas (SCHWARZELMÜLLER 
e ORNELLAS, 2006, p. 1). 
     

A partir de então, com avanço da computação e o surgimento da internet, 

diversos métodos foram e estão sendo criados para facilitar o processo de ensino e 

aprendizagem. Tem-se como exemplo a gamificação4, jogos eletrônicos didáticos, criados 

para estimular o aprendizado propiciando diversão, sendo mais atrativos e instigando a 

imaginação. Pode-se afirmar que a teoria da máquina de ensinar de Skinner, conveniente à 

tecnologia da época, é semelhante às dos jogos eletrônicos didáticos contemporâneos, 

porém mais cativante e prática. 

 

2.1.1 Histórico dos Objetos de Aprendizagem 

 

No final da década de 1990, nos Estados Unidos das América (EUA), em 

decorrência da necessidade em desenvolver um meio sintetizado para treinar todos os 

funcionários da CISCO5, (empresa multinacional e renomada no seguimento de soluções 

para redes e comunicações), surgiu a necessidade de criar um método de aprendizagem 

rápido, híbrido, padronizado, de alta qualidade e reutilizável. Foi implementado então, o 

projeto Reusable Learning Objects (Objetos de Aprendizagem Reutilizáveis). Dessa forma, 

                                                 
4 Técnica que adapta conceitos e ideias do universo dos jogos para o mundo real, com o objetivo de incentivar 
a realização de tarefas ou desafios, através de competição, cooperação, aplicação de fases, premiação, entre 
outros. Disponível em: <https://blog.ipog.edu.br/educacao/beneficios-gamificacao-na-educacao/>. Acessado 
em: 20.set.2019. 
5 O nome "Cisco" ou "C-xo" é uma abreviação do nome da cidade de San Francisco, por esse motivo a 
comunidade de engenharia usou por muito tempo o "c" minúsculo. Fonte: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems 

https://blog.ipog.edu.br/educacao/beneficios-gamificacao-na-educacao/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems
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inicia-se as primeiras percepções de Objetos de Aprendizagem (METROS e BENNETT, 

2002, p. 3).  

No Brasil, a partir da década de 2000, com a expansão das redes de 

comunicação, a internet começa a chegar com maior qualidade e rapidez às regiões mais 

remotas. A partir deste momento, o conceito de OA passou a ser melhor estudado, pois o 

momento histórico trouxe consigo o desafio da estruturação de materiais didáticos 

adequados para apoiar as ações pedagógicas dos cursos, permitindo o ensino e 

aprendizagem mais interativos.  

Conforme mencionado anteriormente, o conceito de Objeto de Aprendizagem 

possui múltiplas abordagens na literatura e a sua definição varia de acordo com a 

importância do objeto proposto para o ensino e aprendizagem e seu uso educacional. 

Alguns autores preferem a nomenclatura “objetos educacionais” a Objetos de 

Aprendizagem. Tarouco, Fabre e Tamusiunas (2003) definem os Objetos Educacionais 

(OE) como qualquer recurso que pode ser agregado ao processo de aprendizagem, com a 

finalidade de apoiá-lo. Ainda de acordo com os autores, “o termo objeto educacional 

(learning object) geralmente se aplica a materiais educacionais projetados e construídos em 

pequenos conjuntos com vistas a maximizar as situações de aprendizagem onde o recurso 

pode ser utilizado” (TAROUCO, FABRE e TAMUSIUNAS, 2003, p. 2).  

Tarouco, Fabre e Tamusiunas (2003) apontam três benefícios que destacam a 

utilização dos OE, conforme Quadro 2: 

 

Quadro 2 - Benefícios de Objetos Educacionais 

Acessibilidade 
Pela possibilidade de acessar recursos educacionais em um local 
remoto e usá-los em muitos outros locais; 

Interoperabilidade 
Podendo utilizar componentes desenvolvidos em um local, com algum 
conjunto de ferramentas ou plataformas, em outros locais com outras 
ferramentas e plataformas; 

Durabilidade 
Para continuar usando recursos educacionais quando a base tecnológica 
muda, sem reprojeto ou recodificação. 

Fonte: Adaptado de Tarouco, Fabre e Tamusiunas (2003, p. 2).  

 

Diferentemente de Tarouco, Fabre e Tamusiunas (2003, p. 2), Carneiro e 

Silveira (2012) afirmam que existem algumas condições para um recurso educacional ser 

considerado um OA, conforme Quadro 3: 
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Quadro 3 - Condições para um recurso educacional ser considerado um OA 

Condição Detalhamento 

Explicitar claramente 
um objetivo 
pedagógico 

Propiciar orientações claras para que o aluno saiba o que se espera 
que ele aprenda ao usar o Objeto de Aprendizagem e o professor 
(distinto de quem produziu o objeto) saiba como poderia usar o 
mesmo. 

Priorizar o digital 
Priorizar o desenvolvimento de Objetos de Aprendizagem que não 
necessitem, para sua utilização, de aplicativo ou programa que não 
esteja disponível gratuitamente na web. 

Prover auxílio aos 
usuários 

Oferecer auxílio ao usuário via interface e via instruções facilmente 
acessíveis. 

Proporcionar 
interatividade 

Proporcionar que o usuário possa interagir, executando ações com o 
objeto. 

Proporcionar interação 
Permitir ações entre os usuários (alunos, professores, tutores, etc.) a 
partir do e/ou no objeto. 

Fornecer feedback 
constante 

Manter o usuário sempre informado do estado atual de sua interação 
com o OA. 

Ser autocontido 
Ter foco em um determinado assunto e o explicar sem 
necessariamente depender de outros objetos e/ou materiais. 

Fonte: Carneiro e Silveira (2012). 

 

Outros autores distinguem Objetos de Aprendizagem (OA) de Objetos de 

Informação (OI). Para Metros e Bennett (2002, p. 3), OAs “podem ser textos, 

apresentações, questionários, simulações, videoclipes, tutoriais, animações, fotografias, 

mapas ou avaliações”; devem apreciar o retorno ao emissor sobre o resultado da ação, em 

outras palavras, deve existir um objetivo claro para o OA, a fim de obter resultados e 

avaliar o aprendizado.  

Comumente, os OAs são armazenados em um repositório em que estão ligados 

uns aos outros como um recurso permanente. Diferentemente do OA, um OI é um recurso 

digital que não contém nenhuma instrução de seu uso, ou seja, serve apenas para 

visualização e normalmente são armazenados em uma biblioteca digital. A exemplo disso, 

Metros e Bennett (2002) citam a animação de uma erupção de um vulcão através de um 

videoclipe fora do contexto de estudo, isto é, a animação apenas no propósito do 

autoconhecimento e informação para o espectador6. 

No exemplo dado pelas autoras, um professor pode explicar a erupção do 

vulcão conforme modelo de erupção da Universidade de San Diego (Figuras 9 e 10), por 

meio de uma animação, um texto explicativo ou exemplos de vulcão de comparação, ou 

                                                 
6 Espectador: Pessoa que recebe informações seja por vídeo, áudio ou presencialmente (eventos em geral). 
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seja, se a citação anterior estivesse relacionada dentro de um hiperlink, caracterizava-se OA 

e não OI.  

Confira, na Figura 9, o exemplo de texto explicativo citado pelas autoras e na 

Figura 10, após clicar em um dos hipertextos, o direcionamento para ilustração do contexto 

da informação.  

 

Figura 9 - Página contendo o hipertexto 

 
Fonte: San Diego State University, 2019. 
 

 

Figura 10 - Página de direcionamento do hipertexto 

 
Fonte: San Diego State University, 2019. 
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Na Figura 9, o autor insere hipertextos em determinadas palavras, de forma que 

sua utilização fará o aluno contextualizar melhor o assunto abordado, como se fosse uma 

ramificação do tema, aprofundado em blocos. Note que ao ser direcionado para a página de 

contextualização do hipertexto (Figura 10), o autor insere mais hipertextos em 

determinadas palavras no final do seu trabalho, separando ainda mais os assuntos de modo 

a aprofundar o tema que se quer estudar. 

Nesse sentido, Carneiro e Silveira (2014, p. 238) mencionam Hodgins (2002), 

quando este utiliza a metáfora do brinquedo multifuncional dos blocos de lego para explicar 

um Objeto de Aprendizagem como reuso, ou seja, um único objeto pode ser “montado” de 

várias formas e atingir diversos resultados diferentes. Dessa forma, Carneiro e Silveira 

(2014, p.238) apud Hodgins (2002) trazem a ideia de “associar às possibilidades de reuso 

de um Objeto de Aprendizagem, de acordo com as necessidades e características do 

aprendiz”. 

Wiley (1999, apud CARNEIRO e SILVEIRA, 2014, p. 238), no entanto, critica 

a teoria dos blocos de lego e apresenta a teoria do átomo, afirmando que, diferentemente 

dos blocos de lego, nem todo átomo é agrupado com outros átomos, pois precisa de 

combinações específicas e em certas estruturas prescritas para formar uma estrutura maior. 

Então, a partir dessas condições não simplificadoras, acabam por se revelarem certos traços 

de OA. 

Tarouco, Fabre e Tamusiunas (2003) também contribuem para a teoria de 

Metros e Bennett (2002) e Carneiro e Silveira (2014), ao afirmarem que os OE são 

considerados como blocos que atuam para a formação de aprendizagem e que, “são mais 

eficientemente aproveitados quando organizados em uma classificação de metadados7 e 

armazenados em um repositório integrável a um sistema de gerenciamento de 

aprendizagem (Learning Management System)” (TAROUCO, FABRE e TAMUSIUNAS, 

2003, p.2).  

Já para Tavares (2010, p. 13), um OA configura-se a partir da “granularidade e 

reusabilidade” contidos na construção do objeto. Nas palavras do autor, granular significa 

fragmentar um determinado tema, de modo que contenha no “grão” todas informações 
                                                 
7 Tarouco, Fabre e Tamusiunas (2003), definem que o metadado de um objeto educacional descreve 
informações importantes que são aplicados em sua catalogação em repositórios de objetos educacionais 
reusáveis, posteriormente renovando através de sistemas de busca ou através de gerenciamento de banco de 
dados - learning management systems (LMS) como objetivo de construir unidades de aprendizagem. 
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específicas e essenciais pertinentes ao assunto; e reusabilidade significa estruturar esse 

fragmento, a fim de disponibilizar as informações específicas nesse OA, de forma a evitar 

especificidades e torná-lo reutilizável para diversos momentos. Extraindo o conceito de 

Tavares (2010):       

 

[...] um OA é concebido como uma visão panorâmica de um especialista 
sobre um determinado tema, consistindo de um texto exploratório; 
material para leitura mais aprofundada, e atividades nas quais o aprendiz 
possa vivenciar uma experiência com o assunto (TAVARES, 2010, p. 13). 

 

Tavares (2010) exemplifica sua teoria dizendo que um OA construído nos 

princípios elencados, por exemplo, sobre “conservação de energia”, tanto poderá ser 

utilizado no curso de “Engenharia”, onde estuda as “diversas formas de energia de um 

sistema mecânico (cinética, potencial e gravitacional, etc)”, quanto reutilizável no curso de 

“Biologia” pois em sua grade curricular certamente existirá uma disciplina que trabalhará o 

mesmo tema em “sistemas biológicos” (TAVARES, 2010, p. 13).   

Nesse sentido, Carneiro e Silveira (2014, p. 235) corroboram com a teoria de 

Tavares (2010) ao apontar que um OA deve ser “autocontido” ao tema, ou seja, deve ser 

reutilizável. Segundo as autoras, esse recurso educacional deve ser claro e objetivo, 

explicitando a metodologia pedagógica proposta, de modo a facilitar o processo de ensino e 

aprendizagem. Carneiro e Silveira (2014) definem o conceito de OA sendo:  

 

[...] quaisquer materiais eletrônicos (como imagens, vídeos, páginas web, 
animações ou simulações), desde que tragam informações destinadas à 
construção do conhecimento (conteúdo autocontido), explicitem seus 
objetivos pedagógicos e estejam estruturados de tal forma que possam ser 
reutilizados e recombinados com outros Objetos de Aprendizagem 
(CARNEIRO E SILVEIRA, 2014, p. 239). 

 

Nesse sentido, depreende-se que os OA se caracterizam por trazerem 

informações em diversos formatos (imagens, vídeos, sons, ilustrações) contanto que tragam 

objetivos educacionais. Nesta mesma direção, Schwarzelmüller e Ornellas (2006), afirmam 

que ODA configura-se como: 

 

[...] uma entidade digital entregue pela internet, o que significa que muita 
gente pode acessá-lo e usá-lo simultaneamente, em contextos 
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educacionais diversos, sendo um arquivo digital qualquer (imagem, filme, 
etc.) ou um programa criado especificamente para ser utilizado com fins 
pedagógicos (SCHWARZELMÜLLER e ORNELLAS, 2006, p.4). 

 

Sendo assim, a opção de nomenclatura a ser utilizada pode ser tanto OA quanto 

ODA, dependendo apenas do objeto tecnológico em que está inserido no contexto temporal. 

Ramalho (2018) esclarece a diferença temporal das nomenclaturas ao afirmar 

que a ferramenta tecnológica (OA ou ODA) aplicada em um curso, pode ser tanto a “velha” 

como a “nova”. No exemplo citado pela autora, um professor pode utilizar um instrumento 

de filmagem e gravar sua aula em frente ao quadro negro (tecnologia velha), utilizando-o 

para exemplificar sua disciplina e depois disponibilizá-la no AVA, como pode gravá-la 

utilizando o e-board (tecnologia nova), considerado o substituto eletrônico do quadro-negro 

(lousa digital interativa, touch screen, do tamanho de um quadro; um hardware que permite 

a instalação de softwares específicos com acesso à internet) e que pode ser disponibilizado 

no AVA (RAMALHO, 2018). 

Compreende-se nos exemplos dados por Ramalho (2018) que tanto a tecnologia 

nova quanto a velha foram aplicadas e inseridas no AVA com a mesma finalidade e 

objetivo propostos.  

Conforme mencionado anteriormente, os OAs possuem potencial de ampliar as 

possibilidades de apreensão do conhecimento e sua principal característica é a 

reusabilidade. Eles foram criados pensando na massificação do ensino, e para fomentar a 

modalidade de Ensino a Distância.  

Até agora foram apresentadas diversas abordagens para Objetos de 

Aprendizagem (OA), mas neste trabalho adoto a definição de David Willey (2000) que 

considera Objetos de Aprendizagem como “qualquer recurso digital que possa ser 

reutilizado para apoiar a aprendizagem” (WILLEY apud BRAGA, 2015, p.13). 

 

2.2 Exemplos de Objetos de Aprendizagem (OA)  

 

O portal do professor é uma plataforma do MEC que disponibiliza diversos 

Objetos de Aprendizagem, como, arquivos de áudio, infográficos, vídeos dentre outros. A 

Figura 11 apresenta a interface da página, em que pode-se verificar um vasto repositório de 
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OA. Importante destacar que educadores podem alimentar o portal com OAs, para isso é 

necessário se cadastrar no site. 

 

Figura 11 - Interface Objeto de Aprendizagem Portal do Professor 

 
Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/sobre.html 

 

Um OA disponibilizado no portal é “O Desafio da Moeda”, que pode ser 

utilizado na estrutura curricular da Educação Básica - Ensino Médio, nas disciplinas de 

Química com os conteúdos: transformações - caracterização, aspectos energéticos, aspectos 

dinâmicos; e propriedades das substâncias e dos materiais.  

O objetivo desse OA é demonstrar a tensão superficial e como agem os 

tensoativos. Esse objeto mostra uma experiência simples sobre a tensão superficial da água. 

São colocadas sobre uma pequena moeda várias gotas de água sem que o líquido derrame. 

Após a adição de um detergente verifica-se que a quantidade de água acumulada sobre a 

moeda é consideravelmente menor. Para exemplificar esse experimento, foi utilizada a 

mídia: vídeo, com duração de 02:16 minutos. O acesso se deu via hiperlink, direcionando 

para uma plataforma de compartilhamento de vídeo e no momento desta pesquisa, 5.882 

pessoas já haviam visualizado. A autoria desse OA é de Joice Chaves e está hospedado no 

site Ponto Ciência.      

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/sobre.html
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Outra plataforma, também do MEC, a Rede Interativa Virtual de Educação 

(RIVED) é um programa da Secretaria de Educação a Distância (SEED), que tem por 

objetivo a produção de conteúdos pedagógicos digitais, na forma de OA. A RIVED nasceu 

a partir de um acordo entre Brasil-Estados Unidos em que visava o desenvolvimento de 

tecnologias para uso pedagógico. O conteúdo da RIVED fica armazenado em um 

repositório. Na Figura 12 apresento o layout da página do programa: 

 

Figura 12 - Interface do repositório RIVED 

 
                     Fonte: http://rived.mec.gov.br/site_objeto_lis.php 

 

 A Figura 13 apresenta a página de busca da RIVED, nela o usuário filtra o 

que deseja pesquisar e o sistema listará todos os conteúdos publicados na área. 

http://rived.mec.gov.br/site_objeto_lis.php
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Figura 13 - Interface da página de busca do repositório RIVED 

 
                     Fonte: http://rived.mec.gov.br/site_objeto_lis.php 

 

Na Figura 14, segue um exemplo de OA disponibilizado no portal da RIVED: 

“Energia – Uma propriedade dos sistemas”. Sua utilização está tanto para 4ª quanto 5ª série 

do Ensino Fundamental. O objetivo é auxiliar na construção da percepção dos elementos 

conceituais de energia. No OA são apresentadas atividades multimídia, interativas, na 

forma de animações e simulações.  

 

Figura 14 - Exemplo de OA do repositório do RIVED 

 
                    Fonte: http://rived.mec.gov.br/site_objeto_lis.php 

http://rived.mec.gov.br/site_objeto_lis.php
http://rived.mec.gov.br/site_objeto_lis.php
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2.3 “Estar junto virtual”: ensino e tecnologia 

 

A EaD passou por diversas transformações ao longo dos anos, no tocante às 

tecnologias não foi diferente. A EaD deixou de utilizar algumas tecnologias, como o rádio, 

correio, televisão, entre outros, e começou a utilizar as TDICs, nos anos 60 e 90, o que 

possibilitou uma maior aproximação entre professor e alunos, já que a inclusão de novos 

recursos tecnológicos proporcionam maior interação entre as modalidades de ensino a 

distância e, também, presencial. 

Por se tratar de uma modalidade de ensino em que professores e alunos não 

encontram-se fisicamente em um mesmo local e momento, a EaD apresenta especificidades 

que exigem estratégias diferenciadas de ensino e aprendizagem.  

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) é a sala de aula virtual, o espaço 

em que são disponibilizados Objetos de Aprendizagem necessários para viabilizar a 

interação, tais como videoaula, teleaula, videoconferência, podcast, fórum, chat, biblioteca 

virtual, café virtual, questionário, caderno didático, guia do aluno, entre outras ferramentas.  

O AVA é construído de modo a possibilitar a otimização do processo de ensino 

e aprendizagem. A escolha por estratégias de ensino e aprendizagem didático-pedagógicos 

a partir dos Objetos de Aprendizagem disponíveis tem potencial para aproximar o aluno do 

universo da EaD.  

Valente (2002) discute a Educação a Distância em uma abordagem do “Estar 

Junto Virtual”. Nessa abordagem, o foco da EaD está na interação entre professor e aluno, e 

entre os alunos. 

Mattar (2009), realizando uma reflexão acerca do processo de ensino e 

aprendizagem, discute os níveis de interatividade, elencando os tipos de interação conforme 

Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Interações em Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

Tipos de interações 

Aluno/professor Interação que pode dar-se de forma síncrona ou assíncrona sendo determinante 
para garantir a comunicação e o sentimento de ‘estar junto virtual’. 

Aluno/conteúdo Interação do aluno com TDICs possibilitando explorar o Objeto de 
Aprendizagem em diversas formas “som, texto, imagem, vídeo, realidade 
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virtual” (2009, p.116) 
Aluno/aluno Interação interpessoal, criando possibilidades para o “aprendizado colaborativo 

e cooperativo” (2009, p.116) 

Professor/professor 
Interação que possibilita a atualização de informação entre professores com o 
recurso da internet, através, por exemplo, de seminários e congressos a 
distância 

Professor/conteúdo 
Interação referente à iniciativa do professor-tutor ao propor conteúdo ao curso 
já estruturado, de forma a garantir o desenvolvimento do Objeto de 
Aprendizagem 

Conteúdo/conteúdo 

Interação que prevê o uso da ferramenta feeds e RSS na EaD interagindo. “No 
futuro, professores criarão e usarão recursos de aprendizagem que se atualizam 
continuamente por meio de sua interação com agentes inteligentes” (2009, 
p.117) 

Aluno/interface 
Interação do aluno com a interface, destacando a necessidade de o aluno saber 
trabalhar com a tecnologia para interagir-se no curso 

Autointeração 
Interação do aluno com ele mesmo, apontando a necessidade de ser 
desenvolvida a capacidade de analisar e questionar o conteúdo do curso para 
seu próprio aprendizado. 

Interação vicária 
Retrata o método em que o aluno aprende observando e analisando os debates 
entre alunos e ou professor-aluno no ambiente virtual 

Outros tipos 
Mattar (2009) finaliza enfatizando o real desafio da EaD, que é colocar em 
prática a combinação de todos os níveis de interação supracitados. 

Fonte: Adaptado de MATTAR (2009).  

 

Percebo, a partir dos níveis de interação relacionados por Mattar (2009), que 

existem diversas formas de interação, que vão desde aluno/professor à interação vicária. As 

relações estabelecidas a partir da interação fortalecem as possibilidades de ensino e 

aprendizagem. 

 

2.4 Objetos Digitais de Aprendizagem na EaD  

 
2.4.1 Videoaula 

 

As videoaulas não são Objetos de Aprendizagem que surgiram recentemente. 

De acordo com Silveira et al (2010) a inserção do vídeo como ferramenta e instrumento de 

qualificação, que tem por objetivo levar educação à população onde quer que esteja, vem se 

desenvolvendo há cinco décadas. A seguir farei uma breve explanação sobre a trajetória da 

videoaula no Brasil.  

Segundo Silveira et al (2010, p.56), o início da videoaula no Brasil parece ter 

sido “atrelada à trajetória traçada pelos telecursos, desde experiências remotas até os dias 
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de hoje”. Entretanto, é importante destacar que o vídeo educativo, na verdade, iniciou-se 

com o cinema educativo no Brasil, em 1936, sendo pioneiro o Instituto Nacional de Cinema 

Educativo – INCE (MAZZEU, 2012).  

Fazendo um recorte do passado político, em meados da década de 1930, sob o 

governo de Getúlio Vargas, visto que ele era defensor da “proposta pedagógico-eugenista”8 

(ALMEIDA, 1999, p. 72), educadores e produtores da época aproveitaram a figura de 

Getúlio Vargas para dar início ao cinema educativo (MAZZEU, 2012).  

Subordinado ao Ministério da Educação e Saúde Pública, com direção do 

antropólogo Roquette-Pinto (cf. SCHVARZMAN, 2004, p. 200) e tendo como cineasta 

Humberto Mauro, personagem importante para o cinema nacional, o INCE tinha como foco 

a produção de filmes de divulgação técnica e científica, pesquisa científica e saúde pública. 

Mais tarde, o INCE tornou-se INC – Instituto Nacional de Cinema – e teve suas atividades 

encerradas em 1966 (MAZZEU, 2012), justamente na década de ascensão da produção 

televisiva.  

Pesquisar e discutir os primórdios do cinema mundial desde os primeiros 

registros fílmicos, em 1895, quando os irmãos franceses Louis e Auguste Lumière 

inventaram o cinematógrafo e tornaram possível registrar movimento e projetá-las em 

imagem para uma grande massa (PEREIRA e GATTI, 2009), e, também, adentrar na 

história da produção cinematográfica brasileira seria muito atrativo, pertinente e 

enriquecedor à pesquisa, justamente por se tratar da essência da produção audiovisual, e, 

respectivamente, por ser a primeira modalidade de ensino e aprendizagem inserida como 

recurso pedagógico no Brasil. Todavia, o estudo sobre o assunto é vasto e foge do propósito 

desta pesquisa, não havendo espaço pra discorrê-lo. 

No Brasil, em meados da década de 1960, alguns fatos marcantes deram início 

ao rumo da videoaula. Segundo Maciel (2008), a professora Alfredina de Paiva e Souza 

realizou o primeiro programa de alfabetização em 1961. No ano seguinte foi criado o 

programa Universidade de Cultura Popular – UCP, autoria de Gilson Amado e Manoel 

Jairo Bezerra. Patrocinado pela Shell, as aulas eram gravadas na TV Tupi, com o propósito 

                                                 
8 Especialista em estudos de eugenia. 
Eugenia: Ciência que busca pesquisar o processo de aprimoramento genético da espécie humana. Disponível 
em: <https://www.significados.com.br/eugenia/>. Acessado em: 24 de outubro de 2019. 
 

https://www.significados.com.br/eugenia/
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de preparar jovens e adultos, “para realização das provas do exame supletivo do antigo 1º 

grau” (SILVEIRA et al 2010, p.56). 

A videoaula é um dos Objetos de Aprendizagem bastante explorado no AVA. 

Entretanto, ela, por si só, não garante a construção do conhecimento. Para que essa 

construção ocorra efetivamente, é necessário que a informação seja emitida, mas é 

necessário também que haja um feedback por parte do receptor. Sendo assim, é importante 

atentar-se para a utilização de outros OAs que criem possibilidades para obter o feedback 

esperado. 

 

2.4.2 Webconferência e Videconferência 

 

A webconferência é um Objeto de Aprendizagem em que a comunicação é 

trabalhada de forma síncrona, tendo como base a utilização da internet. A comunicação 

acontece entre duas ou mais pessoas, em horário previamente agendado com o propósito de 

discutirem um determinado assunto ou tema, em uma sala de aula online virtual.  Uma de 

suas principais características também é reduzir as distâncias geograficamente.  

Normalmente, as webconferências são realizadas através de um software de 

computador ou por redes sociais, por exemplo, Skype, RNP, Youtube, Google Hangout, 

Mconf, Instagram, Facebook, Abode Connect, BigBlueButton, entre outros,  e podem ser 

mediada perante dois formatos: interação ativa – o membro participa utilizando uma 

webcam e um headset (fone de ouvido com microfone) em uma sala de aula virtual online 

em que tem como opção outras ferramentas interativas disponibilizadas pelo software; e 

interação passiva – o membro participa assistindo uma apresentação ou palestra transmitido 

por um determinado software e tem como recurso interativo, apenas a interação textual, 

mais conhecido como ‘bate papo’.  

Importante destacar que o termo webconferência normalmente é confundido 

com videoconferência. Mas há diferenças, sobretudo com relação à interação e ao custo. 

Enquanto a videoconferência é realizada através de equipamentos específicos e 

de alto custo, focando a interação apenas entre áudio e vídeo, a webconferência, conforme 

citado, é realizada através de softwares de computador com menor custo, até mesmo 

gratuito, e tem como destaque diversas ferramentas de interação disponíveis, como por 
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exemplo quadro branco com lápis, marcador, caixa de texto, formas geométricas, notas 

compartilhadas, ferramentas de tutoria, entre outros.  

A videoconferência normalmente acontece em uma sala específica, que possui 

uma mesa grande, com cadeiras postas para participantes ao redor, um equipamento de 

áudio potente fixado no centro da mesa e capaz de captar toda conversa a qualquer 

distância dentro da sala e uma câmera remota de alta qualidade em que os participantes 

podem ser exibidos em um televisor ou em um datashow. 

Sua utilização pode ser para diversos objetivos e foco. Normalmente são 

utilizadas em reuniões de trabalhos e apresentações, entretanto, o uso desses OAs tem sido 

recorrente nas instituições de educação a distância. 

Tanto a webconferência quanto a videoconferência mostram ser OAs 

enriquecedores no que diz respeito à interação no ensino e aprendizagem. Nas palavras das 

autoras Castro, Bastos e Vargas (2012), a utilização da webconferência   

 

proporciona uma ampliação das discussões e um aprofundamento das 
temáticas estudadas que talvez não haveria se fosse utilizado apenas o 
ambiente virtual de aprendizagem tradicional. [...] vale ressaltar a 
importância do uso das ferramentas de áudio, vídeo e texto em um mesmo 
espaço para a construção e socialização dos conteúdos pelo professor. 
Esta mistura de recursos proporciona um alcance cognitivo mais 
abrangente e facilita o processo de ensino e aprendizagem (CASTRO, 
BASTOS e VARGAS, 2012, p.10). 

 

Para Mattar (2012), a videoconferência é uma das mídias mais poderosas que a 

EaD tem disponível, em suas palavras   

 

ela (videconferência) pode ser utilizada para a transmissão unidirecional 
de aulas (professores sozinhos em estúdios), assim como para possibilitar 
a interação dos alunos tanto com o professor quanto com outros alunos 
localizados em outro ponto (professores e alunos em uma mesma sala se 
comunicam com os alunos em outras salas). Cruz (2010) analisa vários 
formatos de videoconferência: aulas expositivas, aulas com convidados, 
aulas de revisão ou tira-dúvidas aulas de avaliação e destinadas à 
apresentação de trabalhos ou seminários (que podem envolver discussões, 
debates, e trabalhos em grupo) (MATTAR, 2012, p.128). 

 

Sendo assim, percebo a utilização da webconferência um OA com grande 

potencial de interatividade, sendo ainda o mais acessível para uma instituição de EaD fazer 



62 
 

 
 

uso. Entretanto, vale destacar que videoconferência também oferece nível de interação 

satisfatório ao professor e aos alunos.   

 

2.4.3 Chats 

 

O chat ou bate-papo online é outro recurso muito utilizado pelas instituições de 

EaD. Seu objetivo é semelhante ao da webconferência, troca de mensagem instantânea 

entre emissor e receptor, porém sem visualização de imagem, apenas texto. 

Tem como principal característica a comunicação síncrona, mas também, em 

alguns casos, permite ser assíncrona. O chat acontece entre duas ou mais pessoas e é 

utilizado em diversos segmentos: profissional, social, educacional, entre outros. Por 

exemplo, o chat profissional pode ser utilizado na conversação entre um banco ou 

companhia aérea e seu cliente, a comunicação normalmente acontece ao acessar a página da 

empresa, em que existe um link de direcionamento ao chat da empresa para sanar dúvidas, 

resolver problemas, entre outros; o chat social, talvez o mais utilizado, é a conversação 

entre amigos ou colegas em que utilizam alguma rede social, aplicativo de mensagem para 

smartphone ou software para computador; e o chat educativo, que é um Objeto de 

Aprendizagem importante, pois proporciona a interação e troca de conhecimento entre 

aluno/professor.  

O chat no seguimento educacional é visto diferente dos outros segmentos, pois, 

primeiramente, deverá existir planejamento e objetivo didático claro a ser alcançado. 

Entende-se que no chat educacional o aluno pode tirar suas dúvidas, treinar sua escrita, 

raciocínio lógico e rápido, além de trocar informações e adquirir mais conhecimento, entre 

outros.  

Para que um chat educacional seja efetivo, o professor ou tutor tem que mediar 

a sala de bate-papo atento ao roteiro, de forma a orientar a comunicação entre os alunos, 

buscando sempre atingir os objetivos propostos pelo chat. Um exemplo citado por Mattar 

(2012, p.119) de como trabalhar o chat na educação seria o professor ou tutor propor ao 

aluno links, leituras de artigos, assistir vídeos, entre outros, na intenção de que “cheguem 

preparados para o debate”. O autor ainda cita alguns exemplos de mediação que o professor 

ou tutor pode ter durante o debate: 
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Durante o chat, é interessante realizar atividades paralelas, como abrir e 
percorrer páginas da Web, desenhar, jogar algum game, etc. Alguns chats 
permitem que o professor bloqueie os alunos quando quer realizar uma 
exposição, e eles podem então ‘levantar a mão para fazer perguntas. [...] é 
inclusive, possível dividir a turma em grupos para a realização de alguma 
atividade, com o retorno posterior dos alunos ao ambiente para expor e 
debater suas conclusões (MATTAR, 2012, p.119).  

 

No mesmo sentido, Feitosa, Lima e Vasconcelos (2013, p.85) discorrem sobre o 

chat no ponto de vista pedagógico e afirmam que para o chat ser eficiente, deve ser 

planejamento pensando no “antes, durante e depois”, conforme mostra o Quadro 5: 

 

Quadro 5 - Construção do Chat na perspectiva pedagógica 

Antes 

Indica que ele tem de ser organizado (planejado) pelo professor/tutor abordando os 
seguintes aspectos: tema de discussão, objetivos, horários de acesso, inclusão de 
perguntas que nortearão a conversa on-line, dentre outros (FEITOSA, LIMA e 
VASCONCELOS, 2013, p.85). 

Durante 

Significa que a mediação feita pelo professor/tutor deve ser adequada e condizente 
com o objeto em foco, tentando evitar as conversas paralelas e sem qualquer 
relação com a temática, em que cada um manifesta sua opinião e não se sabe quem 
responde a quem. É o momento em que o aluno e o professor/tutor fazem leituras 
rápidas das mensagens recebidas, filtrando aquelas que são pertinentes, pois muitas 
mensagens chegam ao mesmo tempo. Favorece também o feedback instantâneo do 
julgamento do aluno, possibilitando-lhe refazer e se posicionar novamente, 
enriquecendo assim a discussão (FEITOSA, LIMA e VASCONCELOS, 2013, 
p.85). 

Depois 

Consiste no momento após a realização o chat, em que o professor/tutor deverá 
refletir sobre a atividade realizada, a fim de confrontar se os objetivos foram 
alcançados para a correção de eventuais problemas no planejamento previsto. A 
ideia central é reorganizar esse planejamento para não repetir os equívocos em 
outro chat. É importante ainda disponibilizar uma cópia do chat para que os alunos 
possam rever e/ou estudar os principais tópicos abordados (FEITOSA, LIMA e 
VASCONCELOS, 2013, p.85). 

  Fonte: Adaptado de (FEITOSA, LIMA e VASCONCELOS, 2013 p.85). 

 

Portanto, considerando sua usabilidade, particularidades e toda 

contextualização do chat, entendo que pode ser um OA com grande potencial de interação, 

pois é flexível e imediato. Se bem planejado, conforme citado por Feitosa, Lima e 

Vasconcelos (2013) no Quadro 5, o professor poderá acompanhar de forma sistemática a 

participação do aluno, seus avanços e dificuldades, ou seja, o chat permite reflexão e 

análise crítica dos participantes no processo de ensino e aprendizagem.   
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2.4.4 Fórum  

 
O fórum de discussão é um dos OAs interativos mais comuns utilizados nas 

instituições de EaD. Sua comunicação acontece de forma assíncrona, e, normalmente, é 

utilizado em fomento à formação colaborativa e diálogo do aluno no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem. Nos fóruns, os comentários do professor e dos alunos são postados em um 

espaço em que todos os participantes, alunos, tutor, professor, entre outros, têm acesso.  

Assim como nos chats, um fórum de discussão permite que seja feita 

antecipadamente a leitura de artigos, revistas, seja assistido determinado vídeo, videoaula, 

entre outros, especificando algum tema a ser debatido entre alunos, tutor e professor. 

Segundo Mattar (2012): 

 

Nos fóruns chamados role playing (ou interpretação de papéis), os alunos 
assumem determinados papeis ao prepararem suas respostas, que podem 
ser mais otimistas ou pessimistas, como a função de advogado do diabo, 
etc. Alguns alunos podem ser responsáveis pelo pontapé inicial, 
resumindo um texto e propondo questões para a discussão. Outros alunos 
podem ficar responsáveis por resumir e encerrar um debate, apontando 
questões que ainda permanecem abertas. Nesses casos, os alunos 
transformam-se em professores e o professor pode desempenhar a função 
de conectar alguns fragmentos do debate ‘ensinando’ conteúdo apenas 
quando necessário (MATTAR, 2012, p.121). 

 

De forma geral, para se adquirir conhecimento, normalmente é necessário que a 

troca de informações e experiências entre os indivíduos aconteça de maneira sucessiva e 

gradativa. Assim sendo, o objetivo do fórum de discussão é debater determinados temas, 

desenvolver raciocínio crítico, compartilhar conhecimento, amadurecer ideias e estimular o 

engajamento do aluno, além, é claro, de compreender o que está sendo discutido e se 

posicionar perante o assunto. 

Importante destacar que o fórum de discussão visa a participação coletiva dos 

indivíduos e que deve ser levado em consideração o conhecimento de mundo, diversidade 

cultural, política, religiosa, social e ideológica existente nas discussões. 

De acordo com Rodrigues e Borges (2012, p.31), ao entrar no fórum, o aluno 

 

encontra questionamentos propostos pelo professor para discussão. A 
princípio, o aluno entra com seu conhecimento de mundo ou 
conhecimento prévio, ou seja, conhecimento real e sente-se motivado a 
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buscar as respostas para as indagações. Logo, ele sente curiosidade de 
verificar as contribuições e respostas postadas pelos colegas. Assim, 
inicia-se a aprendizagem, ele começa a pesquisar, a pensar de forma 
crítica, a ler as respostas, a discordar de seus colegas construindo assim 
uma aprendizagem significativa (RODRIGUES e BORGES, 2012, p.31). 

 

Percebo que, a comunicação assíncrona, neste momento, apresenta eficiência, 

pois permite ao aluno refletir em todo contexto discutido, raciocinar, meditar e então, mais 

confiante e seguro, entrar na discussão e por fim, socializar-se.   

Por ser um recurso capaz de manter a discussão em alto nível de interação, de 

identificar o perfil do aluno, se é participativo, questionador, passivo, debatedor, entre 

outros, e de conseguir extrair respostas detalhadas dos participantes, Rodrigues e Borges 

(2012) consideram o fórum de discussão um dos OAs mais completos a se trabalhar na EaD 

quando precisa avaliar os participantes. Segundo as autoras: 

 

Dentre as interfaces educacionais, existe o fórum que é uma ferramenta de 
avaliação poderosa se bem planejada, mediada e estruturada pelos 
professores avaliadores. Por meio dela, é possível avaliar a aprendizagem 
de todos os participantes no processo de educação à distância 
(RODRIGUES e BORGES, p.32). 

 

Sendo assim, infiro que os fóruns de discussão têm a capacidade de desenvolver 

o aluno a trabalhar e desenvolver a pesquisa na EaD. A pesquisa é uma síntese de um 

conjunto de informações, em que o aluno, por meio da busca, constrói seu próprio 

conhecimento.  

O histórico e a contextualização da EaD e das TDICs, apresentados nos 

Capítulos 1 e 2, fizeram parte do arcabouço teórico à luz do qual os dados produzidos 

foram analisados como indicado no capítulo seguinte, Metodologia. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGIA 

 
O objetivo geral deste trabalho foi verificar se os Objetos de Aprendizagem 

utilizados pelos atores partícipes (professor, tutor e alunos) da disciplina “Iniciação 

Científica” têm potencial para alcançar os objetivos propostos no Plano de Ensino. 

Considerei como contexto de estudo a disciplina Iniciação Científica do curso de Pedagogia 

do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG). Os objetivos específicos foram: 

a) Identificar os objetivos propostos no Plano de Ensino da disciplina Iniciação 

Científica; 

b) Identificar os Objetos de Aprendizagem utilizados na implementação da 

disciplina Iniciação Científica, a partir dos dados documentais e empíricos; 

c) Identificar, no AVA, a sequência didática implementada para desenvolver os 

conteúdos da referida disciplina; 

d) Avaliar se os objetivos propostos no Plano de Ensino foram alcançados. 

Adotei, para esta pesquisa, uma metodologia do tipo qualitativa e interpretativa, 

sendo, também, Exploratória, devido ao fato de esse tipo de metodologia apresentar 

características condizentes com o problema de pesquisa e com a natureza dos objetivos 

deste estudo. Tais características são: 

1) a fonte direta dos dados é o ambiente natural e o investigador é o principal 

agente de recolha desses mesmos dados; 2) os dados que o investigador recolhe são 

essencialmente de caráter descritivo; 3) os investigadores que utilizam metodologias 

qualitativas interessam-se mais pelo processo em si do que propriamente pelos resultados; 

4) a análise dos dados é feita de forma indutiva; e 5) o investigador preocupa-se, acima de 

tudo, em tentar compreender o significado que os participantes atribuem às suas 

experiências (BOGDAN e BIKLEN, 1994).  

Para analisar os Objetos de Aprendizagem utilizados na disciplina Iniciação 

Científica, utilizei como instrumento de produção de dados a análise documental e a 

entrevista semiestruturada. 

Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri (UFVJM), para apreciação e 

aprovada sob o parecer nº 2.950.856. Os sujeitos foram convidados a assinar o Termo de 
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Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com os Apêndices D, E e F. A 

produção dos dados iniciou-se somente após a aprovação do CEP e se deu em dois 

momentos, conforme descrevo a seguir: 

 

3.1 Primeiro momento: Análise documental  

  

A análise documental, nas palavras de Richardson et al (1999, p. 230) consiste 

em uma série de operações cujo objetivo é estudar documentos com a finalidade de 

compreender circunstâncias sociais e econômicas. Já para Garcia Gutierrez (1984, p.79-80), 

a análise documental seria “todo reconhecimento e estudo que se faz de um documento, 

exigindo uma identificação das características físicas, que seria a forma, e as intelectuais, o 

conteúdo”. 

A análise documental foi o passo inicial da produção de dados. No entanto, a 

análise se deu de forma concomitante aos demais momentos que se seguem. 

Para este estudo, foram analisados como documentos: o Projeto Pedagógico do 

Curso (PPC) de Pedagogia do IFNMG, o Plano de Ensino da disciplina Iniciação 

Científica, o Regulamento dos Cursos de Graduação do IFNMG, na intenção de investigar 

o regime de tratamento excepcional, modalidade a distância e o AVA, com o objetivo de 

identificar os Objetos de Aprendizagem constantes nos mesmos. 

Saliento que para esse trabalho o AVA foi analisado considerando-o como 

documento. Segundo Cellard (2008, p. 296-297), a pesquisa documental caracteriza-se pela 

investigação de “tudo que é vestígio do passado, tudo o que serve de testemunho [...] textos 

escritos, mas também de documentos de natureza iconográfica e cinematográfica, ou de 

qualquer outro tipo de testemunho registrado”. 

No mesmo sentido, Appolinário (2009) identifica como documento: 

 

Qualquer suporte que contenha informação registrada, formando uma 
unidade, que possa servir para consulta, estudo ou prova. Incluem-se 
nesse universo os impressos, os manuscritos, os registros audiovisuais e 
sonoros, as imagens, entre outros” (APPOLINÁRIO, 2009, p 67). 

 

Ampliando a discussão, o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística – 

DBTA (2005, p. 73-75) traz a definição de documento como “unidade de registro de 
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informações, qualquer que seja o suporte ou formato”; documento digital como 

“documento codificado em dígitos binários, acessível por meio de sistema computacional.”; 

e documento eletrônico como “gênero documental integrado por documentos em meio 

eletrônico ou somente acessíveis por equipamentos eletrônicos, como cartões perfurados, 

disquetes e documentos digitais”. 

Pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem possuir informações que permitem 

compreender e entender como se fez a mediação do ensino e aprendizagem e a dinâmica 

adotada pelos partícipes da pesquisa, o AVA foi analisado com a finalidade de identificar a 

sequência didática implementada, bem como os Objetos de Aprendizagem adotados pelos 

sujeitos desta investigação. 

O AVA foi analisado em sua totalidade. Destaque foi dado à quatro videoaulas 

que foram produzidas especificamente para serem utilizadas na disciplina Iniciação 

Científica, de autoria do IFNMG, de domínio público, buscando identificar os seguintes 

aspectos: 

● Tempo de duração; 

● Dinamicidade da videoaula; 

● Utilização de insert9, figuras, ícones, e outros itens que possam deixar a 

videoaula mais atrativa. 

 

3.2 Segundo momento: Entrevista semiestruturada 

 

Nessa pesquisa adotei a entrevista semiestruturada que, de acordo com Triviños 

(1987), caracteriza-se por trazer questionamentos que são embasados em teorias e que 

levam a hipóteses inerentes ao tema da pesquisa. Do roteiro com questões iniciais, 

elaboradas por mim (apêndices D, E e F), novas hipóteses surgem a partir das respostas dos 

participantes da pesquisa. O autor destaca, ainda, que a entrevista semiestruturada 

“favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a 

compreensão de sua totalidade” além de manter a presença consciente e atuante do 

pesquisador no processo de coleta de informações (TRIVIÑOS, 1987, p. 152).  

                                                 
9 Propriedade em edição de substituir ou acrescentar áudio e vídeo, juntos ou separados. (TV). Disponível em: 
< https://www12.senado.leg.br/manualdecomunicacao/glossario/insert>. Acessado em: 13.ago.2019. 

https://www12.senado.leg.br/manualdecomunicacao/glossario/insert
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Minayo (1994, p.67) destaca que a entrevista semiestruturada “é uma conversa 

a dois, feita por iniciativa do entrevistador, destinada a fornecer informações pertinentes a 

um objeto de pesquisa”.  

As entrevistas desta investigação foram agendadas de acordo com a 

disponibilidade dos participantes, em dias e horários pré-definidos. As entrevistas foram 

realizadas em uma sala reservada no sentido de manter a privacidade do entrevistado.   

As entrevistas foram gravadas em áudio, e posteriormente transcritas por mim 

na íntegra, para facilitar o entendimento das respostas, bem como evitar interpretações 

equivocadas. Em respeito aos entrevistados que não aceitaram a gravação por áudio, 

realizei anotações em um diário de campo para posterior análise. 

Foram entrevistados individualmente, os sujeitos abaixo discriminados, 

partícipes da disciplina Iniciação Científica do curso de Pedagogia do IFNMG, com os 

seguintes objetivos:  

 

● o professor formador com o objetivo de investigar quais foram os Objetos de 

Aprendizagem planejados/utilizados por ele ao lecionar a disciplina 

Iniciação Científica; 

● o tutor com o objetivo de verificar como se deram as interações, com o 

professor, com  o conteúdo e com os alunos, mediada pelas TDICs; 

● os alunos com o objetivo de verificar se os Objetos de Aprendizagem 

utilizados na disciplina Iniciação Científica foram eficientes e quais 

dificuldades os mesmos encontram no processo de ensino e aprendizagem. 

Após a produção de dados, foi feita a etapa de análise e interpretação dos dados. 

Para se alcançar o resultado esperado, confrontei a produção dos três momentos.  

 

3.3 Análise e interpretação dos dados 

 

A análise dos dados produzidos foi realizada a partir da identificação de 

tendências e padrões e a construção de categorias descritivas de modo a viabilizar relações 

e inferências entre os dados produzidos nos momentos anteriores, buscando responder ao 

objetivo geral e aos objetivos específicos propostos nesta investigação. 

Com esta pesquisa, foram desenvolvidos os seguintes produtos: 



71 
 

 
 

● Dissertação de mestrado; 

● Artigos científicos; 

● Divulgação em congressos, revistas científicas nacionais e internacionais; 

● Diagnóstico da prática pedagógica. 

 

3.4 Descrição da instituição, dos participantes e o contexto da pesquisa 

 
O Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) é uma instituição de 

educação básica, técnica e tecnológica, especializada na oferta de educação profissional nas 

diferentes modalidades de ensino.  

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) (2019-2023) 

do IFNMG, a instituição possui uma área de atuação territorial de 164 municípios. Por meio 

de ações integradas de ensino, seja presencial ou a distância, pesquisa e extensão, o IFNMG 

busca atender às demandas de sua área de atuação territorial, que atualmente chega a 

236.789,295 (duzentos e trinta e seis mil, setecentos e oitenta e nove, duzentos e noventa e 

cinco) km², atingindo uma população estimada em 3.031.996 (três milhões, trinta e um mil 

e novecentos e noventa e seis) habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) (2010). 

Possui campi nas cidades de Almenara, Araçuaí, Arinos, Diamantina, Janaúba, 

Januária, Montes Claros, Pirapora, Porteirinha, Salinas e Teófilo Otoni. Além desses 11 

campi, o Instituto possui em sua estrutura organizacional, o Centro de Referência em 

Formação e Educação a Distância (CEAD), que atua na promoção e consolidação das 

políticas institucionais de apoio a Educação a Distância e de formação inicial e continuada 

de professores e técnicos-administrativos em educação. 

Como mencionado anteriormente, os sujeitos selecionados para esta 

investigação foram os atores envolvidos na disciplina Iniciação Científica, do curso de 

Pedagogia do IFNMG, ofertado no âmbito da Universidade Aberta do Brasil (UAB) pelo 

CEAD do IFNMG, situado em Montes Claros (MG). 

O Curso de Pedagogia, modalidade a distância, é ofertado em 15 Polos de 

Apoio Presencial sendo eles: Araçuaí, Bocaiúva A, Bocaiúva B, Buritizeiro, Itamarandiba, 

Janaúba, Januária, Jequitinhonha, Montes Claros, Paracatu, Pedra Azul, Pompéu, Salinas, 

Turmalina e Urucuia. 
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Dentre os polos supracitados optei por contactar os alunos matriculados na 

disciplina Iniciação Científica no Polo de Apoio Presencial de Buritizeiro (MG), pelo fato 

de a cidade de Buritizeiro encontrar-se a menor distância da cidade de Pirapora (MG) que é 

a cidade onde eu resido atualmente. O contato com os alunos foi feito por intermédio da 

tutora presencial do Polo de Buritizeiro, por sugestão da Coordenação do Curso de 

Pedagogia. Dos 31 alunos matriculados na referida disciplina, sendo 29 mulheres e dois 

homens, cinco alunos aceitaram o convite para participar desta investigação, tornando-se, 

assim, sujeitos da mesma.  

Além dos cinco alunos, foram selecionados como sujeitos desta investigação a 

professora formadora e a tutora a distância da disciplina Iniciação Científica, ambas 

vinculadas ao CEAD do IFNMG localizado na cidade de Montes Claros (MG). 

A seguir apresento o Quadro 6 com o perfil dos participantes da pesquisa, 

incluindo a formação acadêmica de cada um. 

 

Quadro 6 - Caracterização dos partícipes da pesquisa 

 Idade Sexo 

Tempo de 
atuação 

como 
Professor 

(a) 
Formador 

(a) 

Tempo de 
atuação 

como 
Tutor (a) 
Distância 

(a) 

Tempo 
de 

atuação 
em EaD 

Tempo 
de 

atuação 
como 

docente 

Formação Especialização 

Professor 
(a) 

Formador 
(a) da 

Disciplina 

69 
anos 

Feminino 
2 anos e 

meio 
X 3 anos 

Mais de 

30 anos 

Graduação 
em 

Pedagogia 

Especialização 
em Sociologia; e 
Metodologia e 

Didática / 
Mestrado em 
Educação / 
Doutora em 
Ciências da 
Educação. 

Tutor (a) a 
Distância 

39 
anos 

Feminino X 7 anos 8 anos 20 anos 

Graduação 
em 

Pedagogia 
e Letra 
Inglês 

Especialização 
em Supervisão 

Escolar; 
Alfabetização e 
Letramento; e 
Educação a 
Distância / 

Mestrado (em 
andamento) em 

Educação e 
Docência. 

Aluno 1 
 

40 
anos 

Feminino X X X X 

Tecnóloga 
em 

Segurança 
do trabalho 

X 
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Aluno 2 
25 

anos 
Masculino X X X X 

Ensino 
Médio 

X 

Aluno 3 
37 

anos 
Feminino X X X X 

Ensino 
Médio 

X 

Aluno 4 
32 

anos 
Feminino X X X X 

Ensino 
Médio 

X 

Aluno 5 
38 

anos 
Feminino X X X X 

Ensino 
Médio 

X 

Fonte: O próprio autor (2019). 

 

Na presente pesquisa, visando resguardar a dignidade da pessoa humana, os 

participantes não foram identificados; suas identidades foram mantidas em sigilo absoluto, 

e foram identificados como: Professora 1 igual a P1, Tutora 1 como T1, Aluna 1 como A1, 

Aluno 2 como A2, e assim sucessivamente. 
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CAPÍTULO 4: A DISCIPLINA INICIAÇÃO CIENTÍFICA: ANÁLISE 

DOCUMENTAL 

 

A análise documental se fez muito importante neste trabalho de pesquisa, uma 

vez que propus identificar os objetivos propostos e os Objetos de Aprendizagem utilizados 

na implementação da disciplina Iniciação Científica pelos atores partícipes (professor, tutor 

e alunos).  

Para tanto, analisei os seguintes documentos: o Projeto Pedagógico do Curso de 

Pedagogia do IFNMG, modalidade a distância, o Plano de Ensino e também o Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA) da disciplina Iniciação Científica, que trazem informações 

que me possibilitaram confrontar se a sequência didática disponibilizada no AVA vai ao 

encontro do que é proposto no Plano de Ensino.  

 

4.1 O Projeto Pedagógico do Curso  

O Quadro 7 traz os objetivos que se esperava que o aluno alcançasse ao final do 

curso de Pedagogia.  No Projeto Pedagógico do Curso (PPC) estão tanto os objetivos gerais 

quantos os específicos:  

Quadro 7 - Dos objetivos do curso de Pedagogia 

OBJETIVO GERAL: Formar professores para o exercício da docência na educação infantil e 
nos anos iniciais do Ensino Fundamental, na educação de jovens e adultos (EJA), nos cursos de 
Ensino Médio e em cursos de educação profissional na área de serviços e apoio escolar, bem 
como em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: • apresentar o compromisso profissional do pedagogo frente a 
sua área de atuação na Educação Básica e em espaços nos quais sejam necessários 
conhecimentos pedagógicos; • possibilitar o aprofundamento de saberes disciplinares básicos 
para a atuação profissional do pedagogo; • potencializar situações para a compreensão de 
saberes metodológicos relacionados aos diferentes saberes; • aprofundar o conhecimento sobre 
a complexidade da educação no contexto sociocultural; • desenvolver atitudes investigativas 
que conduzam à realização da pesquisa educacional; • enfatizar a compreensão da educação de 
jovens e adultos; • enfatizar a compreensão das políticas de inclusão no contexto do trabalho 
educativo como reconhecimento e valorização da diversidade; • desenvolver conhecimentos 
teóricos e práticos sobre o processo educacional de modo abrangente e flexível, possibilitando 
que a formação esteja em interface com as transformações dos contextos sociais e 
educacionais; • formar um profissional capaz de agir nas mais diferentes modalidades de ensino 
na busca de soluções dos problemas complexos da realidade educacional de forma preventiva 
(evasão, repetência, analfabetismo, violência, entre outros), favorecendo a reflexão crítica 
acerca dos valores éticos que devem permear o pensar e o agir profissional. 

    Fonte: PPC do Curso de Pedagogia/IFNMG, 2017, p. 13. 
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O PPC traz que o egresso do curso de Licenciatura em Pedagogia do IFNMG, 

modalidade a distância, estará habilitado para atuar na Educação Infantil, nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental e na EJA. O pedagogo deverá lançar mão dos saberes docentes 

adquiridos ao longo da graduação, associando os conhecimentos teóricos e práticos no 

campo da educação, que irão mediar sua atividade nas instituições escolares e não-escolares 

(PPC/IFNMG, 2017). 

Ainda de acordo com o PPC, o profissional da Pedagogia deverá embasar sua 

prática no diálogo, na cooperação, na iniciativa, na participação e na criatividade. Para 

tanto, é imprescindível que esse profissional seja um pesquisador da sua prática pedagógica 

(PPC/IFNMG, 2017). 

O currículo do curso é estruturado no regime semestral por período, sendo os 

estágios supervisionados e elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) incluído 

nesses semestres.  

A estrutura curricular do curso é constituída por três núcleos distintos porém 

complementares, sendo eles:  

I. Núcleo de estudos de formação geral, das áreas específicas e 

interdisciplinares, e do campo educacional, seus fundamentos e 

metodologias, e das diversas realidades educacionais;  

II. Núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos das áreas de atuação 

profissional, incluindo os conteúdos específicos e pedagógicos, priorizadas 

pelo projeto pedagógico das instituições, em sintonia com os sistemas de 

ensino, que atende às demandas sociais;  

III.  Núcleo de estudos integradores para enriquecimento curricular 

(PPC/IFNMG, 2017). 

O Quadro 8 elenca elementos necessários para composição de uma 

infraestrutura, funcional e objetiva à disposição da coordenadoria de curso e tutoria, corpo 

administrativo, professores formadores, tutores e alunos. Verifica-se que o PPC relaciona 

itens imprescindíveis em apoio ao ensino e aprendizagem, por exemplo: o polo sede dispor 

de um estúdio, isso possibilita a instituição de ensino ser autônoma na criação de seus 

próprios conteúdos, de modo que seja planejado pensando em suas especificidades 

regionais; e o polo de apoio presencial conter uma sala de apoio ao ensino, possibilitando 
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aos discentes uma infraestrutura adequada para que seu processo educacional seja 

alcançado com êxito. 

 

Quadro 8 - Instalações e equipamentos oferecidos aos professores e estudantes do curso 

POLO SEDE 
• Sala(s) para coordenação (ões) administrativa e pedagógica • Laboratório de informática 
(atendimento da tutoria a distância) • Estúdio de gravação de videoaulas • Coordenação de 
registros acadêmicos (CRA). 

POLOS DE APOIO PRESENCIAL 

• 01 sala para Apoio Administrativo e Apoio Acadêmico equipada com pelo menos: mesas, 
cadeiras, computadores, multimídia com acesso à internet, 01 impressora multifuncional, 01 
aparelho de telefone e fax, 01 webcam, 01 nobreak, 01 aparelho de som, 01 linha telefônica 
com ramais. • 01 sala da Coordenação do Polo equipada com: mesas, cadeiras, computadores 
com gravador de CD, multimídia com acesso à internet, 01 impressora a laser, 01 scanner, 01 
aparelho de telefone, 01 nobreak, 01 linha telefônica. • Sanitários feminino e masculino. • 
Laboratório de informática com 30 computadores completos com acesso à internet, 10 
webcam, 01 impressora, 01 scanner, 01 máquina servidora, gravadoras de DVD e CD, 01 
câmera de vídeo digital, 01 câmera digital de fotografia, 01 projetor multimídia. • Sala de 
Multimeios equipada com TV, DVD, Vídeo, projetor de imagem, antena parabólica. • O1 sala 
de aula para 30 acadêmicos. • Laboratório de Ensino. • Bibliotecas – Centro de Documentação, 
Acervo e Divulgação. Parte do acervo estará disponível no Polo de Apoio Presencial, no 
Ambiente Digital de Aprendizagem, no Portal Acadêmico do IFNMG, bem como o uso 
otimizado dos cadernos didáticos escritos e adotados para o uso dos cursistas e todos os 
envolvidos no processo. 

    Fonte: PPC do Curso de Pedagogia/IFNMG, 2017, p. 87. 

  

No tocante ao material didático, o Quadro 9 relaciona as múltiplas formas de 

aprendizagem disponíveis no PPC. A instituição de ensino utiliza uma plataforma de 

aprendizagem online, livre e gratuita (Moodle).  

De acordo com o PPC os discentes podem optar por estudar e fazer suas 

atividades por meio do material impresso ou do Ambiente Virtual de Aprendizagem.  Dessa 

forma, permite-se que a conversa interativa garanta a troca de informações e experiência 

entre os partícipes. A interação no AVA é mediada através de fóruns e chats. Já para os 

discentes que optam pelo estudo através do material impresso, há encontros presenciais 

promovidos pelos tutores presenciais do polo.  

Importante destacar que a interação em ambas opções são permanentemente 

praticadas com o objetivo de construírem uma rede colaborativa de aprendizagem.    
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Quadro 9 - Material didático 

✔ O conteúdo e formatação do material didático serão específicos para linguagem EAD, 
relacionando teoria e prática de maneira integrada à plataforma Moodle. 

✔ Os acadêmicos que optarem por realizar os estudos e atividades no material impresso 
poderão, além de comparecer aos plantões dos tutores presenciais, solicitar dos mesmos a 
promoção de encontros presenciais (além dos programados) com os demais colegas de 
turma, para discutirem a temática e sanarem suas dúvidas e resolver suas dificuldades. 

✔ Já os acadêmicos que optarem por realizar os estudos e atividades, através do Ambiente 
Virtual de Aprendizagem do IFNMG, encontrarão espaços como Fóruns e Chats para 
discutirem com os colegas, professores e tutores, tirando dúvidas e trocando experiências. 
Os acadêmicos que não dispuserem de acesso à internet poderão se dirigir ao polo 
presencial, onde encontrarão laboratórios de informática conectados à internet para que 
possam realizar seus estudos on-line. 

✔ Cada disciplina, de acordo com sua especificidade, poderá sugerir softwares, vídeos 
educativos e livros periódicos que estarão disponíveis nas bibliotecas dos polos. Os 
materiais didáticos serão viabilizados em linguagem acessível, garantindo a participação 
de todos. 

✔ A metodologia a ser praticada neste curso deverá oportunizar a constituição de uma 
comunidade de aprendizagem, em rede, entre professores/acadêmicos, acadêmicos/tutores 
e acadêmicos/acadêmicos, sob os princípios da cooperação, respeito e autonomia, de 
modo a alcançar os objetivos propostos.  

✔ A relação dialógica, base da Comunidade de Aprendizagem, seja presencial ou mediada 
pelas tecnologias, deverá ser exercício permanentemente praticado por todos os 
participantes, num processo de desenvolvimento capaz de conduzir os diferentes sujeitos 
aprendizes a uma unidade de ação, tornando-os engajados na tessitura desta rede real e 
virtual de todos os envolvidos no curso. Uma vez que o desafio maior do curso é a 
produção de um novo conhecimento, a pesquisa constitui-se como dimensão de 
aprendizagem, considerados os indivíduos na sua inserção sociocultural.  

✔ Os procedimentos metodológicos específicos (leituras/atividades/ participação nos fóruns 
de discussão/ consultas a banco de dados e endereços selecionados) serão adotados de 
acordo com a natureza do objeto de estudo de cada disciplina. As comunicações, ao longo 
do curso, serão mediatizadas: no Ambiente Virtual de Aprendizagem, via correio 
eletrônico, nos fóruns de discussão, por fax, correio postal, entre outros e, ainda, com 
plantão de docentes e tutores em horários previamente estabelecidos e localizados no 
IFNMG. 

✔ As atividades a distância serão realizadas, via material impresso e Internet, destinando-se 
ao estudo sistemático dos conteúdos trabalhados nos períodos, nas atividades de discussão, 
na interação, na colaboração e no aprendizado em rede. 

✔ As referidas atividades compreendem as atividades orientadas de estudo, as atividades de 
discussão coletivas e as Atividades de Aprendizagem (AA). Estas atividades serão 
disponibilizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem(AVA) do IFNMG, para os 
acadêmicos que têm acesso à Internet e via material impresso, para aqueles que não 
possuem acesso à Internet. 

Fonte: PPC do Curso de Pedagogia/IFNMG, 2017, p.18, grifo meu. 

 

Identifica-se através do Quadro 9 os Objetos de Aprendizagem (OAs): livros, 

fax, correio postal e material impresso e também os Objetos Digitais de Aprendizagem 
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(ODAs): Fóruns, chats, software e vídeos educativos que são (ou deveriam ser) utilizados 

no curso de Pedagogia, modalidade a distância do IFNMG. 

 

4.2 O Plano de Ensino da disciplina Iniciação Científica 

 

O objetivo geral da disciplina Iniciação Científica do curso de Pedagogia, como 

indicado no Plano de Ensino, é proporcionar aos acadêmicos uma visão geral acerca da 

importância da disciplina Iniciação Científica na academia, bem como propor discussões 

que permeiam os conteúdos pertinentes.  

O objetivo geral se apresenta um pouco vago, mas os objetivos específicos 

conseguem detalhar o que se espera a disciplina possa propiciar: promover a iniciação 

científica dos acadêmicos, estimulando a elaboração de trabalhos e pesquisas; criar 

estratégias interdisciplinares com o intuito de transportar a teoria para a prática, em relação 

a elaboração de trabalhos acadêmicos; estabelecer um ambiente favorável para a aplicação 

dos conhecimentos sobre a iniciação científica. 

Esses objetivos estão inseridos no AVA e podem ser identificados na sequência 

didática implementada pela professora formadora da disciplina.  

No Quadro 7 apresento o conteúdo programático da disciplina proposto pela 

professora formadora da disciplina. 

 

Quadro 10 - Conteúdos da disciplina Iniciação Científica 

UNIDADE 01 - Semana 01  
1.1. O que é Iniciação científica; 
1.2. Peculiaridades dos estudos na universidade; 
1.3. A administração do tempo; 
1.4. Aproveitamento das aulas; 
1.5. Trabalhos em grupo. 
UNIDADE 02 - Semana 02  
2.1. Conhecimento e ciência; 
2.2. Conceito de ciência; 
2.3. As diferentes formas de conhecer; 
2.4. Os quatro tipos de conhecimentos; 
2.5. Peculiaridades do conhecimento científico. 
UNIDADE 03 - Semana 03  
3.1. Métodos e técnicas de estudo; 
3.2. Diretrizes para a leitura, análise e interpretação de textos e documentos; 
3.3. Técnicas de estudo e produção acadêmica; 
3.4. Procedimentos, normas de elaboração e formatação de trabalho acadêmico-científico na 
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área de educação (relatório técnico científico, trabalho acadêmico, comunicação, ensaio, 
resenha, fichamento e Seminário). 
UNIDADE 04 - Semana 04  
4.1. Conceito de pesquisa científica; 
4.2. A relevância social da pesquisa; 
4.3. Pressupostos filosóficos e pesquisa científica; 
4.4. Tipos de pesquisa e técnicas de coleta de dados; 
4.5. O planejamento da pesquisa; 
4.6. A divulgação dos resultados de pesquisa; 
4.7. A ética na pesquisa. 
Fonte: Levantamento realizado pelo próprio autor. 

 

De acordo com a metodologia inserida no Plano de Ensino, a professora propôs 

reflexão acerca da disciplina Iniciação Científica através de abordagem tanto teórica como 

prática abarcando:   

● Aulas teóricas e práticas; 

● Ênfase na leitura e produção textual; 

● Pesquisa e atividades individuais e em grupo. 

As atividades práticas ocorreram na segunda e na quarta semanas e foram 

postadas no AVA.  

Como recurso didático, a professora citou o uso de um computador com acesso 

à internet, como OA, a apostila com o conteúdo didático e como ODAs, a lousa digital e o 

fórum de discussão. 

 

4.3 O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do IFNMG 

 

Como mencionado anteriormente, o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

foi analisado com a finalidade de identificar a sequência didática implementada, bem como 

os Objetos de Aprendizagem utilizados pelos sujeitos desta investigação. 

O AVA é utilizado em diversos seguimentos: seja educacional ou empresarial, 

pelo professor ou pelo aluno, em apoio à modalidade de ensino presencial ou a distância, 

seja para grupos de estudo, desenvolvimento de projetos, empresas privadas e até mesmo 

ONGs. O principal objetivo de sua utilização é a interação colaborativa através da internet, 

sendo uma das ferramentas mais importantes para que o processo educacional da EaD 

aconteça. 
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O ambiente virtual de aprendizagem que o IFNMG utiliza é o Moodle. Trata-se 

de um software livre e gratuito e pode ser instalado em diversos sistemas operacionais 

(Unix, Linux, Windows, Mac OS), desde que seja utilizado em linguagem de programação 

PHP10, uma linguagem livre utilizada em aplicações como o Facebook11. O Moodle possui 

diversas ferramentas como fórum, chat, wiki, dentre outras que podem ser inseridas 

separadamente em módulos (CUNHA e SILVA, 2009). 

No sentido de apresentar a interface do Moodle da disciplina, Iniciação 

Científica, do curso EaD de Pedagogia do IFNMG, seguem figuras que nortearam minha 

análise: 

 

Figura 15 - Página inicial do AVA 

  
Fonte:  AVA do curso de Pedagogia do CEAD/IFNMG. 

 

A Figura 15 representa a página inicial da disciplina que o aluno visualizava 

após login no site do CEAD/IFNMG. Nessa página os alunos tinham disponíveis as abas: 

Navegação; Administração; Pesquisar nos Fóruns; Últimas Notícias; Próximos Eventos; 

                                                 
10 “É uma linguagem de script open source de uso geral, muito utilizada, e especialmente adequada para o 
desenvolvimento web e que pode ser embutida dentro do HTML.” Disponível em: 
<https://www.php.net/manual/pt_BR/intro-whatis.php>. Acessado em: 23.jul.2019. 
11 Rede Social gratuita, que possui diversas ferramentas e aplicativos que fomentam a interação e 
comunicação entre os usuários. Disponível em: < https://www.facebook.com/>. 
 

https://www.php.net/manual/pt_BR/intro-whatis.php
https://www.facebook.com/
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Acessibilidade, Apresentação da disciplina e Cronograma; Conteúdo; e a Sequência 

Didática pertinente ao processo de ensino e aprendizagem da disciplina. 

Como o foco da análise desta investigação é a sequência didática implementada 

na disciplina, apresento a seguir todo processo educacional pertinente aos partícipes do 

curso.  

Ao iniciar seus estudos, o aluno visualiza em destaque a saudação da professora 

(P1), uma frase de incentivo, o nome e contato (e-mail) dela e o cronograma da disciplina.  

Saliento que para resguardar a integridade e identidade de P1, suprimi seu 

nome, conforme Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Ademais, deixo 

registrado que P1 autorizou as imagens de seu AVA aqui expostas. 

Na Figura 16 apresento o cronograma da disciplina em 2018. 

 

Figura 16 - Cronograma da disciplina 

 
                                       Fonte: AVA do curso de Pedagogia do CEAD/IFNMG. 
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No cronograma foi exposto o período dos estudos, atividades e avaliações que 

os alunos deveriam se atentar, além do peso das notas de cada avaliação. O PPC traz todas 

as informações pertinentes às siglas expostas no cronograma, porém quase todas as siglas 

puderam ser interpretadas na informação do peso das notas, dentro do cronograma, exceto a 

sigla “AA do EIO”, que significa: Recuperação de aprendizagem da Avaliação Avaliativa 

(1º momento) e Recuperação da aprendizagem da Avaliação Presencial (1º e 2º momento) 

[grifo meu]. O aluno ainda teve como opção um documento em PDF, contendo 

detalhadamente o calendário do curso, no mesmo espaço da apresentação. Neste espaço 

inicial também estavam inseridas outras ferramentas, elementos interessantes de serem 

destacados ao que concerne ao processo de interação instituição/aluno, totalizando:  

 

● Fórum de notícias (ferramenta do AVA);  

● Fórum de despedida (ferramenta do AVA);  

● Fórum de apresentação (ferramenta do AVA);  

● Calendário do curso de Pedagogia (documento em PDF); 

● Plano de Ensino – Iniciação Científica (documento em PDF).   

        

Antes de iniciar a análise da sequência didática e da navegabilidade dos 

partícipes da pesquisa, criei o Quadro 11 a fim de expor como estava organizada a 

sequência didática no AVA, implementada por P1. Confira abaixo: 

 

Quadro 11 - Divisão dos tópicos da sequência didática 

SUBTÓPICOS 
CONTEÚDO DOS TÓPICOS 

(FIGURAS EXTRAÍDAS DO AVA) 
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TÓPICO 1 – CONTEÚDO 

 

   

TÓPICO 2 – SEMANA 1 

- Páginas do Livro da Disciplina a 
serem estudadas: 11 a 16. 
 
- Objetivos da Unidade de Estudo: 

● Discutir sobre o que é Iniciação 
científica; 

● Apresentar as peculiaridades dos 
estudos na universidade; 

● Argumentar sobre a importância 
da administração do tempo; 

● Refletir sobre o aproveitamento 
das aulas; 

● Levantar alguns apontamentos 
acerca do trabalhos em grupo. 

    

 

  

TÓPICO 3 – SEMANA 2 
- Páginas do Livro da Disciplina a 
serem estudadas: 17 a 23. 
 
- Objetivos da Unidade de Estudo:  

● Caracterizar conhecimento e 
ciência; 

● Apresentar o conceito de ciência; 
● Identificar as diferentes formas de 

conhecer; 
● Mostrar os quatro tipos de 

conhecimentos; 
● Discutir sobre as peculiaridades do 

conhecimento científico. 

  

 

   

TÓPICO 4 – SEMANA 3 
- Páginas do Livro da Disciplina a 
serem estudadas: 25 a 32. 
 
- Objetivos da Unidade de Estudo:  
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● Refletir sobre os métodos e 
técnicas de estudo; 

● Orientar os acadêmicos acerca das 
diretrizes para a leitura, análise e 
interpretação de textos e 
documentos; 

● Discutir sobre as técnicas de 
estudo e produção acadêmica; 

● Mostrar os procedimentos, normas 
de elaboração e formatação de 
trabalho acadêmico-científico na 
área de educação (relatório técnico 
científico, trabalho acadêmico, 
comunicação, ensaio, resenha, 
fichamento e Seminário). 
 

 

TÓPICO 5 – SEMANA 4 
- Páginas do Livro da Disciplina a 
serem estudadas: 33 a 42. 
 
- Objetivos da Unidade de Estudo:  
 
● Entender o conceito de pesquisa 

científica; 
● Evidenciar a relevância social da 

pesquisa; 
● Analisar os pressupostos 

filosóficos e a pesquisa científica; 
● Mostrar os tipos de pesquisa e 

técnicas de coleta de dados; 
● Discutir sobre o planejamento da 

pesquisa; 
● Mostrar a importância da 

divulgação dos resultados de 
pesquisa; 

● Refletir sobre a ética na pesquisa. 
 

 

   

TÓPICO 6 – AO (AVALIAÇÃO 
ONLINE) 
Prezados 
  
Tendo em vista a realização das 
Avaliações Online (AO), reunimos 
aqui as informações e orientações 
necessárias para o bom andamento de 
todo o processo. 
Vocês devem aguardar a liberação da 
avaliação na data prevista do 
cronograma. Cada prova tem o tempo 
máximo de 60 minutos, caso ocorra 
algum problema técnico no ato da 
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realização, favor entrar em contato 
com seu tutor presencial, para que tal 
problema seja sanado em tempo hábil. 
AO – 1ª Oportunidade –  
AO – 2ª Oportunidade –  
Valor da avaliação: 20 pontos 
  
Boa Avaliação! 
 

TÓPICO 7 – EIO (ESTUDOS 
INDIVIDUAIS ORIENTADOS) 
- Neste momento participarão desta 
etapa apenas aquele acadêmico que 
não teve 60% da nota, tendo assim sua 
nota zerada para participar dos estudos 
Individuais Orientados – EIO. 
- A atividade deverá ser entregue 
exclusivamente ao Tutor Presencial. 
- Trabalho de Recuperação - 40 
pontos; 
- Avaliação On-line - 60 pontos 
 

 

   

TÓPICO 8 – DEPENDÊNCIA 
- Objetivos: 
Oportunizar que o cursista avance no 
módulo posterior, nos aspectos a serem 
consolidados nas disciplinas estudadas 
no módulo anterior.    

TÓPICO 9 – TRATAMENTO 
ESPECIAL 
- Somente fará esse trabalho aqueles 
cursistas que perderem a atividade 
prática e enviarem requerimento 
comprovado. 
- Esse requerimento será deferido 
somente diante de comprovação 
referente à declaração de trabalho e 
atestado médico. 

 

   

       Fonte: Levantamento realizado pelo próprio autor. 

 

A seguir, apresento o Quadro 12 expondo a legenda para compreensão dos 

ícones utilizados na sequencia didática de P1 no Quadro 11. 

 

Quadro 12 -  Legendas dos ícones inseridos na sequência didática 

ÍCONES SIGNIFICADO 
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 Arquivo PDF (Portable Document Format) visível para todos. 

 
Arquivo PDF (Portable Document Format) visível apenas para tutores 
(normalmente os ícones aparecem opacos). 

 Hiperlink – direcionamento para uma página da internet: plataforma de 
repositório de dados e repositório de vídeos. 

 
Tarefas – permite que os alunos submetam textos ou arquivos em vários 
formatos para avaliação do professor. 

 
Questionário – conjunto de questões criado pelo professor formador a 
fim de verificar a aprendizagem do aluno. Caracteriza-se como uma 
autoavaliação; lista de exercícios; teste virtual; ou prova virtual. 

 Fórum – discussão assíncrona sobre temas escolhidos pelo professor. 

     Fonte: Levantamento realizado pelo próprio autor. 

 

Após apresentação do AVA, identifico a sequência didática implementada para 

desenvolver os conteúdos da disciplina de Iniciação Científica. 

 

4.3.1 Sequência didática da disciplina Iniciação Científica 

  

Analisando o Quadro 11, a começar pelo Tópico 1 (Conteúdo), P1 dispunha 

outros quatro livros sobre Iniciação Científica, além do Livro Didático, recurso obrigatório 

fornecido pela Instituição de Ensino, e, na sequência, uma atividade prática em formato de 

seminário onde constava o período para ser feito. Nesse arquivo, denominado “Formulário 

para Orientações dos Cursistas”, constavam informações pertinentes à produção do 

seminário e o peso da avaliação da atividade.  

Ao abrir o arquivo, o aluno obtinha informações de identificação do curso, 

módulo, disciplina, professor (a), e a nota atribuída à disciplina. Ademais, o formulário 

estava subdividido da seguinte forma: 

 

● Instruções para o cursista;  

● Divisão das equipes;  

● Como preparar para o seminário?; 

● Sobre a apresentação do seminário; 

● Para as equipes que forem utilizar slides, atentem-se para: 

● Posicionamento dos alunos no momento da apresentação; 

● Produção de resumo para a turma; 
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● Textos complementares (são os quatro livros citados acima. Na informação 

não existe obrigatoriedade de leitura, serve apenas para enriquecimento); 

● Descrição dos critérios e avaliação. 

 

A análise desse primeiro arquivo é importante, pois mostra como P1 foi 

detalhista e clara ao organizar sua atividade para os cursistas seguirem. 

Na sequência, encontrava-se o arquivo para os tutores se orientarem 

(Orientações para o Seminário – visível ao tutor), cujo formulário está denominado de 

“Planejamento da Atividade Prática – Seminário”.  

Novamente P1 informou o passo a passo da atividade com muita organização, 

subdividindo da mesma forma para os tutores, acrescentando apenas o “objetivo da 

atividade” e uma planilha minuciosa para os tutores a distância e presenciais seguirem. Essa 

planilha está dividida em:  

 

● Etapas;  

● Atividades (o que fazer);  

● Metodologia (como);  

● Recursos;  

● Função do tutor presencial;  

● Função do tutor a distância.     

 

A fim de exemplificar, recortei do formulário “Planejamento da Atividade 

Prática – Seminário”, apenas uma das etapas organizada pela professora, conforme Figura 

17. 

 

Figura 17 - Planilha explicativa para os tutores presenciais e a distância seguirem 

 
   Fonte: AVA do curso de Pedagogia do CEAD/IFNMG. 
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Para finalizar o Tópico 1, constavam ainda os links: Notas do Seminário; e da 

Avaliação Presencial - AP. Nesses links são postados as notas dos alunos. 

Tendo em consideração o conteúdo programático da disciplina - vide Quadro 

10, verifiquei que todo conteúdo exposto encontrava-se objetivado em cada tópico semanal 

de estudo (semanas de 1 a 4) no AVA. Nestes tópicos, a professora iniciava informando o 

período de estudo, bem como as páginas para leitura do livro didático que os alunos devem 

estudar.  

Os tópicos semanais (1 a 4) são sustentados a partir de três links:  

 

● Hiperlink para as videoaulas - direciona para os alunos assistirem às 

videoaulas (quatro no total, uma para cada semana);  

● Hiperlink para o Fórum – direciona para os alunos participarem do fórum 

avaliativo;  

● Hiperlink para o Planejamento e Chave de Correção – link disponibilizado 

apenas para visualização dos tutores direciona para um arquivo em formato 

PDF, em que constam informações referentes ao planejamento e correção do 

fórum para avaliação dos alunos. Este arquivo, denominado “Planejamento 

para o Fórum 1” está inserido em uma planilha e subdividido da seguinte 

forma: 

 

Quadro 13 - Planejamento para o fórum 1 

1) Nome do Fórum 
Temático 

Fórum de discussão 01 

2) Objetivo 
Oportunizar aos graduandos a refletirem sobre a importância 
de se organizar para melhor aproveitamento das atividades 
acadêmicas. 

3) Descrição da proposta 
do fórum 1 

A administração é um grande desafio tanto para os acadêmicos 
que se dedicam exclusivamente aos estudos como para aqueles 
que trabalham em outras atividades e dispõem de pouco tempo 
para os trabalhos escolares. Busque na unidade 1, do caderno 
didático do curso, sobre a seguinte questão (grifo meu): 01) O 
que você vem fazendo para aproveitar melhor as aulas que 
você assiste? Poste aqui sua opinião ou sugestão. 

4) Orientação de estudos 
para proposta: Chave de 
Correção. 

Critério 01 - Participação no fórum respondendo ao conteúdo 
pedido com pertinência, coerência e coesão; Critério 02 - Uso 
de linguagem apropriada ao ambiente, respeitando aspectos de 
ortografia e boa convivência; Critério 03 - Presença ativa nos 
fóruns; Critério 04 – Na resposta do aluno deverá conter:  Não 
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faltando às aulas; Revendo o conteúdo da aula anterior; 
Pesquisando sobre o assunto que o professor orientou. 

5) Critérios de Avaliação 
Nenhum critério – 0 ponto; Um critério – 1 ponto; Dois 
critérios; 1,5 pontos; Três critérios – 2 pontos. 

6) Pontuação 2 pontos 
7) Observações (nenhuma observação)  

      Fonte: Adaptado do AVA do curso de Pedagogia do CEAD/IFNMG, grifo meu.  

 

O documento Planejamento para o Fórum 1 apresentava-se como a base para os 

tutores se guiarem. Foi possível detectar também que o fórum conectava-se ao caderno 

didático e não à videoaula, conforme grifo no 3º item do Quadro 8. 

No Tópico 2 (Semana 1), constava um link a mais, tratava-se de um artigo 

denominado “Oficinas de Gestão do Tempo com Estudantes Universitários”. Já no Tópico 

5 (Semana 4) constavam três links a mais: Atividade Avaliativa - AA, um arquivo em 

formato PDF, que diz respeito um questionário com 10 perguntas, referentes a terceira e 

quarta semana de estudos; em seguida um outro link, onde os alunos deverão postar as 

AAs; e por último, um link com as informações pertinentes à chave de correção das AAs. 

No Tópico 6 (AO-Avaliação Online) a professora informou como deveria 

proceder a aplicação das avaliações caso algum possível problema técnico viesse a 

acontecer no ato da realização da avaliação online, como por exemplo queda energia no 

local, interrupção na conexão à internet, entre outros. No tópico constavam três links:  

 

● Autoavaliação;  

● AO 1ª OP (oportunidade);  

● AO 2ª OP (oportunidade). 

 

A Autoavalição (Tópico 6) era um conjunto de perguntas que os alunos deviam 

responder em forma de questionário, respeitando o período de abertura de acordo com o 

cronograma da disciplina.  

O Tópico 7 (EIO – Estudos Individuais Orientados) era para os alunos que não 

atingiram 60% das notas. Neste tópico existiam 5 links: Orientações para os (as) 

Acadêmicos (as) fazerem a avaliação; Folha de reposta (gabarito para os tutores); Chave de 

resposta da AA do EIO (para o tutor a distância); AP do EIO; e Link de postagem da AA 

do EIO. 
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Os alunos que ainda assim não obtiverem nota suficiente, teriam no Tópico 8 

(Dependência) nova oportunidade para avançar no módulo posterior. Nesse tópico, a 

professora informava o objetivo, período de estudo e postagem da avaliação no AVA, logo 

abaixo, encontravam-se 5 links: Planejamento da Dependência, Orientações, Fórum Tira 

Dúvidas, Poste da AA e Nota da Avaliação Presencial.  

O Tópico 9 (Tratamento Especial) estava reservado para os (as) acadêmicos 

(as) que precisassem de tratamento excepcional e comprovassem mediante atestado 

médico. Importante destacar que essa informação não consta no PPC, mas está no 

regulamento do curso e enquadra-se nas determinações do Decreto da Lei nº 1.044, de 21 

de outubro de 1969 (doenças infectocontagiosas e traumatismo), e da Lei nº 6.202, de 17 de 

abril de 1975 (gestantes). Neste tópico constavam dois links: Formulário de Tratamento 

Especial; e link para postagem do formulário. 

Verifiquei, que são trabalhados diversos OAs: videoaulas; diversos fóruns; 

questionários; arquivos informativos, entre outros, além dos Objetos de Informação (OI) 

elencados por P1 no primeiro tópico: quatro livros sobre o tema iniciação científica, que, de 

certa forma, serviram de biblioteca para os alunos pesquisarem e estudarem.  

Após apresentada a interface do AVA, as ferramentas de trabalho e a sequência 

didática, analisei o caminho percorrido pelos partícipes no AVA da instituição.  

  

4.3.2 Navegabilidade dos partícipes no AVA 

 

Analisar a participação dos alunos, a atuação da professora e a mediação da 

tutora na sequência didática, fez-se necessário para que a discussão dos dados fosse 

eficiente. No capítulo 5, analisei as entrevistas a fim de cruzar os dados produzidos 

juntamente com os contidos neste capítulo, na intenção de identificar se os OAs utilizados 

na sequência didática alcançaram os objetivos indicados no Plano de Ensino. 

Para tanto, fiz um recorte da primeira semana de aula e analisei a 

navegabilidade dos atores dessa pesquisa no AVA, a fim de verificar o percurso interativo 

de cada um deles.  

Conforme citado na subseção 4.1.4 (Sequência Didática), foi apresentada a 

estruturação da sequência didática da disciplina no AVA por P1. A partir deste momento 

apresento sua interação e dos demais partícipes no fórum. 
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No Fórum de discussão I, de 04/08/2018 a 10/08/2018, a professora P1 iniciou 

a discussão no dia 04/08, o primeiro aluno respondeu dia 08/08 e após seis alunos 

responderem ao fórum, ela interagiu respondendo-os no dia 09/08. Outros 17 alunos 

responderam dia 09 e 10/08 e nessa mesma data P1 emitiu seu feedback. Passado o prazo 

final de participação nos fóruns (10/08), outros oito alunos responderam até 19/08 e a 

professora, participativa, respondeu a todos prontamente.  

Verifiquei que o comportamento didático de P1 e dos alunos vão ao encontro 

do que Mattar (2009) fala a respeito da interação do aluno/professor, pois se, por exemplo, 

o professor fizer uma pergunta, os alunos responderem e o professor der o feedback de suas 

respostas rapidamente, certamente a interação se concretizará. Nas palavras de Mattar 

(2009, p.116) “o retorno seria uma condição necessária para a interação”. Para que os 

alunos não se desprendam da discussão, o tempo certo das respostas é fundamental para 

que o processo completo da interação aconteça.      

A participação de T1 aconteceu no dia 09/08, em dois momentos.  Em sua 

segunda interação no fórum, T1 impulsionou a temática de P1 abrindo um questionamento 

acerca da videoaula. Esse questionamento é interessante, pois no planejamento do Fórum 1, 

P1 havia deixado claro para os alunos responderem de acordo com o livro didático, mas T1 

disse que, após assistir a videoaula, achou interessante questionar e mencionou o tema 

proposto por P1. De acordo com a citação de T1, a videoaula poderia estar atrelada ao livro 

didático. No dia 24/08, T1 tem sua terceira e última participação, encerrando e 

parabenizando a participação de todos no fórum. A postura de T1 corrobora a reflexão de 

Mattar (2009), quando este fala sobre a relação professor/conteúdo:  

 

O professor-tutor pode, também, interagir com o conteúdo dos cursos de 
diversas maneiras, comentando-o, sugerindo fontes de consulta, propondo 
atividades, adicionando recursos e mesmo modificando o currículo e o 
próprio material do curso (MATTAR, p.117, 2009). 

 

Todos alunos participantes dessa pesquisa interagiram respeitando cronograma, 

sendo que cada um respondeu apenas uma vez. Os alunos A1, A2 e A4 tiveram sua 

participação no dia 09/08 e as alunas A3 e A5, no dia 10/08. Saliento que todos os alunos 

partícipes da pesquisa tiveram o feedback nominal de suas respostas emitido por P1, 
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comprovando que a interação de fato aconteceu, conforme nível de interação 

aluno/professor, citado por Mattar (2009). 

No Quadro 14 apresento a interação dos participantes da pesquisa de modo que 

possam mapear o caminho percorrido por eles no Fórum de Discussão 1.    

 

Quadro 14 - Mapa interativo dos partícipes no Fórum de Discussão I 

Período  
04 a 10/08/2018  

Dia da postagem Postagem dos partícipes 

Dentro do Prazo 
04 P1 – postagem (início das discussões) 
09 A1, A2 e A4 / T1 / P1 
10 A3 e A5 / P1 

Fora do Prazo 

12 P1 
13 P1 
19 P1 
24 T1 

  Fonte: Levantamento realizado pelo próprio autor. 

 

No total, foram publicadas 41 mensagens no primeiro fórum de discussão, 

sendo sete publicações feitas por P1, em resposta nominal a todos alunos participantes do 

fórum, três publicações feitas por T1 e uma publicação feita pelos alunos A1, A2, A3, A4 e 

A5.  

A participação ativa de P1, em resposta nominal, impulsionou 

significativamente a interação tanto aluno/professor, quanto aluno/aluno. Sua presença 

quase imediata nas discussões pôde representar zelo, preocupação e amparo com seus 

alunos em uma modalidade de ensino que tanto busca suprir a falta de diálogo em uma sala 

de aula na modalidade presencial. Mattar (2009) destaca que  

 

É importante notar que esse tipo de interação, nos cursos on-line pode ser 
bastante distinto do tipo de interação que ocorre entre alunos em cursos 
presenciais. Muitas vezes, por exemplo, alunos que participam pouco das 
discussões presenciais acabam participando intensamente de discussões 
on-line e vice-versa (MATTAR, 2009, p.116). 
 

Outro tipo de interação elencado por Mattar (2009) que também verifiquei em 

minha análise é aluno/interface. Esse tipo de interação acontece de acordo com a forma 

como os tópicos são elencados dentro do AVA e percebi, através da quantidade de 
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participação dos alunos no AVA do IFNMG, que a navegabilidade é simples, revelando 

assim, um aprendizado extra para eles: a “inclusão digital”. Para Mattar (2009), essa teoria 

 

[...] dá conta das interações que ocorrem entre o aluno e a tecnologia, já 
que o aluno precisa utilizar a tecnologia para interagir com o conteúdo, o 
professor e os outros alunos. [...] aprender tecnologia é também um 
aprendizado, aliás um tipo de aprendizado altamente valorizado pelo 
mercado. Assim, um curso de EAD pode funcionar, simultaneamente, 
como um curso de inclusão digital (MATTAR, 2009, p. 117).  
 

Dessa forma, o aluno que cursa Pedagogia não aprende apenas conteúdos 

inerentes às disciplinas, mas também sobre tecnologia. O fato dos alunos terem por 

‘obrigação’ aprender acessar a plataforma virtual e utilizar vários Objetos de Aprendizagem 

disponibilizados no AVA em certo sentido possibilita o letramento12 digital. 

Nesse capítulo analisei o Projeto Pedagógico do Curso, na intenção de 

identificar seus objetivos, sua estrutura curricular, suas instalações e equipamentos. No 

Plano de Ensino da disciplina Iniciação Científica, identifiquei os objetivos, os conteúdos 

da disciplina e os OAs a serem utilizados. No Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), 

verifiquei que a professora formadora da disciplina construiu uma sequência didática que 

viabilizou a fácil navegação dos alunos e também facilitou o trabalho de acompanhamento 

que é feito pelos tutores a distância e presenciais.  

Percebi, claramente, os momentos minuciosamente planejados de introdução 

(comumente caderno didático e videoaula), sistematização (comumente textos 

complementares, fórum de discussão e atividades práticas) e avaliação (atividades 

avaliativas e seminário) de cada um dos tópicos trabalhados e autoavaliação ao final do 

curso.  

 

                                                 
12 “Letramento digital diz respeito às práticas sociais de leitura e produção de textos em ambientes digitais, 
isto é, ao uso de textos em ambientes propiciados pelo computador ou por dispositivos móveis, tais como 
celulares e tablets, em plataformas como e-mails, redes sociais na web, entre outras” (RIBEIRO e 
COSCARELLI, 2005). Disponível em: 
http://www.ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/verbetes/letramento-digital. Acessado em: 14 de 
novembro de 2019. 
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CAPÍTULO 5: OS OBJETOS DE APRENDIZAGEM UTILIZADOS E SUA 

EFETIVIDADE NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 
A partir da análise dos dados produzidos nas entrevistas foram identificadas 

cinco categorias de análise: 

 

1. Indicação da Sequência Didática utilizada;  

2. Indicação de Objetos de Aprendizagem (recursos/suporte) utilizados; 

3. Discussão sobre se os Objetos de Aprendizagem (recursos/suporte) foram 

suficientes para garantir o processo de ensino e aprendizagem; 

4. Indicação de solução com potencial para otimizar os Objetos de 

Aprendizagem (recursos/suporte) utilizados; 

5. Indicação se os objetivos propostos no Plano de Ensino foram alcançados; 

 

As perguntas de 1 a 4 do tutor (Apêndice E), e 1 a 3 dos alunos (Apêndice F) e 

do professor (Apêndice D), foram direcionados a identificar quais recursos/suporte foram 

utilizados pelos envolvidos, quais tiveram maior relevância, quais foram fundamentais para 

o apoio ao ensino e aprendizagem e se foram suficientes para atingir o objetivo proposto. 

Contudo, alguns indicativos de recurso/suporte no que concerne ao objetivo das perguntas 

citadas foram ditos em diferentes respostas à perguntas da entrevista, não somente nas 

citadas acima. 

Com a finalidade de manter sigilo na identificação dos partícipes e resguardá-

los, conforme já foi mencionado neste trabalho, os envolvidos foram nomeados com as 

siglas: P1 – Professora Formadora; T1 – Tutora a Distância; A1 – Aluna 1; A2 – Aluno 2; 

A3 – Aluna 3; A4 – Aluna 4; A5 – Aluna 5.  

 

5.1 Categoria 1: Indicação da Sequência Didática utilizada 

  

Visto a intenção de observar a sequência didática implementada pela professora 

(P1), e após questioná-la sobre como organizou sua sequência didática no AVA, P1 

afirmou existir uma sequência didática e a classificou sendo uma sequência didática boa. 

Em sequência, a professora (P1) se ateve-se em confirmar seu anseio por encontros 
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presenciais entre os professores e alunos, conforme será mencionado na Categoria 3. Pude 

constatar sua afirmação através do excerto: 

 

Eu acredito que sim [...] eu penso que essa sequência está boa, agora, 
poderia ser acrescentado esse encontro presencial que eu estou falando. 
Eu sempre “bato nessa tecla”, que seria bom acontecer esse encontro 
presencial (P1, entrevista, 2019, grifo meu). 

 

Ao questionar T1 se o professor da disciplina organizou sequencialmente o 

processo de ensino e aprendizagem no AVA, a tutora confirmou haver uma clara 

organização da sequência didática e foi detalhista ao responder a respeito. 

Complementando a pergunta, foi questionado se foram destinados momentos para 

introdução, sistematização e avaliação de blocos de conteúdos, T1, novamente confirmou 

que sim. Segundo T1: 

 

Sim, sim! Essa sequência é disponibilizada no Ambiente Virtual por 
semana, então, cada semana é trabalhado um tema, um conteúdo. Esse 
tema, ou conteúdo, ele é abordado na videoaula, o aluno é direcionado nos 
fóruns ao capítulo, por exemplo, do caderno didático onde está sendo 
abordado. Então eu observo que existe sim um direcionamento. O aluno 
sabe sim. Até mesmo a própria sala virtual, quando o aluno visualiza, 
quando ele entra já sabe. Na semana um, os objetos a serem trabalhados 
serão, isso, isso e isso. Na semana dois, ele não precisa, talvez, entrar num 
Objeto de Aprendizagem, o próprio ambiente (AVA) já está conduzindo 
ele ‘nessa unidade vamos trabalhar tal unidade, objetivo’ (T1, entrevista, 
2019, grifo meu). 

 

Importante destacar a resposta detalhada de T1, que juntamente com as análises 

anteriores me permite organizar a sequência didática de P1. T1 destaca, ademais, ser uma 

vantagem da EAD em relação à modalidade presencial a organização clara de uma 

sequência didática no AVA. De acordo com T1 a sequência didática:  

 

é bem direcionada e eu até percebo que é uma vantagem, talvez, a 
educação presencial, porque eu percebo essa preocupação de estar 
direcionando, de estar colocando um objetivo, por exemplo, pra ser 
alcançado, então isso aí é bem notório (T1, entrevista, 2019). 

 

Saliento que a discussão discorre sobre a importância de uma sequência 

didática bem elaborada e não a comparações entre modalidades de ensino. Para tanto, no 
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decorrer da resposta, a tutora (T1) deixou claro que “independente da modalidade de 

ensino, nós estamos falando de aprendizagem. A EaD tem suas peculiaridades, é educação. 

O professor que trabalha na EaD, independente se ele é EaD, ele é professor” (T1, 

entrevista, 2019). 

Após abordar sobre o planejamento da disciplina, T1 afirmou estar “bem fixo” 

e exemplificou que quando os tutores precisam criar os diários, sempre retomam às 

semanas de ensino, confirmando assim que o planejamento bem elaborado por P1, é 

benéfico a todos: alunos, tutores presenciais e tutores a distância. Pude confirmar as 

citações de T1 através do extrato retirado da entrevista: 

 

Bem fixo, por exemplo, tem essa questão do planejamento, tem o 
acompanhamento que nós, tutores, fazemos e a gente percebe até quando 
estamos fazendo o diário, porque quando estamos fazendo o diário, a 
gente volta lá pra ver o que foi trabalhado na semana 1, o que foi 
trabalhado na semana 2, o que foi trabalhado na semana 3, é a mediação 
que nós temos com o aluno, é através dos fóruns, através das atividades, 
é através, também, da auto avaliação que ele faz, então, são bons, as 
ferramentas são boas. Eu acho, assim, que a questão é a gente aproveitar 
essas ferramentas como uma boa mediação pedagógica, porque, 
realmente, o que faz a EaD mover mesmo é o ensino e aprendizagem em 
si. [...] a questão é, você guiar aquele conhecimento, que é o que nós 
estamos caminhando agora, novas formas de aprendizagem (T1, 
entrevista, 2019, grifo meu). 

 

Compreendo “novas formas de aprendizagem” a própria EaD. Pude perceber no 

decorrer da resposta de T1, que a sequência didática, quando bem implementada, utilizando 

“boas ferramentas” em qualquer modalidade de ensino, ocorrendo a “mediação 

pedagógica”, o conhecimento tem a chance de “guiado”, ocorrendo a otimização do 

processo de ensino e aprendizagem.  

A partir da análise documental também pôde ser constatada como a sequência 

didática foi implementada. Na Página inicial de navegação do AVA, o aluno tem ao seu 

dispor uma página com design gráfico e orientações que permitem a ele navegar facilmente 

por todas as atividades propostas pela professora P1.  

Como já aludido na análise documental, P1 iniciou saudando os alunos, 

incentivando-os com uma frase para reflexão, compartilhou seu contato de e-mail para caso 

de dúvidas e apresentou o cronograma da disciplina. A professora P1 organizou sua sala de 
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aula virtual em tópicos de 1 a 9, conforme exemplificado no Quadro 11, no subcapítulo 4.3 

(O Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA do IFNMG).  

Exceto o Tópico 1 (Conteúdo), os demais tópicos direcionavam muito bem os 

alunos ao estudo e às atividades propostas para cada um dos tópicos, além de dar 

orientações detalhadas aos tutores a distância e tutores presenciais quanto à forma como 

deveriam trabalhar ou avaliar de acordo com os objetivos propostos. 

Após introdução dos tópicos, o aluno iniciava o estudo do tópico pertinente e 

encontrava OAs bem identificados, com ícones relacionados à mídia do hiperlink e do que 

se tratava. 

 

Figura 18 - Detalhamento do Tópico 5 no AVA 

 

 

A Figura 18 indica claramente a sequência Didática adotada no Tópico 5: 

 

● Introdução: Videoaula Aula 04; 

● Sistematização: Fórum de Discussão Aula 04; 

● Avaliação: Atividade Avaliativa AA. 

 

Ainda que não haja uma indicação escrita de que ao terminar a videoaula o 

aluno deveria participar do Fórum, por exemplo, a forma como os tópicos estavam 

organizados e os OAs hospedados, permitia que o aluno deduzisse facilmente a 

continuidade da sequência didática, possibilitando o aprendizado autônomo, ou seja, o 

AVA se mostrou autoinstrucional. 

Ao navegar na sequência didática implementada no AVA, busquei identificar 

possíveis dificuldades dos alunos, comparando com os resultados da análise documental, 

subtópico 4.3.2 - Navegabilidade dos partícipes ao AVA, juntamente com a análise da 



99 
 

 
 

produção dos dados empíricos, em que pude perceber que as mídias estavam bem 

indicadas, tanto através da escrita, como de seus respectivos ícones relacionados aos 

Objetos de Aprendizagem. 

 

5.2 Categoria 2: Indicação de Objetos de Aprendizagem (recursos/suporte) utilizados 

 

Ao ser indagada sobre “quais recursos/suporte (digitais ou não) eram utilizados 

para apoiar o processo de ensino e aprendizagem na disciplina Iniciação Científica”, a 

professora P1 responde: 

  

[...] eu sempre utilizo o caderno didático de pesquisa e utilizei outros, 
por exemplo: textos dentro da Iniciação Científica, isso para abranger 
mais o conhecimento deles pra ficar mais claro e por ser uma disciplina 
muito teórica. Ela necessita de outros suportes, né, além do caderno 
didático e também pedi pra eles pra realizarem pesquisas na internet para 
que, eles tenham um leque maior de conhecimento dentro da disciplina, 
então foi isso que eu utilizei com eles, com meus alunos. Utilizei a 
videoaula como 1º recurso, os fóruns, chats, e-mail e também a parte que 
foi colocada na sala digital, que eu coloquei lá, dois textos de Iniciação 
Científica” (P1, entrevista, 2019, grifo meu).  

 

Quando perguntado à Professora P1 se durante a gravação da videoaula havia 

alguma ferramenta que desse suporte, P1 responde: “Ah sim, a lousa digital estava lá, né, a 

gente utilizou” (P1, entrevista, 2019).  

É possível constatar que P1 utilizou os Objetos de Aprendizagem inicialmente 

disponibilizados no AVA da instituição de ensino, acrescentando a lousa digital como 

ferramenta de apoio durante as gravações de suas videoaulas. Destaque é dado para a 

videoaula como primeiro recurso.  

A professora (P1) destacou ademais a indicação de pesquisas que propôs aos 

alunos realizarem através da internet e a utilização de diversos livros em formato PDF, 

denominados por ela como “textos dentro da Iniciação Científica”, com o objetivo de fazer 

com que os alunos “tivessem um leque maior de conhecimento dentro da disciplina”, 

direcionando-os a um repositório de outra instituição de Ensino Superior.  

De fato, Tarouco et al (2003), destaca que os Objetos de Aprendizagem 

(denominados pelo autor como objetos educacionais) “são mais eficientemente 

aproveitados quando organizados em uma classificação de metadados e armazenados em 
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um repositório integrável a um sistema de gerenciamento de aprendizagem (Learning 

Management System)” (TAROUCO et al, 2003, p.2).  

Ao ser indagada sobre quais Objetos de Aprendizagem (recursos/suporte) 

considerava fundamentais para apoiar o processo de ensino e aprendizagem, a Professora 

P1 afirmou: “todos os suportes que foram colocados pra mim na EaD eu utilizei todos e eu 

considero que poderia ter utilizado até mais se houvesse” (P1, entrevista, 2019).  

Para triangular os dados, a pergunta “O professor da disciplina Iniciação 

Científica utiliza algum recurso/suporte (digital ou não) para apoiar o processo de ensino e 

aprendizagem na disciplina? Qual (is)?” foi realizada para a Tutora T1 e para os cinco 

alunos sujeitos desta investigação. 

Para a supracitada pergunta, a Tutora T1 afirma que: 

 

Sim, sim. Eu já tinha observado na sala, além da videoaula [...] eu 
observei que ela colocou livros sobre a temática, inclusive não foi só 
um. Ela colocou apostila em PDF para que o aluno pudesse visualizar, 
então, eu acho que houve sim essa disponibilização de outros recursos 
além daqueles que já estão lá no AVA. Por exemplo, a videoaula já está lá 
[...] o professor formador sabe que ele vai gravar uma videoaula, então a 
videoaula tem que fazer parte da sala, além desses recursos, ela 
disponibilizou outros (T1, entrevista, 2019, grifo meu). 
 

A partir de sua resposta, é ratificado por T1 o que P1 afirmou sobre os Objetos 

de Aprendizagem utilizados por ela na disciplina Iniciação Científica.  

O Tutor a Distância é quem faz a mediação entre o professor formador de uma 

disciplina e os alunos, e tem o feedback da interatividade entre os dois. Seu campo de 

trabalho é fundamental para analisar as informações entre o emissor (professor) e receptor 

(alunos).  

A Tutora (T1) acrescenta também como Objeto de Aprendizagem “uma 

ferramenta muito utilizada que é a ferramenta tarefa, mas na tarefa, ele vai, ela (P1) faz 

uma atividade, ele deposita essa tarefa lá. A gente lê, a gente passa um feedback13 pra ele, 

de como que ele foi (T1, entrevista, 2019, grifo meu).  

                                                 
13 Palavra de origem inglesa: significa resposta ou reação. O feedback pode ser no sentido negativo, quanto 
no positivo. Disponível em: < https://www.significados.com.br/feedback/>. Acessado em: 23.jul.2019. 
 

https://www.significados.com.br/feedback/
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Os alunos destacaram Objetos de Aprendizagem (recursos/suporte) similares 

aos elencados por P1 e T1: videoaulas, fóruns de discussão, livros, cadernos didáticos, 

videoconferência, dentre outros. 

O Aluno A1 destacou, além das videoaulas propostas por P1, videoaulas de 

outros professores que buscavam no Youtube e a realização do Webnário que afirmou ser 

“muito interessante”: 

 

É, ele usou a videoaula sim. Eu achei muito interessante, inclusive a aula 
dele, porque, ao mesmo tempo que falava sobre o assunto, ele também 
explicava sobre o assunto [...] eu pego aquele assunto e vou lá no 
Youtube e assisto videoaula de outros professores explicando sobre 
aquele assunto. Busco, pra acrescentar conhecimento pra mim. [...] Muito 
interessante a questão do fórum, porque o fórum, quando a gente posta lá 
e eles abrem um questionamento que você tem que aprofundar naquele 
questionamento, então você tem que ter conhecimento pra você postar no 
fórum. Interessante os recursos que eles colocam, como por exemplo, eles 
colocam vários assuntos, tipo assim, livros pra você ler relacionado 
àquilo, já dá o material pra você e também, eles sempre falam no final da 
videoaula “Gente, procura ler mais, procura pesquisar mais”. Uma coisa 
que está acontecendo agora e eu achei muito interessante é a o Webnário 
(transmissão online), porque, tipo assim, traz um professor, os dois são 
conhecedores do assunto, mas eles vão interagindo no assunto ali, nós, 
também podemos lançar perguntas pra eles lá, então fica tipo um debate 
como se fosse AO VIVO ali, todo mundo presente. Então eu achei aquilo 
muito interessante, me somou demais, as vezes assuntos que eu nem sabia 
assim, pela vivência da professora, o que ela foi contando, então 
acrescentou e muito isso. (A1, entrevista, 2019, grifo meu). 
 

O aluno A2 destacou a “integração” entre os Objetos de Aprendizagem 

videoaula, fórum e caderno de aprendizagem: 

 

[...] consta lá, as videoaulas, também os fóruns de discussão que todas as 
semanas durante a disciplina, por exemplo, a disciplina, ela dura um mês 
no AVA, aí, cada semana tem um fórum pra gente estar discutindo, 
avaliativo, além dos chats também. [...] a videoaula e propõem estudos 
complementares, depois do caderno didático, aparece. Depois tem os 
vídeos também que a gente pode buscar pra aperfeiçoar mais de acordo 
com a matéria posta no AVA. Tem as vezes uns fórum, que as vezes, não 
é de acordo com o da matéria. Coloca umas videoaula pra abranger mais o 
tema, entendeu, e aí a gente vai fazendo um fórum, tipo, daquilo. [...] 
junto com o caderno didático, entendeu, fazendo um processo de 
integração entre os mesmos. (A2, entrevista, 2019, grifo meu). 
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A aluna A3 destacou os mesmos Objetos de Aprendizagem da Aluna A1, 

acrescentando o chat:  

 

Usou a ferramenta, né, que é as videoaulas, que foram, vamos dizer 
assim, esclareceu bastante. Se você escutar ela a primeira vez, talvez não 
tenha tanta absorção, mas você escutar ela várias vezes pausadamente, 
então você entenderá. Então ele usou bastante essas... e os fóruns, sempre 
te leva a refletir o caderno didático que a gente tem, então, eu achei 
válido. [...] e teve também os fóruns, teve os chats, né (A3, entrevista, 
2019, grifo meu). 
 

A aluna A4 salientou o uso do whatsapp14 na interação com o T1:  

 

Quando a gente fez, a gente usou o chat, a gente usou a videoaula, 
também temos o whatsapp que a gente comunica com o tutor a distância 
[...] Hiperlink de vídeos e de textos, que a gente gera perguntas, né, tem 
dúvidas a gente sempre manda para o tutor quando a gente recebe no caso 
as respostas, acho que é isso, basicamente isso” (A4, entrevista, 2019, 
grifo meu). 
 

A aluna A5 citou, além dos Objetos de Aprendizagem destacados pelos outros 

alunos, as atividades avaliativas:  

 

Os recursos que a gente tem audiovisual são as videoaulas mesmo, né. 
Cada unidade tem uma videoaula, cada unidade terá seu fórum de 
discussão, cada unidade tem seu fórum, a gente vai interagir com os 
colegas e falar o que entendeu sobre aquele assunto. [...] tem os estudos 
destinados àquela semana, destinados a ir da página tal à página tal. Aí 
compreende as páginas do caderno didático a videoaula, com base 
nesses, ou talvez... também tem algumas disciplinas que eles tem 
conteúdos extras que você tem que pesquisar também. [...] lembro mesmo 
da videoaula, se eu não estiver enganada, fórum, chat, as atividades 
avaliativas e o fórum. Webnário a gente teve agora, nunca tive ouvido 
falar, sinceramente falando” (A5, entrevista, 2019, grifo meu). 
 

Verifiquei através dos extratos das entrevistas de T1 e dos alunos que os 

Objetos de Aprendizagem (recursos/suporte) utilizados por P1, foram, de fato, os 

mencionados em sua resposta. Sendo assim, de acordo com as respostas, foram utilizados:  

                                                 
14 Software de comunicação rápida e interativa para smartphone. Possibilita o envio e recebimento de 
diversos arquivos de mídia: fotos, vídeos, documentos e localização, além de textos e chamadas de voz 
através de uma conexão à internet. Fonte: https://www.whatsapp.com/about/ 

https://www.whatsapp.com/about/
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● Videoaula, seja de autoria da instituição de ensino e disponível no AVA ou 

de outros professores, encontrados em um site de repositório de vídeos 

através de pesquisas realizadas pela internet; 

● Lousa digital, ferramenta disponibilizada para suporte na interação do 

conteúdo nas gravações das videoaulas;  

● Vídeos inseridos como hiperlink para contextualizar o tema, e em alguns 

casos, criado pelo professor um fórum de discussão para discutir o assunto 

abordado no vídeo;  

● Chat, seja o existente na plataforma - AVA ou criado em um aplicativo de 

smartphones, whatsapp;  

● Fórum de discussão preestabelecido pela instituição, ou criado pelos 

professores com o objetivo de abrir discussão acerca de algum conteúdo 

específico;  

● Caderno Didático disponível em formato PDF;  

● Livros ou Apostilas sobre o conteúdo estudado disponível em PDF ou 

hiperlink;  

● Webnário – transmissão online (síncrono). Nome dado pela instituição de 

ensino a uma prática pedagógica através de videoconferência, na intenção de 

transmitir seminário online entre professor e aluno. 

● Ferramenta tarefa, envio de arquivo único para as atividades solicitadas 

pelo professor. 

Destaque para o fato de apenas os Objetos de Aprendizagem (recursos/suporte) 

mencionados pelas alunas, webnário, citado por A1, A3, A5 e T1, e whatsapp, citado por 

A4, não terem sido citados por P1, representando uma triangulação de dados bastante 

consistente. O webnário é um Objeto de Aprendizagem (recurso/suporte) recentemente 

utilizado pela instituição, contudo constatei notória aceitação entre os discentes. O 

webnário é uma “transmissão online” (síncrona), um “seminário online”, em que duas 

professoras, com data e horário marcado, interagem com os alunos sobre as práticas de 

ensino.  

Infiro que esse recurso/suporte não teve utilização na disciplina, mas em algum 

outro momento do curso. De fato a aluna A5 disse que: “webnário a gente teve agora, 
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nunca tinha ouvido falar, sinceramente falando. Foi em Prática do Ensino 3 (III) que nós 

tivemos webnário agora, sabe, três webnários, mas antes, não” (A5, entrevista, 2019).              

No que tange à citação de A4, quando referenciou-se à criação de um grupo de 

conversas entre os alunos da sala e T1, construído a partir de um aplicativo para 

smartphone, whatsapp, deduzi que a iniciativa partiu dos alunos quando a A4 diz: “O 

whatsapp, porque no grupo quando a gente gerou [...] temos o whatsapp que a gente 

comunica com o tutor a distância” (A4, entrevista, 2019). Ademais, A4 identifica o sexo do 

tutor quando diz “Mesmo que ele, no caso esteja trabalhando durante o dia, ele fala” (A4, 

entrevista, 2019). Dessa forma, entendo que não foi criado por T1, pois o partícipe T1 é do 

sexo feminino. 

Nesse sentido depreendo que P1 não utilizou o recurso/suporte whatsapp em 

sua disciplina, bem como T1, pois não é mencionado explicitamente em que momento, ou 

em qual disciplina foi utilizado, longe disso, entendo que foi utilizado em algum momento 

do curso, por algum outro tutor, do sexo masculino, que não foi partícipe da pesquisa. 

Sendo assim, o webnário não será considerado, uma vez que não houve menção 

de sua utilização por parte de P1, mas por se tratar de um recurso/suporte muito bem aceito, 

conforme relatos dos personagens da pesquisa, analisei, assim como o aplicativo whatsapp, 

e considerei como recurso/suporte com potencial para ser utilizado. 

Nessa categoria verifiquei que os seguintes Objetos de Aprendizagem 

(recursos/suporte) são utilizados na disciplina iniciação científica: videoaula, lousa digital, 

vídeos inseridos como hiperlink, chat, whatsapp; fórum de discussão, caderno didático, 

livros ou apostilas em pdf ou hiperlink, webnário e ferramenta tarefa. Importante destacar 

que a videoaula foi o primeiro recurso a ser utilizado P1. Dentre esses OAs, o whattsapp e 

webnário não constam no PPC do curso, mas são utilizados e bem aceitos pelos partícipes. 

 

5.3 Categoria 3: Discussão sobre se os Objetos de Aprendizagem (recursos/suporte) 

foram suficientes para garantir o processo de ensino e aprendizagem 

   

 Ao ser questionada sobre se os Objetos de Aprendizagem (recursos/suporte) 

utilizados para apoiar o processo de ensino e aprendizagem foram suficientes para garantir 

que os objetivos propostos no Plano de Ensino da disciplina fossem alcançados, a 
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Professora P1 considerou que “em parte” foram suficientes, afirmando que “eles alcançam 

grande parte do objetivo”. P1, no decorrer da entrevista, entretanto constata:  

 

[...] sou eu quem organizo, mas eu não tenho este acompanhamento do 
resultado [...] o acompanhamento meu com eles é muito pouco é só 
durante o curso mesmo onde eu estou utilizando, por exemplo, um fórum 
onde eu vejo a ideia que eles estão colocando a maneira deles 
interpretarem aquilo ali que eu estou colocando, então é muito pouco, eu 
considero ainda muito pouco este tipo de acompanhamento” (P1, 
entrevista, 2019).  
 

Primeiramente, P1 levanta dúvida se são suficientes ou não, mas cita apenas o 

fórum como um bom exemplo para obter feedback dos alunos, o que me leva a inferir que 

P1 não teve acesso às avaliações realizadas, conduzindo parcialmente seu planejamento.  

Um dos Objetos de Aprendizagem (recursos/suporte) mais destacados pela 

Professora P1 foi a videoaula. Segundo P1, a videoaula é “muito importante”, pois sabemos 

que: 

 
[...] nossos alunos não tem tempo realmente pra estar presente em uma 
sala de aula, mas eles tem como, qualquer horário que eles dispõem em 
casa, eles podem assistir minha aula, uma vez, duas vezes, três vezes, 
quantas vezes eles quiserem. Eles podem até decorar minha aula, então, 
isso aí é muito importante, porque um curso presencial, por exemplo: eu 
vou lá, dou minha aula, se o aluno às vezes estava meio disperso, então 
ele não captou alguma parte importante da aula e a videoaula não, ela já 
favorece isso, ele pode revisar a minha aula quantas vezes ele quiser se ele 
não entendeu alguma coisa (P1, entrevista, 2019).  

 

Isso vai ao encontro da afirmação de Nunes (2009), quando diz em sua pesquisa 

que a principal criação e evolução nas últimas décadas foi a EaD, por permitir 

possibilidades de ensino e aprendizagem para muitas comunidades de forma flexível e com 

qualidade.  

Importante destacar que a flexibilidade proporcionada pela videoaula, um dos 

Objetos de Aprendizagem que a EaD disponibiliza é um dos atrativos nesse formato de 

ensino e aprendizagem, mas há de se atentar para a qualidade da produção desse Objeto de 

Aprendizagem. 

Outro OA que a professora destacou foi o “Caderno Didático de pesquisa”, 

livro do curso disponibilizado em formato digital, PDF. A professora não se recordou se foi 
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exatamente na disciplina pesquisada, mas recordou-se que encontrou erros de português e 

afirmou ser “inadmissível pra nós professores”. Segundo P1: 

 

[...] é falha, nós não podemos trabalhar com aluno com conteúdo que tem 
erro de português. Eu quis corrigir também, sabe, alguns, colocando lá 
pros meus alunos, postar pra eles pro e-mail individual “ó, tal conteúdo, 
tal texto assim e assim, o autor escreveu assim, mas não é dessa forma 
não, é assim, assim e assim que ele quis dizer, entendeu?”, pra não deixar 
o aluno entender aquele negócio errado. Isso não pode deixar, né, erro de 
português não pode deixar (P1, entrevista, 2019). 
 

 O fato de P1 ter encontrado erros de português pode ser preocupante, pois em 

determinado momento ela afirmou que utilizou o caderno didático como referência de 

conteúdo para as gravações de suas videoaulas. Contudo, vale ressaltar que os cadernos 

didáticos disponibilizados pelo IFNMG são produzidos por diversas instituições integrantes 

da UAB. Ao ser questionada sobre se utilizou a apostila disponível no curso como base 

para roteirizar sua videoaula (ou buscou referência externa), P1 respondeu: 

 

Eu utilizei os dois. Tanto eu busquei referência externa como eu utilizei o 
caderno de pesquisa, né, o caderno didático de pesquisa que eles fornecem 
pra gente, porque eu me baseio muito no caderno didático, porque é o 
caderno que o aluno já tem acesso direto, né, ele está colocado lá na sala 
virtual e é um caderno em que nós temos que basear nele (P1, entrevista, 
2019). 

   

Ao ser questionada sobre se os OAs foram suficientes para apoiar o processo de 

ensino e aprendizagem e garantir que os objetivos propostos no Plano de Ensino da 

disciplina fossem alcançados, a Tutora T1 destaca o fórum como “ferramenta fundamental” 

já que a partir da “mediação do conhecimento” do diálogo com o aluno e o conhecimento 

que acontece o “fomento da aprendizagem em si”. 

 

O fórum de discussão eu acho uma ferramenta fundamental, porque é 
através do fórum que a gente consegue ver a interação e que a gente 
consegue perceber a mediação do conhecimento, porque o fórum é o 
momento que você está conversando com o aluno [...] aquela tríplice lá, 
do professor, tutor, aluno e o conhecimento, então, é naquele fórum que a 
gente percebe a interação [...] a gente conhece o aluno pelo fórum, a gente 
conhece até a maneira que uns se pronunciam lá. Então, é aquele fomento 
da aprendizagem em si, é o momento que a gente vai pegar todo aquele 
conteúdo lá que foi trabalhado, talvez, no caderno didático, aquilo que foi 
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falado lá no vídeo, que você vai transformar aquilo ali num diálogo com 
um aluno” (T1, entrevista, 2019, grifo meu). 
 

No decorrer da entrevista, T1 destacou que no fórum que é possível fazer com 

que os alunos reflitam sobre o conhecimento explicitado em suas respostas e tenham a 

possibilidade de aprofundar seu conhecimento: 

 

[...] no fórum, você tem aquela oportunidade de dialogar melhor, porque, 
por exemplo, as vezes um aluno vai lá e posta um comentário lá, mesmo 
que ele copiou do livro didático, e a gente vai lá e coloca uma pergunta 
pra ele diante disso: E aí? Você comentou isso, isso e isso sobre a 
Iniciação Científica, você concorda? O autor abordou isso, isso, isso, qual 
a sua opinião? O que você acha disso?; ou então, as vezes ele colocou 
uma coisa lá e: “Seu colega postou isso, isso e isso, você concorda com a 
opinião dele? O que você acha mediante isso? Parabéns pelo que você 
falou! Será que você pode retornar o fórum e complementar essa sua 
resposta? Percebi que faltou você abordar esse assunto conforme 
solicitação da professora formadora. Será que você poderia retornar?; e 
eles retornam. (T1, entrevista, 2019).  
 

A atitude de T1 é fundamental para o processo de ensino e aprendizagem já que 

privilegia a interatividade, abrangendo os três tipos de interações, de acordo com a Tabela 1 

adaptada de Mattar (2009). 

 

● Aluno/aluno - Interação interpessoal, criando possibilidades para o 

“aprendizado colaborativo e cooperativo” (MATTAR, 2009, p.116); 

● Professor/conteúdo - Interação referente à iniciativa do professor-tutor ao 

propor conteúdo ao curso já estruturado, de forma a garantir o 

desenvolvimento do Objeto de Aprendizagem; 

● Interação vicária - retrata o método em que o aluno aprende observando e 

analisando os debates entre alunos e ou professor-aluno no ambiente virtual.     

 

A fala de T1 também está amparada na teoria sociointeracionista de Vygotsky 

(1984), que afirma que a aprendizagem acontece a partir da interação de conhecimentos dos 

sujeitos entre si e com ele próprio, de forma que a construção do conhecimento se dá em 

dimensão inter e intrapessoal. Dessa forma, o desenvolvimento cognitivo se dá pelo 
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processo de interiorização da interação social com materiais que são adquiridos 

culturalmente, e esse processo possui uma dimensão que parte do social para o individual.  

No momento em que discorre sobre o seminário presencial, destacando como 

uma das “ferramentas essenciais”, T1 revela sobre a importância desse Objeto de 

Aprendizagem para garantir o processo de ensino e aprendizagem: 

 

Eu acredito também, pelos feedbacks que eu tenho dos alunos e da tutora 
presencial, que os seminários são de grande importância também. Eu não 
estou lá no seminário, quem está lá é o tutor presencial, mas eu percebo 
duas ferramentas essenciais: a questão do seminário, que é a parte que o 
aluno. Ele vai estar lá mostrando alguma coisa, demonstrando algum 
aprendizado com os colegas e tutor [...] embora eu não esteja no 
seminário, mas eu percebo uma aproximação muito grande dos alunos no 
seminário e no fórum também, porque é aquele momento do diálogo, da 
conversa, da mediação, da interação em si que ele vai ter com o tutor.” 
(T1, entrevista, 2019). 
 

O seminário presencial acontece obrigatoriamente nos polos de apoio 

presencial. Trata-se de uma atividade avaliativa de ensino e aprendizagem voltada para um 

tema previamente determinado pelo professor formador da disciplina e inserido no Plano de 

Ensino do curso. O objetivo do momento presencial, intermediado pelo tutor presencial, 

apresentado e dirigido por um ou mais estudantes, era que o mesmo servisse para garantir a 

interação inter e intrapessoal dos discentes.  

Embora P1 indique que não obteve muito feedback dos alunos e das avaliações, 

os indicativos postos por T1 mostram dois imprescindíveis OAs para garantir a otimização 

do processo de ensino e aprendizagem: fórum de discussão (tutor a distância) e seminário 

(tutor presencial). 

Quando perguntado à T1 qual dos Objetos de Aprendizagem ela acreditava que 

a professora poderia utilizar além dos que já utilizava, ela respondeu: “a videoconferência” 

(T1, entrevista, 2019).  

De acordo com a tutora T1, a videoconferência possibilitaria “uma aproximação 

maior” entre o professor/aluno:  

  

Eu tinha a curiosidade de trabalhar a videoconferência, porque, aí, eu acho 
que o aluno ia estar lá naquele momento, ele poderia encaminhar 
perguntas. Vou citar um exemplo que fugiu da disciplina Iniciação 
Científica, mas uma vivência nossa, como a disciplina de uma professora 
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na disciplina “Prática” e teve o “Webnário”, que foi transmitido online 
(AO VIVO) para os alunos e eles podiam encaminhar perguntas, naquele 
momento pra professora, naquele momento responder, então isso aí eu 
acho que existe uma aproximação maior (T1, entrevista, 2019). 

     

A Tutora T1 percebia a videoconferência como um Objeto de Aprendizagem 

capaz de estreitar a distância entre professor/aluno, por sua característica de incentivar a 

interação e permitir a mediação do processo de ensino e aprendizagem.  

Mas T1 também exprimia as dificuldades em utilizar este recurso ao discutir 

sobre o fato de o webnário ser temporal: “Temporal, isso. Foi Síncrono, um momento 

síncrono” e no momento em que externa sua preocupação perante as dificuldades de 

conseguir que os alunos estejam no horário e dia marcado: “[...] é claro que existe, por 

exemplo, os alunos que moram longe, que não tem acesso bom a internet” (T1, entrevista, 

2019).  

Identifico em sua resposta um confronto ao que a EaD tem em destaque: o 

aprendizado atemporal, assíncrono. Isso vai ao encontro o que diz Nunes (2009) quando se 

refere às oportunidades que a EaD promove “com base em noções de qualidade (JUSTE, 

1998), flexibilidade, liberdade e crítica” (NUNES, 2009, p. 2).  

Entretanto, percebo nas colocações de T1 que a videoconferência atinge quase 

todos os tipos de interações citados na Tabela 1 (Interações em Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem) de Mattar (2009), logo, considero que mesmo diante dos confrontos citados 

acima, a videoconferência deve ser apontada como um Objeto de Aprendizagem 

indispensável para a modalidade a distância. 

Esta ideia é comprovada pelo extrato da entrevista onde T1 disse: 

 

[...] eu penso que talvez uma videoconferência, aquele momento online 
(AO VIVO), síncrono, que o aluno pudesse perceber que ele ia lá, 
mandar, dialogar com o professor diante daquilo e talvez fazer uma 
pergunta que naquele momento surgiu, eu acho que seria muito 
interessante, eu acho que seria uma experiência que iria beneficiar a 
experiência do aluno (T1, entrevista, 2019). 

 

Por outro lado, T1 cita a videoaula sendo um recurso/suporte “muito 

interessante”, pois, segundo a tutora, “o aluno pode ver em qualquer momento, pode baixar, 

ele agora tem o celular digital, vai lá, baixa, assiste no ônibus, ele assiste em qualquer 

lugar” (T1, entrevista, 2019). 
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Conforme citado anteriormente em concordância com Nunes (2009, p.2), a 

videoaula é um Objeto de Aprendizagem que tem potencial “flexibilidade, liberdade e 

crítica”. Contudo, T1 destacou o fato de a mediação do processo de ensino e aprendizagem, 

a partir da interação, ser indispensável para que a educação não se resuma a uma “educação 

bancária”: 

 

Todo mundo tem um aparelho celular, todo mundo pode entrar num 
ambiente virtual pelo aparelho celular, é muito interessante, só que, é uma 
demonstração do professor. Ele assiste aquela videoaula, mas assim, e a 
interação? E como que fica o processo de mediação do ensino e 
aprendizagem? Então, é aquele cuidado que a gente tem que ter na EaD de 
não transformar aquilo ali só na educação bancária (T1, entrevista, 2019, 
grifo meu). 

 

Quando T1 citou “educação bancária” em tom de atenção na EaD, infiro que 

esteja apreensiva em relação a unilateralidade do ensino e aprendizagem da videoaula e até 

mesmo da EaD. De fato, a tutora parecia se referir à discussão de Paulo Freire (1987) em 

sua obra “Pedagogia do Oprimido”, em que discute a “visão bancária da educação” 

destacando que “o saber é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada 

saber” (FREIRE, 1987, p. 33). 

De acordo com Freire (1987), educação bancária caracteriza-se em uma 

aprendizagem unilateral, em um ato de depósito. Freire (1987, p. 33) destaca que neste tipo 

de educação o educando apenas é considerado como um “receptor de conteúdo”, conduzido 

pelo educador “à memorização mecânica do conteúdo narrado” e o educador como um 

sujeito que detém o saber e passará adiante seus conhecimentos aos educandos sem a 

devida interação comunicativa, característica de um processo de ensino e aprendizagem 

eficiente entre professor-aluno, onde um aprende com o outro. 

Segundo o autor:  

 

Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos que 
os educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e 
repetem. Eis aí a concepção “bancária” da educação, em que a única 
margem de ação que se oferece aos educandos é a de receberem os 
depósitos, guardá-los e arquivá-los (FREIRE, 1987, p. 33).  
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Não aprofundarei a teoria de Freire (1987), pois T1 direcionou sua preocupação 

à mediação do conhecimento e não à opressão por parte do educador ou educandário. A 

teoria de Freire (1987) é abundante e extensa, mas neste momento depreendo apenas o 

sentido em que T1 proferiu. 

Observando a resposta de T1, percebi que estava convencida de que a interação 

proporcionada por uma videoconferência é melhor que a proporcionada em uma videoaula. 

A tutora deixou claro quando disse que o aluno tem a possibilidade de enviar perguntas aos 

professores que estão na videoconferência (webnário) e também assistir em qualquer lugar 

e momento.  

De fato a videoconferência proporciona uma interação imediata e objetiva, 

oportunizando ao educador e ao educando trocarem experiências e aprenderem um com o 

outro. Entretanto, enfrenta um possível problema “temporal”, não tão aceito na modalidade 

a distância.  

Em contrapartida, segundo as citações dos partícipes, a videoaula tem no fórum 

o apoio necessário para que a interação do ensino e aprendizagem aconteça, de forma 

“atemporal”, ou seja, a videoaula e o fórum estão empregados de forma que um completa o 

outro. A interação acontece quando o aluno, em seu tempo disponível, assiste a videoaula 

proposta pelo professor e responde às questões criadas por ele no fórum de discussão. 

Sendo assim, o fórum permite a interação professor-aluno, criando uma comunicação 

efetiva e não “bancária”, onde somente o educador depositará sua informação e o educando 

a “arquivará”.     

Para os alunos, os Objetos de Aprendizagem, videoaula, webnário 

(videoconferência), vídeos disponibilizados pelo professor em hiperlinks, fóruns e chats, 

fazem diferença e são suficientes, uns mais e outros menos. A1 disse: 

  

Um item que eu achei interessante agora, é que eles estão colocando uns 
vídeos relacionados ao assunto pra você. Tipo assim, você clica no link e 
você já vai direto no Youtube e assiste aquele vídeo [...] e aí, desse 
assunto você vai postar o que você achou no fórum, então, querendo ou 
não, você vai aprofundando mais, né (A1, entrevista, 2019).  

   

Para A1, a proposta de inserir vídeos relacionados ao conteúdo da disciplina, 

posteriormente comentando em um fórum de discussão (não ficou evidente se proposto por 
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P1 ou T1) foi significante. Quando perguntado para A1 quais Objetos de Aprendizagem 

foram mais úteis a ele, convicto, respondeu: “Os fóruns, os fóruns!”. 

Um dos OAs citados e bem avaliados foi a videoaula. A1 demonstrou existir 

interatividade entre professor formador da videoaula e aluno durante as gravações. Em 

determinado momento expôs a importância dessa interação: “naqueles pontos que ele 

precisava de “frisar” mesmo, ele dava uma parada e ele falava um pouco sobre “[...] Ó, tem 

que fazer assim [...] Toma cuidado com isso...”, ele dava tipo um alerta, sabe.”. Quando 

perguntado se a atitude do professor foi fundamental, A1 respondeu: “Foi, foi!” (A1, 

entrevista, 2019). 

Por conseguinte, quando perguntado ao Aluno 2 quais recursos/suporte ele 

considera fundamentais, respondeu que “as videoaulas né” e realçou: “de fato que a gente 

aprende muito”. Mais adiante ratificou que estava gostando muito, o que é confirmado no 

extrato da entrevista: “Pra mim, assim, está sendo de suma importância, eu estou gostando 

demais, eu avalio assim, como bom pra nós, futuros acadêmicos.” (A2, entrevista, 2019). 

Importante destacar que esse aluno afirmou aprender melhor ouvindo a ler, 

sendo assim, infiro que a videoaula seria, de fato, mais atrativa pra ele, conforme 

constatado no excerto: “Eu mesmo aprendo mais ouvindo do que lendo o caderno didático, 

meu aprendizado é maior” (A2, entrevista, 2019). Dessa forma, percebi que há diferentes 

estilos de aprendizagem, por isso, é necessário haver diferentes OA. 

O Aluno 2 primeiramente enfatiza seu perfil de aprendizagem, destacando que a 

forma em que a videoaula está inserida e disponibilizada no AVA atende suas necessidades 

de estudo e avalia de forma positiva este Objeto de Aprendizagem. Entretanto, em 

determinados momentos da entrevista, A2 externalizou contradição no que tange aos 

personagens – professores que atuam no set15 de gravação (normalmente o próprio 

professor formador da disciplina).  

Tal fato se evidencia quando, durante a entrevista, A2 falou acerca de 

videoaulas tendo como referência diferentes personagens, professores formadores de 

diferentes disciplinas que teve durante o curso. Saliento que o foco da análise naquele 

                                                 
15 Set – palavra de origem de língua inglesa, significa: conjunto (grifo meu). Fonte: 
https://www.linguee.com.br/ingles-portugues/traducao/set.html. 
Logo, set de gravação, significa: conjunto de gravação, ou seja, conjunto dos elementos necessários para 
uma filmagem; gravação. 
 

https://www.linguee.com.br/ingles-portugues/traducao/set.html
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momento era obter feedback dos alunos a respeito do processo de ensino e aprendizagem da 

disciplina Iniciação Científica. No entanto, levei em consideração as respostas exemplares 

abordadas por A2, na intenção de compreender esse contraste de referências.  

No começo da entrevista, A2 declarou que considera as videoaulas 

fundamentais e que aprendeu muito com elas, porém quando questionado se assistiu todas 

as videoaulas da disciplina Iniciação Científica, A2 respondeu que “não” e argumentou que 

eram “cansativas” de assistir, conforme comprovado no trecho abaixo: 

 

Nossa, cansativo, tem hora que é cansativo [...] tem uns professores da 
videoaula que eles explicam bem, aí tem outros (professores) que eles 
(alunos) percebem que estão lendo o caderno didático, então você fica 
meio perdido aí, ou então já foi no caderno didático” (A2, entrevista, 
2019, grifo meu). 

  

Ainda que A2 tenha afirmado que a videoaula é de “suma importância” e 

“fundamental” para o processo de ensino e aprendizagem do aluno, afirmou que a mesma 

era cansativa de assistir. 

Não encontro justificativa clara em sua citação. Mais adiante, A2 afirmou que 

as videoaulas eram cansativas de assistir porque o professor lia e gravava o conteúdo do 

caderno didático na íntegra, levando aos alunos a lerem o caderno didático a assistirem a 

videoaula, pois se tratava do mesmo conteúdo.  

De fato, ao ser questionado sobre o que não achou atrativo na videoaula que 

afirmava não ter assistido inteira, A2 afirmou que “não é atrativo porque ele se refere ao 

professor está seguindo a apostila, se ele não dá uma síntese pra gente, eu fico 

“desantenado”. Tipo, não está falando com você, você tá vendo que ele está lendo tudo [...] 

a gente percebe até os erros dele (A2, entrevista, 2019, grifo meu). 

O aluno A2 parecia não assistir as videoaulas por completo pelo fato de o 

professor utilizar como referência o caderno didático, duplicando-o em outro formato de 

mídia, fazendo com que a videoaula não alcançasse seu objetivo quando conduzida dessa 

maneira. 

Por outro lado, o Aluno 2 mencionou uma videoaula “atrativa”, diferentemente 

das outras. A2 diz que “a forma que elas (professoras) explicavam, a forma que ela propôs” 

para eles, “foi atrativo” (A2, entrevista, 2019). Trata-se, no entanto, de uma videoaula de 

outra disciplina, ofertada anteriormente à aplicação da pesquisa, conforme citado por A2:  
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[...] essa semana eu assisti a videoaula. Eu gostei da professora. Ela leu o 
caderno didático, mas ela dá uma síntese [...] a gente acaba assimilando 
aquele conhecimento, aí eu apaixonei pela videoaula desse módulo agora 
(A2, entrevista, 2019). 

    

Assim, foi possível notar que A2 apreciava quando o professor levava 

exemplos desenvolvendo o conteúdo da disciplina para além do caderno didático.   

Sendo assim, uma videoaula bem produzida, com um roteiro bem elaborado, 

minucioso e atrativo, é melhor para os alunos atingirem o objetivo da disciplina.  

O Aluno A2, em outro momento da entrevista, externou suas dificuldades de 

estudos devido à falta de infraestrutura em sua casa. Destacou, ademais, a importância da 

disponibilização do polo para os alunos que, como ele, necessitam desse apoio. A2 

exprime:  

 

[...] eu tenho esse apoio aqui do polo pra estar entrando na EaD (AVA), 
porque em casa, por enquanto eu não tenho, então disponibilizo sair lá 
de casa e vir aqui. As meninas até me vê direto, toda semana, porque 
agora eu estou focando mais (A2, entrevista, 2019, grifo meu).  

 

O Aluno A2 apontou também a tutora presencial como suporte eficaz e 

suficiente, fora do contexto do AVA. “Ajudou, ajudou bastante, a tutora presencial [...] no 

decorrer da semana, a gente tem aquela troca de conhecimento, entendeu, e ela é muito 

boa” (A2, entrevista, 2019).            

A Aluna A3, por sua vez, considerou os “fóruns e videoaulas” fundamentais 

para apoiar o processo de ensino e aprendizagem. Entretanto, quando perguntado quais 

Objetos de Aprendizagem foram utilizados, responde: “o webnário” (A3, entrevista, 2019), 

citando-o como o OA que obteve maior potencial no que concerne ao processo de ensino e 

aprendizagem. Conforme extratos da entrevista, A3 afirmou que as “videoaulas estão muito 

monótonas, muito voltadas para o caderno didático” (A3, entrevista, 2019).  

Novamente as videoaulas aparecem como um Objeto de Aprendizagem pouco 

utilizado, parecendo terem sido inseridas de forma compulsória no Plano de Ensino da 

disciplina. 

A Aluna A3 destacou também o fato de as videoaulas dependerem de internet 

para serem acessadas: 
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a internet não está disponível 24hs e o livro podemos estar carregando [...] 
as apostilas já são passadas para gente, então, a gente já tem ela 
disponível, e as videoaulas, eu tenho que estar num lugar onde eu tenha 
acesso à internet, porque eu não tenho [...] Eu tenho no celular, mas é 
péssimo, não entra com facilidade (A3, entrevista, 2019). 

 

A Aluna A3 chamou a atenção para o problema de não possuir internet em sua 

residência – de fato, muitos alunos não têm condições de contratar um pacote de internet 

pra se ter em casa - ou em seu aparelho celular móvel, tal aspecto retoma a reflexão feita na 

página 43, referente a exclusão digital.  A Aluna A3 indicou, no entanto, que as apostilas – 

caderno didático – são Objetos de Aprendizagem suficientes uma vez que as videoaulas são 

gravações do mesmo conteúdo encontrado no caderno didático, mas as apostilas são mais 

práticas e não apresentam dependência de internet. 

Tal afirmação pode ser confirmada através do extrato extraído da entrevista de 

A3: 

 

[...] às videoaulas em si, estão muito monótonas, muito voltadas para o 
caderno didático. Se você estuda o caderno didático, você não tem tanto 
interesse em assistir a videoaula, porque praticamente eles estão lendo, 
acompanhando o que está no caderno didático, então se você tem a 
ferramenta aqui que pode carregar, porque nem todo mundo tem a internet 
disponível em todo lugar, mas a apostila você tem, o caderno didático 
você pode estar carregando. Você vai pra uma consulta, você carrega, 
então você prefere tá lendo do que assistindo (A3, entrevista, 2019). 

   

Em outro momento da entrevista, quando perguntado à aluna se ela assistiu 

todas as videoaulas e se as achou atrativas, A3 respondeu: “foram poucas que eu não 

assisti, porque elas agregam sim ao conhecimento” e complementou dizendo que “tem 

momentos lá que os professores colocam algo a mais que não está no caderno didático” 

(A3, entrevista, 2019). 

Ainda que a Aluna A3 não tenha afirmado com propriedade se o Objeto de 

Aprendizagem videoaula era suficiente para garantir que os objetivos do processo de ensino 

e aprendizagem fossem atingidos (em resposta a quais contribuições e importância as 

videoaulas tem para conteúdos propostos em aula, e se as videoaulas estão ligadas 

diretamente aos conteúdos propostos na apostila), reafirmou sua opinião a respeito desse 

recurso/suporte: 
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São muitos os benefícios, porque tem aluno que absorve mais ao ler, já 
tem aluno que absorve mais ao ouvir [...] muitas vezes, quem tem 
disponibilidade ter no celular pode estar fazendo alguma coisa e 
escutando por ter facilidade, ou está acompanhando e escutando, porque 
depende da forma do aluno [...] cada aluno tem uma maneira de aprender 
melhor, tem gente que grava, tá lendo aqui e absorve bastante, mas já tem 
gente que não consegue e a videoaula já ajuda (A3, entrevista, 2019, 
grifo meu). 
Tem o ponto positivo e o negativo [...] tem a videoaulas que a gente 
assiste em outros links que a gente acessa, então, eles usam uma outra 
metodologia que desperta, ensinam um novo aprendizado, te dá um 
embasamento. Agora, essas aqui voltadas mais pra leitura se torna um 
pouco mais cansativas, você esquece o que foi falado, porque não te 
prende completamente [...] acaba que a gente perde o foco. Eu assisto na 
esperança de vir algo diferente (A3, entrevista, 2019). 

 
Para a Aluna A3, a videoaula foi um Objeto de Aprendizagem suficiente, pois, 

segundo ele, são benéficas e ajudam os alunos que têm a praticidade e infraestrutura para 

utilizá-las. Entretanto, pareceu existir descontentamento por parte dos alunos quando 

percebem que a videoaula não aborda conteúdo diferente dos existentes na apostila. No 

entanto, a aluna A3, afirma que assiste as videoaulas, mesmo quando percebido que o 

professor, ao seu ver, está fazendo uma releitura do caderno didático. 

A Aluna A3 aponta também o webnário como “muito interessante”, pois, de 

acordo com o partícipe, assistiu “para responder uma atividade” e em suas palavras, “com 

certeza” voltará “a assistir, porque” achou “incrível, muito interessante, muito válido” (A3, 

entrevista, 2019). 

A aluna A3 afirma que:  

 

[...] na hora em que estava passando ao vivo eu estava em serviço, então 
eu só peguei o finalzinho, tanto que eu entrei pra poder ter os encontros 
presenciais, acessei e vi o finalzinho, já quase nos agradecimentos e me 
despertou a vontade de assistir, depois que eu vim ler que precisava 
assistir pra estar respondendo a Atividade Avaliativa, mas só de 
presenciar o finalzinho já me despertou a atenção (A3, entrevista, 2019, 
grifo meu). 

 

A videoconferência, que é nomeado por webnário, foi destacada de forma 

positiva. A Aluna 4 destacou um OA que ainda não havia sido mencionado por nenhum 

outro partícipe: o whatsapp. A4 proferiu que não via “benefício nenhum na videoaula”, 



117 
 

 
 

entendendo-a como insuficiente para garantir que os objetivos propostos no Plano de 

Ensino da disciplina fossem atingidos. 

Quando perguntado à aluna A4 quais Objetos de Aprendizagem considerava 

fundamentais para apoiar o processo de ensino e aprendizagem, salientou que era o 

“whatsapp”. De acordo com A4, os alunos utilizavam “muito o whatsapp pra tirar dúvidas” 

uns dos outros quando tinham perguntas decorrentes das disciplinas.  

Quando questionada se o whatsapp foi o mais útil pra ela, A4 responde 

convicta: “Isso, o whastapp”. Também afirmou que “é mais eficiente” e “com certeza” 

deveria ser mais utilizado (A4, entrevista, 2019). 

Para A4, o feedback que o chat por aplicativo para smartphone proporciona aos 

alunos é fundamental para apoiar o processo de ensino e aprendizagem. A Aluna 4 afirmou 

que era o “tutor a distância” quem sanava suas dúvidas e “mesmo que ele esteja 

trabalhando durante o dia”, tinha a preocupação de avisá-los que estava “ocupado” e que 

responderia as dúvidas mais tarde.   

Quando perguntado se os Objetos de Aprendizagem utilizados pelo professor 

foram suficientes para atingir os objetivos da disciplina, A4 afirmou que “é bem eficiente”, 

porém, em seguida, declarou que “não é suficiente” e justificou dizendo: “porque acho que 

o aprendizado ainda é o melhor se seria o presencial e são poucas aulas presenciais” (A4, 

entrevista, 2019). 

Entretanto, mesmo se mostrando adepto à modalidade presencial, indicou que 

os OAs disponíveis na modalidade a distância são essenciais para o processo de ensino e 

aprendizagem.  

No que diz respeito às videoaulas, mais uma vez outro aluno refutou o modelo 

de gravação e conteúdo abordado nas gravações das videoaulas. De acordo com A4, a 

videoaula é um recurso/suporte: 

 

[...] repetitivo, é o mesmo conteúdo que está no livro didático, está na 
videoaula [...] eu aprendi mais com o didático (caderno didático). Eu não 
vejo benefício nenhum na videoaula, porque não tem mudança nenhuma 
no livro. Ela não dá exemplo, ela não coloca outras fontes pra gente 
procurar. Tem o chat, tem o whatsapp, a gente comunica por telefone, 
então, a videoaula em si, se fosse exemplificando a matéria, dando 
exemplo, explicando de outra forma aí ajudaria mais (A4, entrevista, 
2019). 
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A aluna A4 argumentou que a videoaula não traz “benefício nenhum” e afirma 

ter utilizado mais a apostila do que a videoaula.  

A Aluna A4 afirmou que P1 não levava “outras fontes” para o AVA. De acordo 

com os relatos da própria professora - P1, e de T1, no entanto, o AVA foi alimentado com 

diferentes fontes: livros e artigos para os alunos pesquisarem, além do que estava no 

caderno didático. 

Em determinado momento da entrevista, A4 afirmou terem sido utilizadas 

outras fontes. Após ser questionado se os vídeos interativos no AVA referiam-se aos 

hiperlinks, A4 respondeu: “isso, ela sempre coloca. Aquilo lá tira mais as dúvidas da gente, 

porque quando eles colocam outro site pra gente buscar, ter outras referências, que não é do 

mesmo conteúdo do caderno didático, você cresce a sua resposta” (A4, entrevista, 2019). 

De fato, a partir da análise do AVA realizada no capítulo 4.1, P1 inseriu outras 

fontes no AVA. A Aluna A4, infiro, estava se referindo a videoaulas próprias, gravadas por 

P1. Ao ser questionada se assistia todas as videoaulas, A4 respondeu que “não”, mas que 

tinha “todas elas”. Importante destacar que A4 não assistiu às videoaulas e apenas fez 

download por ser obrigatório, como prevê o Plano de Ensino da disciplina. Pode-se 

confirmar sua afirmação através do extrato da entrevista de A4: 

  

[...] quando eu vou assistir a videoaula, hoje em dia eu só baixo, porque 
fala que é obrigatório a gente entrar no AVA, então eu entro na 
videoaula só um pouquinho e baixo [...] eu tenho todas elas. É tanto que, 
na aula presencial que a gente tem, a tutora já manda todas pra gente vir 
com a cabeça fresca, só que eu já me adianto e leio o conteúdo pelo livro, 
que eu prefiro mais pelo livro que pela videoaula, porque, além de ser 
cansativo, é longo e eu prefiro a leitura. Eu lendo acho mais produtivo 
(A4, entrevista, 2019, grifos meu). 

 

Para a aluna A4 as videoaulas parecem não terem sido muito úteis. Apenas a 

obrigatoriedade de baixar as videoaulas não parece ter sido eficaz em garantir a otimização 

do processo de ensino e aprendizagem. Todavia, em sua concepção, A4 pareceu reconhecer 

que existem “alunos que não gostam da leitura, aí então prefere as videoaulas” (A4, 

entrevista, 2019).  

Última aluna a ser analisada, A5 mostrou questionamentos iguais, mas em 

perspectivas diferentes a respeito dos Objetos de Aprendizagem considerados como 

suficientes ou insuficientes.  
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Para a Aluna A5, os “fóruns de discussões” são os mais “importantes” Objetos 

de Aprendizagem, seguidos do “caderno didático e atividades avaliativas”. Segundo A5, 

estes são considerados suficientes para garantir que os objetivos da disciplina fossem 

alcançados. No que diz respeito a videoaula, A5 não apontou se era suficiente ou não (A5, 

entrevista, 2019). 

Quando questionado sobre quais OAs considerava fundamentais para apoiar o 

processo de ensino e aprendizagem, A5 afirmou ser “os fóruns de discussões” e justifica: 

 

[...] dentro deles a gente tira muitas dúvidas, a gente analisa a resposta do 
colega. Eu posso dizer que quando você realmente reflete sobre o que vai 
fazer, não responder o fórum de qualquer jeito, quando você adere ao que 
foi proposto pela professora formadora e você pesquisa realmente, no meu 
caso, eu tirei muito proveito dos fóruns. Tudo o que eu respondo nos 
fóruns, ou vejo meus colegas responder ou questionar dentro dele eu 
absorvo muito isso (A5, entrevista, 2019). 

 

Fica evidente que o fórum é o Objeto de Aprendizagem mais significante para 

A5. Os feedbacks recebidos pelos colegas, segundo A5, proporcionavam a interação 

mobilizando diferentes formas de raciocínio e pontos de vista, além da interação 

proporcionada por P1 e T1. 

Quando perguntada se assistiu todas as videoaulas, A5 disse: “costumo assistir 

uma ou outra, talvez eu tenha deixado de assistir, mas a maioria das vezes costumo assistir” 

(A5, entrevista, 2019). No decorrer da entrevista, citou o exemplo de uma professora que 

atraiu sua atenção e a fez compreender. De acordo com A5: 

 

Teve uma professora que trouxe um conhecimento diferente, tanto que 
nós alunos comentamos: “...ó, você viu a videoaula da professora, ela 
falou sobre isso, isso e isso...”, e aquilo não estava no livro didático [...]  
ela trouxe uma fonte externa, usou desenhos, o slide com desenho 
diferente pra explicar, ela até riscou o que queria explicar, parecendo com 
um pincel, como se realmente a gente estive ali participando, interagindo 
com ela [...] foi uma professora que se destacou, porque ela trouxe fonte 
de conhecimento externo pra nós, a gente pode entender melhor e agregar 
até mais conhecimento [...] eu acho que seja este o objetivo de uma 
videoaula (A5, entrevista, 2019, grifo meu).  

 



120 
 

 
 

Em sua exemplificação, A5 indicou uma videoaula atrativa sendo eficiente para 

garantir que os objetivos propostos no Plano de Ensino da disciplina fossem atingidos. 

Entretanto, em outros trechos da entrevista destacou a insuficiência da videoaula. 

Primeiramente, A5 respondeu que a “videoaula deixa a desejar” no sentido de 

ser suficiente e defende que “não acrescenta” em nada em seu conhecimento, pois percebi 

que o conteúdo da videoaula era o mesmo existente no caderno didático. A Aluna 5 

pressupunha que o objetivo "de uma videoaula seria acrescentar mais conhecimento que o 

livro didático (caderno didático) já está te trazendo” (A5, entrevista, 2019). 

Quando questionada sobre quais as contribuições e importância que a videoaula 

propõe em aula, A5, novamente destacou problemas com o formato das videoaulas ainda 

que sejam de “suma importância”: 

 

[...] de suma importância sim, é um reforço. Por exemplo, se a pessoa 
assiste a videoaula e lê o livro didático, é um reforço [...] poderia melhorar 
pra agregar mais conhecimento, agregar mais ensino pra gente, porque ser 
a mesma coisa do livro didático seria algo repetitivo, você assiste a 
videoaula e está repetindo a mesma coisa do livro didático, não se torna 
algo dinâmico, é até meio que monótono (A5, entrevista, 2019). 

 

Assim como os demais alunos, a Aluna 5 também se mostrou descontente em 

relação ao formato que professor formador utilizava para gravar suas aulas.  

A Aluna A5 classificou como “comodismo” e “talvez até como falta de 

preparo” o fato de os professores apenas transcreverem o caderno didático ao invés de 

“agregarem um conhecimento a mais” como comprova o extrato: 

 

[...] então eu acho assim, que talvez seja até uma falta de preparo dos 
próprios profissionais mesmo, falta de pesquisa, daquela questão do 
comodismo, de pesquisa extra, pra poder agregar um conhecimento a mais 
do que o livro didático, porque é muito cômodo você ganhar e só chegar e 
ler, simplesmente você lê o que já está transcrito [...] você trazer algo pra 
acrescentar naquele conhecimento (A5, entrevista, 2019, grifo meu). 

 

Os extratos transcritos até aqui levavam-me a inferir que a videoaula, até este 

momento da pesquisa, parecia ser insuficiente para garantir que os objetivos propostos no 

Plano de Ensino da disciplina fossem atingidos. 



121 
 

 
 

Segundo a aluna A5, ao ler o caderno didático ou livro, seu aprendizado era 

melhor do que assistir a uma videoaula.  

Durante a entrevista, A5 afirmou que: “quando não tínhamos o caderno didático 

mesmo, que era só no computador, eu sentia até mais dificuldade de absorção” (A5, 

entrevista, 2019). Em seguida, destacou sua idade como possível justificativa para preferir 

“leitura no papel mesmo” ao contrário dos jovens de hoje, que possuem uma “linguagem 

digital”. 

 

[...] eu particularmente aprendo mais com o livro, talvez, eu não sei, pela 
minha idade, porque os jovens de hoje em dia já é diferente né, essa 
mentalidade, uma linguagem digital, já aprendem mais pelo vídeo, eu 
particularmente gosto mais da leitura no papel mesmo, no físico, eu 
aprendo mais. Meu caderno didático é todo cheio de interrogação, é todo 
escrito, é todo marcado e isso eu não consigo fazer no computador. Por 
exemplo, dizem que tem um aplicativo que faz isso, que marca [...] eu não 
tenho [...] o AVA não disponibiliza isso pra gente não (A5, entrevista, 
2019, grifo meu). 

 

É importante destacar que as dificuldades enfrentadas pela aluna A5 vão ao 

encontro da discussão estabelecida por Gewehr (2016), no capítulo 2. Dessa forma, posso 

dizer que essa aluna se enquadra na Geração Y (nascidos entre 1981 e 1900), geração 

marcada por avanços tecnológicos como o surgimento da internet e computadores. 

A aluna A5 destacou ainda as diferentes formas de aprendizado, afirmando 

“captar” melhor o que estava no livro ao que estava na videoaula. 

De acordo com a Aluna 5: 

 

[...] cada ser humano tem uma forma de aprender, as vezes um aluno 
aprende de uma forma, outro aprende de outra. No meu caso, pra ser bem 
sincera, você pode passar um vídeo pra mim, e você me dá um livro pra 
eu ler, eu vou captar o que está no livro (A5, entrevista, 2019). 

 

Da forma como foi construída a análise, constatei que a videoaula se iniciava 

com uma vinheta de entrada, com duração de 16 segundos, contendo três informações: 1- a 

logomarca do IFNMG; 2- a logomarca do CEAD; 3- o nome da disciplina e indicação da 

aula a ser assistida (Iniciação Científica – Aula 1). A composição audiovisual da vinheta é 

simples, logomarcas nas cores padrões da instituição – verde, vermelho e preto, utilizando 
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apenas fade in - fade out16, com background17 branco, sem movimentação. Existe uma 

animação em movimento na escrita da informação da disciplina e do número de indicação 

de aula. A partir desse momento, a arte é ilustrada com estudantes sentados e em pé, lendo 

livros.  

A vinheta segue com uma trilha sonora que remete à “tecnologia” e inserts de 

áudio simulando escrita de giz no quadro negro, durante a escrita da disciplina e do número 

de indicação de aula a ser assistido.  

Após a vinheta, o professor saúda os alunos. O enquadramento utilizado está 

entre o Plano Americano18, fechando o enquadramento na altura da virilha e Plano Médio19, 

background verde e compõe ao enquadramento, uma televisão posicionada horizontalmente 

sobre um suporte vertical à esquerda do professor. As informações contidas na tela da 

televisão são dizeres sobre a disciplina, o indicativo de número da aula que estão assistindo, 

e a logomarca do CEAD e da UAB.  

A dinâmica da videoaula se faz através da utilização de duas câmeras 

filmadoras (CAM 1 e CAM 2) e uma lousa digital interativa, touch screen20. A 

movimentação acontece em quatro momentos:  

● 1º - o professor inicia sua videoaula na CAM 1, conforme enquadramento 

supracitado anteriormente e após alguns minutos de informação, o professor 

movimenta-se para seu lado direito, na direção da lousa digital;  

                                                 
16 Trata-se de um efeito óptico em que a transição de determinada cena aparece gradualmente fora da 
escuridão e, em seguida, desaparece gradualmente de forma suave e lenta. Normalmente conhecido nos 
efeitos aplicados em som, onde o fade in inicia a transição do som e o fade out finaliza. Disponível em: 
<http://www.usp.br/nce/midiasnaeducacao/oficina_radio/edicaosom_fadeinfadeout.htm>. Acessado em: 
13.ago.2019. 
17 Palavra de origem inglesa, de diversos significados, dentre eles: plano de fundo. Normalmente a linguagem 
é utilizado no âmbito audiovisual para descrever o segundo plano de uma imagem. Disponível em: 
<https://www.significados.com.br/background/>. Acessado em: 13.ago.2019. 
18 Posicionamento de câmera muito utilizado no cinema, vídeo e fotografia. Esse plano revela expressões, 
mas não enfoca um tema. Estabelece inter-relação entre dois personagens, Mostra a pessoa do joelho para 
cima. Disponível em: <https://blog.emania.com.br/linguagem-narrativa-do-cinema-fotografia-planos-de-uma-
cena/>. Acessado em: 13.ago.2019. 
19 Posicionamento de câmera. Inclui todas as características importantes de uma cena. Estabelece relações 
entre o tema e o meio ambiente. São visíveis apenas gestos largos. Mostra a pessoa da cintura para cima. 
Disponível em: < https://blog.emania.com.br/linguagem-narrativa-do-cinema-fotografia-planos-de-uma-
cena/>. Acessado em 13.ago.2019. 
20 Palavra de origem inglesa, significa: tela sensível ao toque. Permite interação e contato direto de 
determinado dispositivo eletrônico a partir do toque. Disponível em: <https://www.significados.com.br/touch-
screen/>. Acessado em: 13.ago.2019. 
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https://blog.emania.com.br/linguagem-narrativa-do-cinema-fotografia-planos-de-uma-cena/
https://blog.emania.com.br/linguagem-narrativa-do-cinema-fotografia-planos-de-uma-cena/
https://blog.emania.com.br/linguagem-narrativa-do-cinema-fotografia-planos-de-uma-cena/
https://www.significados.com.br/touch-screen/
https://www.significados.com.br/touch-screen/
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● 2º - o professor sai de cena da CAM 1 e aparece em cena na CAM 2. O 

enquadramento utilizado na CAM 2 é o Plano Médio, porém, esse take21 

mostra apenas o professor em cena e tocando a tela da lousa digital interativa 

para abrir um slide, a duração do take é de aproximadamente 2”;  

● 3º - após contato do professor com a lousa digital interativa, o slide entra em 

cena e ouve-se o off22 do professor lendo as informações contidas no slide – 

o professor não aparece em cena;  

● 4º - após a leitura do slide, o professor aparece “repentinamente” na CAM 1 

– não há movimentação reversa. 

Importante destacar que toda vez que o professor movimenta-se para fazer a 

leitura dos slides, estes slides aparecem na tela da televisão à esquerda sempre que o 

professor retorna em cena na CAM 1, ficando exposto até a apresentação do slide 

subsequente.  

A dinamicidade das videoaulas acontece sempre com a repetição da 

movimentação dos quatro momentos citados acima. Durante a videoaula, percebe-se a 

utilização de flash frames - técnica de edição para corrigir algum erro de gravação. 

Normalmente é utilizado para “disfarçar” a junção do corte entre um vídeo e outro. 

Foram analisadas todas as quatro videoaulas do curso. Somado todo tempo 

produzido, o curso dispõe de 3-17’16” (3 horas, 17 minutos e 16 segundos) entre conteúdo 

didático e vinhetas de início e fim. A duração de cada videoaula foi: 

 

● 1ª videoaula – 43’58” (43 minutos e 58 segundos); 

● 2ª videoaula – 53’27” (53 minutos e 27 segundos); 

● 3ª videoaula – 52’28” (52 minutos e 28 segundos); 

● 4ª videoaula – 47’23” (47 minutos e 28 segundos). 

 

                                                 
21 Palavra de origem inglesa, significa: tomada. Normalmente utilizada no cinema e produções audiovisual, 
caracteriza-se como tudo que é registrado pela câmera desde o momento em que ela é ligada até o momento 
em que ela é desligada. Disponível em: <http://www.primeirofilme.com.br/site/o-livro/nocoes-basicas-da-
estrutura-de-um-filme/>. Acessado em: 13.ago.2019. 
22 Palavra de origem inglesa que significa: fora, ou desligado. Pode ser uma narração gravada da reportagem. 
Usada para cobrir as imagens. O off é o complemento para que todas as informações sejam passadas. 
Disponível em: < https://www.significados.com.br/off/> e 
<http://telejornalismouniube.blogspot.com/2010/03/termos-tecnicos.html>. Acessado em: 13.ago.2019. 

http://www.primeirofilme.com.br/site/o-livro/nocoes-basicas-da-estrutura-de-um-filme/
http://www.primeirofilme.com.br/site/o-livro/nocoes-basicas-da-estrutura-de-um-filme/
https://www.significados.com.br/off/
http://telejornalismouniube.blogspot.com/2010/03/termos-tecnicos.html
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De fato, os apontamentos realizados por todos alunos partícipes (A1, A2, A3, 

A4 e A5) foram comprovados no que tange ao tempo extenso da videoaula e ao fato de a 

mesma, em grande parte, ser uma “cópia” do Caderno Didático. 

Saliento que não analisei o roteiro da produção da videoaula, normalmente 

elaborado pelo (a) professor (a) formador (a) da disciplina, pois as videoaulas postadas no 

AVA eram produção de outro professor, diferentemente da professora formadora da 

disciplina em que pesquisei, mas depreendo que para elaborar um roteiro de videoaula de 

aproximadamente 49 minutos de duração, requer muito planejamento e tempo de produção 

para não se tornar cansativo. 

Por fim, a partir da discussão realizada até aqui foi possível inferir que os 

Objetos de Aprendizagem (recursos/suporte) são parcialmente suficientes para garantir o 

processo de ensino e aprendizagem. O fórum e webnário (webconferência) foram os OAs 

que mais contribuíram para que o processo de ensino e aprendizagem acontecesse. A 

videoaula foi menos utilizada pelo fato de não serem atrativas, por apresentarem um roteiro 

idêntico ao conteúdo do caderno didático e por ser de longa duração, sendo cansativas de 

assistir.  

Um aspecto relevante identificado nesta categoria está relacionado ao fato de a 

videoaula ter, no fórum, o apoio necessário para que a interação aconteça, de forma 

assíncrona, assim, esses dois OA se complementam. Chamou-me atenção, também, a 

questão da exclusão digital, pois é notório na fala de alguns partícipes, que suas condições 

socioeconômicas não favorecem seus estudos, uma vez que necessitam ir ao polo para 

poder ter acesso a equipamentos como computador e internet. Isso remete ao capítulo 2, 

quando Lemos (2009) discute em pesquisa feita com jovens estudantes sobre exclusão 

digital. 

           

5.4 Categoria 4: Indicação de solução com potencial para otimizar os Objetos de 

Aprendizagem utilizados 

  

No extrato da entrevista, P1 revelou dificuldades destacadas nas categorias 

anteriores e apontou soluções para melhorar o ensino e aprendizagem da disciplina e, 

consequentemente, do curso. 
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De acordo com suas citações, a professora (P1) se mostrou preocupada com a 

aproximação ao aluno de maneira a “verificar suas dificuldades, os anseios, a falta de 

preparo do aluno” indicando os encontros presenciais como solução potencial: 

 

[...] se nós colocarmos dentro da disciplina, Iniciação Científica, encontro 
presencial com professor da disciplina, o professor de monografia, o tutor 
que irá corrigir ou a pessoa que vai corrigir o trabalho de monografia [...] 
a gente tem uma melhor fundamentação, porque aí, a gente vai também, 
discutir com eles, verificar as dificuldades, os anseios, a falta de preparo 
do aluno dentro dessa disciplina e que a gente poderá num encontro 
presencial, dar um certo suporte pra ele. Isso seria, por exemplo, ser feito 
em cada polo pra não abranger um número grande de alunos, porque 
deveria ser no máximo a quantidade de aluno dentro de cada polo, 30, 35, 
no máximo, porque senão tumultua demais e não há um retorno bom para 
o aluno (P1, entrevista, 2019, grifo meu).  
 

Os encontros presenciais, sugeridos por P1, poderiam, de certa forma, infiro, 

estreitar a relação do aluno/professor, visto ser este um dos maiores desafios da modalidade 

EaD. Entretanto, os atuais cortes de verbas provavelmente tornariam inviáveis viagens 

constantes do professor formador de uma disciplina ou professor/tutor de monografia viajar 

aos polos, além do fato da distância entre os mesmos limitar tal ação.  

Em relação à utilização do caderno didático, P1, em um dos cadernos didáticos 

disponibilizados pela instituição, citou que foram encontradas muitas falhas, incluindo erros 

de Língua Portuguesa, e tratou de corrigir algumas com os alunos via e-mail, conforme 

comprovado no extrato da entrevista: 

 

Eu quis corrigir também, sabe, alguns (erros de Língua Portuguesa), 
colocando lá pros meus alunos. Postar pro e-mail individual deles “ó, tal 
conteúdo, tal texto assim e assim, o autor escreveu assim, mas não é dessa 
forma não, é assim, assim e assim que ele quis dizer”, pra não deixar o 
aluno entender aquele negócio errado. Isso não pode deixar, erro de 
português não pode deixar. É inadmissível pra nós professores (P1, 
entrevista, 2019, grifo meu). 
 

Importante destacar o empenho e compromisso de P1 com os alunos. Além de 

observar os erros no caderno didático e tentar corrigir com os alunos individualmente, a 

professora (P1) ainda indicou possível solução: 
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[...] seria bom que se revisasse (Livro Didático), o Instituto 
(IFNMG/CEAD) fizesse uma revisão nesses cadernos didáticos que estão 
sendo utilizados nos cursos, porque tem uns que tem até erros de 
português e isso é falha, nós não podemos trabalhar com aluno, conteúdo 
que tem erro de português (P1, entrevista, 2019, grifo meu). 
 

Conforme mencionado anteriormente, vale destacar que os cadernos didáticos 

utilizados pelo IFNMG são produzidos por diversas instituições da UAB. A dinamicidade 

das videoaulas também foi discutida pela professora (P1). Para P1, a produção de suas 

videoaulas não foram melhores devido ao limite de movimento do professor durante a 

gravação se suas videoaulas. De acordo com a professora (P1), as videoaulas 

 

terão que ser modificadas, de forma a permitir que professor fique 
sentado, que o professor levante, que o professor gesticule, faça uma coisa 
e outra, pra não ficar muito preso, só o professor de pé e falando pro 
aluno. Eu penso que aí chamaria mais a atenção do aluno do que uma 
fotografia, estática, um esqueminha, que é estático. Fica muito limitado 
(P1, entrevista, 2019). 
 

Uma das soluções encontradas por P1 para chamar a atenção dos alunos durante 

sua gravação e atingir o objetivo de “transmitir o conhecimento”, foi modular sua voz: hora 

alta, hora baixa, gesticulando e alternando suas mãos e o posicionamento de seu corpo. 

Segundo P1, gravar suas videoaulas foi um desafio e exigiu improvisos de sua parte, 

conforme pode-se constatar no extrato da entrevista: 

 

[...] foi uma luta que eu tive, fazer do melhor que eu podia pra essas 
videoaulas. Nós sabemos que o professor tem que ser um artista, então, 
muitas vezes, eu aumentava a voz, outra vez eu diminuía, tudo pra 
chamar a atenção do aluno. Outras vezes eu gesticulada só com essa mão, 
outras vezes com essa daqui. Tentava virar de lado, virar do outro lado, 
isso tudo pra fazer com que alcançasse o meu objetivo, que é transmitir 
aquele tipo de conhecimento para os alunos de uma forma que ele pudesse 
perceber, realmente, o que que eu estava colocando, o que eu estava 
querendo mostrar pra ele, pra ver se assim, ele pudesse captar e eu poder 
atingir meu objetivo dentro daquela aula, dentro daquele conteúdo. 

 
Outro ponto observado por P1 para chamar a atenção dos alunos foi trabalhar a 

composição gráfica dos slides. A professora (P1) disse ter utilizado letras em negrito e 

fonte maior nos slides, tudo para buscar obter a concentração dos alunos, motivando-os a 

assistirem suas videoaulas e a “gravarem” melhor os conteúdos.  
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Através do excerto retirado da entrevista de P1, pude constatar as possíveis 

soluções, indicado para melhorar a composição gráfica dos slides:  

 
[...] uma letra grande, ou uma letra em negrito, ele fixa melhor do que 
aquelas letras do mesmo tamanho, tudo igualzinho e a gente tem que 
modificar isso também, pra que o aluno sinta mais preso àquilo ali. Então 
ele busca melhor, ele percebe melhor, ele guarda, grava melhor quando 
você utiliza também este tipo de recurso (P1, entrevista, 2019, grifo meu). 
 

Quanto a promover encontros presenciais com o professor formador da 

disciplina e o professor/tutor de monografia, citados por P1, a tutora (T1) sugeriu uma 

solução tecnológica para melhorar a interação entre os alunos, tutor e professor.  

A tutora T1, quando questionada sobre qual Objeto de Aprendizagem ela 

acredita que a professora formadora poderia utilizar, além dos já utilizados afirmou ser a 

“videoconferência”, pois acredita que a interação aluno/professor propiciada por tal 

recurso/suporte seria benéfica aos alunos e reduziria ‘a distância’ entre eles (T1, 

entrevista, 2019, grifo meu). 

A sugestão de T1 em utilizar o recurso/suporte da videoconferência apresenta-

se como uma solução para o caso da impossibilidade da efetivação de encontros 

presenciais, apontada por P1. 

Detalhando melhor como seria a videoconferência a que se refere T1, a tutora 

utilizou como exemplo uma nova prática pedagógica, vivenciada em outra disciplina e já 

citada anteriormente: o webnário, que é um seminário transmitido online. Os alunos podem 

interagir enviando mensagens durante a transmissão e receber o feedback dos professores 

que ali estão, de forma síncrona, conforme comprovado no trecho: 

 

Vou citar um exemplo que fugiu da disciplina Iniciação Científica, é uma 
vivência nossa, com a disciplina de uma professora na “disciplina 
Práticas” e teve o “webnário”, que foi transmitido online (AO VIVO) 
para os alunos e eles podiam encaminhar perguntas, naquele momento pra 
professora, naquele momento responder, então, isso aí, eu acho que existe 
uma aproximação maior (T1, entrevista, 2019, grifo meu). 
 

O destaque dado por T1 à interação síncrona que segundo ela promove uma 

“aproximação maior” é pontuado parcialmente também por Mattar (2009), conforme 

Quadro 1: “a interação com o professor, síncrona ou assíncrona, fornece motivação e 
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feedback aos alunos, auxiliando seu aprendizado [...] o retorno seria uma condição 

necessária para a interação” (MATTAR, 2009, p. 16, grifo meu). 

Ao detalhar a utilização da videoconferência, T1 sugere, ainda, que o webnário 

seja realizado uma vez ao mês: 

 

[...] talvez o Instituto (IFNMG), as Instituições que trabalham com a EaD, 
é claro que existe, por exemplo, os alunos que moram longe, que não tem 
acesso bom a internet, mas eu acho que pelo menos uma vez (por mês) 
deveria ter uma videoconferência, não vou falar toda semana, onde o 
aluno poderia participar naquele momento, uma participação síncrona, 
que ele pudesse lá e mandar uma pergunta e saber que aquele professor 
está respondendo aquela pergunta que ele mandou (T1, entrevista, 2019, 
grifo meu).   

 

Sendo assim, os encontros presenciais, tão importantes para interação 

aluno/professor, poderiam ser substituídos (ou alternados) por momentos de webnário bem 

planejados. Assim, os alunos teriam a oportunidade de obter o feedback síncrono de seus 

professores, seja o formador da disciplina, o tutor a distância, o tutor presencial ou os 

professores do webnário. 

A tutora (T1) também indicou soluções significativas a respeito das videoaulas. 

 

Conforme citado por T1 anteriormente, a videoaula é interessante do ponto de 

vista atemporal, pois os alunos, teoricamente, preferem “assistir um vídeo” a ler uma 

apostila. Segundo a tutora, “é interessante que ele (aluno) possa recorrer lá (na videoaula), 

ouvir o professor falando [...] eles verem, deles perceberem a presença daquele professor, 

então isso é interessante” (T1, entrevista, 2019). 

Entretanto, ao aprofundar a questão, T1 revela que, embora a videoaula seja 

interessante, “ela pode ser mais dinâmica, pode ser, talvez, síncrona” (T1, entrevista, 2019).  

Quando a tutora menciona a palavra “síncrona”, indiretamente, ela 

possivelmente remete a uma videoaula em formato de videoconferência, para que seja 

possível aos alunos direcionarem uma questão ou dúvida para o professor formador da 

disciplina e não para o tutor presencial do polo de apoio, conforme indagado por T1: 

 

[...] eu ainda acho que as videoaulas, num modo geral, podem ser mais 
dinâmicas. Elas podem ser, talvez, síncrona, ele (aluno) pode interagir, 
pode deixar uma pergunta pra professora (formado da disciplina) 
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responder, porque, acaba que o professor formador passa aquela videoaula 
e essa problematização é feita nos polos (de apoio), com o tutor 
presencial. Mas será que o tutor presencial, ele apropriou-se desse 
conhecimento? (T1, entrevista, 2019, grifo meu). 
 

Importante destacar que, ao mencionar a videoaula “síncrona” atrelada à 

videoaula, T1 não faz distinção da videoaula em formato de videoconferência com o 

webnário, outrora citado. Compreendo que sejam soluções diferentes, mas que uso do 

mesmo OA: videoconferência, em didáticas diferentes. Esse OA poderia ser utilizado tanto 

para o seminário online (webnário), quanto para a videoaula. 

Ao ser questionada sobre a quantidade e o tempo de duração das videoaulas, T1 

afirmou: 

 

Eu acho muito. Talvez poderia acontecer duas videoaulas com temáticas 
diferentes. Talvez não ficar muito a pessoa (professor) falando, falando e 
falando, então, ela poderia ser desmembrada. Até mesmo porque, hoje 
em dia as pessoas não tem aquela paciência de ficar 40 minutos 
(assistindo). As pessoas não tem aquele tempo de ficar muito 
concentradas em alguma coisa e eu imagino como deve ser até isso no 
polo (de apoio) dele, talvez ir pra lá, assistir, então poderia ser igual eu 
falei, poderia ser mais dinâmica, mais interativa [...] eu ainda acho que 
ela pode ser melhorada (T1, entrevista, 2019, grifo meu).   
 

Sobre se os alunos assistiram às videoaulas e interagiram no AVA, a percepção 

de T1 foi a de que os alunos sabiam o que estavam falando, como se estivessem assistido a 

todas as videoaulas ou lido o caderno didático. De acordo com T1: 

 

Eu acho que ele (aluno) assiste sim. Eu imagino, pelas interações que a 
gente tem. A gente percebe que eles sabem do que estão falando, talvez 
possa ser pela leitura do caderno didático, também, eu não sei se vai ser 
pela videoaula em si, mas o que eu penso é que ela pode ser mais 
dinâmica (T1, entrevista, 2019, grifo meu). 
 

Novamente a tutora (T1) declarou que a videoaula poderia ser mais dinâmica. 

Claramente era perceptível uma certa inquietação por parte de T1 no que diz respeito ao 

formato das videoaulas. Observei que a longa duração e a falta de interação das videoaulas 

e o conteúdo abordado nelas podem levar ao desinteresse dos alunos em não assistir as 

videoaulas, sendo assim, T1 sugeriu outra solução, conforme comprovado através do 

extrato retirado da entrevista de T1:   
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Eu percebo que o professor fica preocupado em passar tudo aquilo que 
está dentro do conteúdo, talvez, pode ser que exista aquela ansiedade de 
passar tudo que está programado, o que está na unidade 1, unidade 2, 
então, para talvez não perder o foco e ficar somente em um assunto, ele 
(professor formador) quer abordar tudo. Mas, talvez, quem sabe tivesse 
duas videoaulas com tempo menor, ou então, tivesse um momento em 
que ele pudesse colocar uma videoaula de 25 minutos, ou tivesse um 
momento de uma interação online com esse aluno, onde ele pudesse 
participar, dependendo daquele horário, que fosse marcado, que naquele 
momento, nessa videoconferência, por exemplo, ele pudesse realmente 
conversar, expor uma dúvida. Talvez, um tutor presencial não vai saber 
responder, talvez um tutor a distância não vai saber, porque ele não é 
especialista naquele conteúdo. Então, talvez, só o professor (formador) vai 
responder com propriedade e eu acho que o aluno ia sentir-se mais 
participativo, mais ativo dentro do processo de ensino e aprendizagem 
(T1, entrevista, 2019, grifo meu). 

 

Refletindo a citação da Tutora (T1), percebi que pelo fato do tutor presencial e 

tutor a distância serem mediadores de disciplinas em que eles não tenham conhecimento 

pleno do conteúdo – apenas o professor formador teria tal condição segundo T1 -, isso 

poderia ser um problema caso o aluno tivesse dúvidas específicas da disciplina e precisasse, 

nesse momento, da ajuda do professor formador da disciplina. Contudo, uma das soluções 

sugeridas por T1 seria um momento agendado com esse professor formador da disciplina, 

em que o aluno teria a oportunidade de sanar tais dúvidas.  

A Tutora (T1) sugere ainda, que o professor formador da disciplina utilize o 

OA, videoconferência para esse momento de ‘tira-dúvidas’, intercalado, talvez, com uma 

das quatro videoaulas, pois somente o professor teria embasamento para “responder com 

mais propriedade” o aluno (T1, entrevista, 2019). Vale destacar que, conforme discutido 

anteriormente, os Objetos de Aprendizagem, fórum, chat e o e-mail, já dão condição para a 

troca de conhecimento e oportunizam o momento tira-dúvidas dos alunos com seu 

professor formador da disciplina. 

Quando a tutora (T1) propôs soluções acerca da videoaula, ela pareceu indicar 

que, uma videoaula sendo substituída por uma videoaula online (videoconferência) poderia 

levar os alunos a terem maior interesse em participar, por ser mais dinâmica e fomentar a 

interatividade. De acordo com a tutora (T1), “poderia ser desmembrada, poderia ter um 

momento de interação, ou invés de ser uma videoaula, ser uma videoconferência” (T1, 

entrevista, 2019).  
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Saliento que T1 não afirmou substituir todas videoaulas, mas alterná-las, entre 

uma videoaula ser gravada em estúdio e a outra transmitido online, a fim de atender a 

todos, conforme extrato retirado da entrevista:  

 

Não substituir, mas ter os dois, porque a videoaula é importante [..] 
talvez o aluno não tenha disponibilidade naquele horário (referindo-se à 
videoconferência), talvez quem mora longe não tenha uma internet boa, 
que ele possa ter uma interação, então eu acho que não deve tirar a 
videoaula, mas ser melhorada, talvez com um tempo menor, mais 
dinâmico, menos expositivo. A gente percebe que talvez, os professores 
ficam muito na exposição” (T1, entrevista, 2019, grifo meu). 

 

Através de sua citação, T1 deixou evidente que a videoaula é importante e que, 

pra ela, o problema está no formato em que se encontra. Quando T1 diz que a videoaula 

poderia ser “mais dinâmica e menos expositiva”, pareceu indicar que a videoaula precisa 

ser mais dialogada.  

Quando a tutora (T1) propôs uma videoaula transmitida online, ampliando as 

possibilidades de interação professor-aluno, pareceu buscar similaridade com a modalidade 

presencial em que o professor expõe e apresenta o conteúdo aos seus alunos, os alunos 

interagem e fazem questionamentos, fazem perguntas e o professor responde. Nesse 

momento a aula deixa de ser expositiva e passa a ser expositiva-dialogada.  

Sendo assim, a proposta de T1, quando sugere substituir uma das videoaulas 

gravadas em estúdio por uma transmitida online, parece ter objetivo em ampliar a via de 

comunicação e potencializar a interação entre os alunos e o professor, juntamente com a 

reformulação das videoaulas gravadas em estúdio. 

Nessa categoria, apenas o aluno A3 contribuiu. Ao ser questionado sobre a 

utilização da videoaula, A3 afirmou que “elas estão muito monótonas, muito voltadas para 

o caderno didático” (A3, entrevista, 2019, grifo meu). Conforme já fora citado por quase 

todos os partícipes, o formato da videoaula apresenta ser o maior problema. Como solução, 

A3 indicou que “se fosse mais dinâmica as videoaulas despertariam mais atenção” (A3, 

entrevista, 2019).  

 

Quadro 15 - Indicação de soluções indicadas pelos sujeitos da investigação 

Sujeitos Soluções com potencial para otimizar os OAs utilizados 
Profª P1 ● Promover encontros presenciais com o professor formador da disciplina e 



132 
 

 
 

professor/tutor de monografia; 
● Revisar ortografia dos cadernos didáticos; 
● Modificar a dinamicidade da videoaula; 
● Atentar para a composição gráfica utilizada nos slides da videoaula. 

Tutora T1 

● Interação síncrona para promover uma maior aproximação entre os envolvidos; 
● Utilização da videoconferência (webnário) para reduzir a distância entre os 

alunos; 
● As videoaulas serem mais dinâmicas; 
● As videoaulas acontecerem de forma síncrona; 
● Produzir duas videoaulas com temáticas diferentes; 
● Intercalar entre uma videoaula e um webnário (videoconferência); 
● Produzir videoaulas com tempos menores, aproximadamente 25 minutos cada. 

Aluno A3 
● Videoaulas menos monótonas e menos voltadas para o caderno didático; 
● Videoaulas mais dinâmicas buscando despertar mais atenção. 

Fonte: Levantamento realizado pelo próprio autor. 

 

Nessa categoria destaco como possível solução para otimizar os OAs utilizados 

na disciplina iniciação científica os seguintes aspectos: a implementação da utilização do 

webnário no plano de ensino da disciplina, pois este OA oportuniza os alunos obterem um 

feedback síncrono de seus professores, uma vez que há a dificuldade logística desses 

encontros serem presenciais, pois o curso é ofertado em diversos polos; a reformulação das 

videoaulas, reduzindo a quantidade e tempo de duração de quatro videoaulas de 50 minutos 

– na linguagem cinematográfica um “média metragem” – para duas videoaulas de no 

máximo 20 minutos, fragmentada por módulos de conteúdo; videoaulas que respeitem os 

conteúdos propostos nos cadernos didáticos, mas que sejam inseridas novas bibliografias e 

novas abordagens do conteúdo, não sendo replicado, apenas, o conteúdo do caderno 

didático e que entre uma videoaula e outra aconteça um “encontro” online síncrono por 

meio de webnário.  

 

5.5 Categoria 5: Indicação se os objetivos propostos no Plano de Ensino foram 

alcançados 

 

Com relação à indicação se os objetivos propostos no Plano de Ensino fossem 

alcançados, a professora (P1) afirmou terem sido parcialmente alcançados: “eu considero 

em parte, eles alcançam grande parte do objetivo” (P1, entrevista, 2019). 

Em seguida, quando indagada sobre como organizou sequencialmente o 

processo de ensino e aprendizagem da disciplina Iniciação Científica, P1, de forma convicta 
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respondeu: “sou eu quem organizo, mas eu não tenho este acompanhamento do resultado. 

Eu considero ainda muito pouco e, depois, as avaliações que a gente não tem retorno, de 

como eles se saíram nessas avaliações” (P1, entrevista, 2019). 

Percebi muita preocupação nas respostas de P1 no que se refere ao feedback dos 

alunos às atividades propostas. Sua preocupação em dar continuidade ao trabalho é nítida, 

P1 entende que não basta o professor formador da disciplina montar apenas a sala de aula 

virtual e não poder acompanhar o aprendizado dos alunos. P1 destaca não receber o 

feedback das Atividades Avaliativas (AAs) e avaliações no decorrer da disciplina.  

Quando perguntado aos alunos se os OAs foram suficientes para garantir que os 

objetivos do Plano de Ensino fossem alcançados, apenas os alunos A1 e A2 responderam.  

Os alunos A1 e A2 afirmaram que estudar na modalidade a distância requer 

disciplina e que a partir dessa disciplina conseguiram atingir o objetivo proposto no Plano 

de Ensino, conforme excerto retirado das entrevistas: “Você tem que ter aquela disciplina, 

então eu acredito que, no final, eu consegui sim, absorver o assunto necessário, o objetivo 

da disciplina” (A1, entrevista, 2019).  “A gente consegue atingir o objetivo e depende da 

gente também, se a gente não buscar...” (A2, entrevista, 2019, grifo meu). 

Verifiquei nas citações de A1 e A2, que a persistência em seguir a sequência 

didática se faz necessária para que o objetivo do Plano de Ensino seja alcançado.  

Recortando a análise para o AVA, no Tópico 6, os alunos partícipes 

responderam um questionário denominado “Autoavaliação”, valendo 10 pontos, que 

consistia de 20 questões alternativas. O valor de cada alternativa era: 1- 0,10 pontos; 2- 

0,20 pontos; 3- 0,30 pontos, 4- 0,40 pontos; e 5- 0,50 pontos. O objetivo do questionário 

era fazer os alunos refletirem sobre sua própria aprendizagem, tendo em vista melhorar a 

qualidade do ensino. Assim sendo, uma das perguntas direcionou os alunos a responderem 

se alcançaram os objetivos de aprendizagem propostos na disciplina e todos os cinco alunos 

responderam a alternativa “5”, nota máxima da questão, ou seja, tudo o que foi proposto 

eles cumpriram com êxito. 

Outras perguntas do questionário também contribuíram para a análise e 

conclusão desta categoria. No Quadro 16 recorto e apresento as perguntas e respostas dos 

alunos pertinentes à produção de dados para esta categoria.   

Conforme citado anteriormente, saliento que as respostas contidas no Quadro 

16, onde se lê o número ‘5’ (cinco), significa que o (a) aluno(a) foi eficiente na ação e 
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atingiu a pontuação máxima da questão (0,50 pontos) e onde se lê número ‘4’ (quatro), 

significa que o (a) aluno (a) foi bom (ao) na ação, mas não atingiu a pontuação máxima 

(0,40 pontos), assim sucessivamente. 

     

Quadro 16 - Questões da Autoavaliação 

PERGUNTAS 
RESPOSTAS 

Aluna 1 Aluno 2 Aluna 3 Aluna 4 Aluna 5 

Frequentou os encontros/aulas presenciais, 
destinados aos estudos das disciplinas? 

5 5 5 5 5 

Refletiu sobre os temas apresentados na 
videoaula da disciplina, para o entendimento 
dos conteúdos, com questionamentos e/ou 
discussões em grupo? 

5 5 5 5 5 

Participou dos plantões presenciais para 
sanar as dúvidas que surgiram? 

5 5 5 5 5 

Participou ativamente das atividades 
previstas e dos trabalhos em grupo, 
propostos pelos professores e tutores durante 
os momentos presenciais? 

5 5 5 5 5 

Cumpriu as “Atividades Práticas” (AP) 
previstas, refletindo sobre o conteúdo e 
importância na construção de um saber 
crítico? 

5 5 5 5 5 

Participou das discussões propostas no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)? 
Exemplo: Fóruns interativos, Chats.... 

5 5 4 5 5 

Participou de discussões em grupos de 
trabalho, analisando as questões que 
surgiram das discussões sobre o tema 
estudado, posicionando-se sempre que 
importante? 

5 5 5 5 5 

Realizou atentamente a leitura de todo 
o caderno didático da disciplina? 

5 5 5 5 5 

Dedicou-se aos estudos, para superação das 
dificuldades apresentadas, pesquisando sobre 
os temas/conteúdos estudados em fontes 
complementares (dicionário, internet, vídeo 
aula, ciberteca, dentre outros), a fim de 
enriquecer seus conhecimentos? 

5 5 4 5 5 

Alcançou os objetivos de aprendizagem 
propostos na disciplina? 

5 5 5 5 5 

Fonte: Levantamento realizado pelo próprio autor. 
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O peso da nota (5) condiz com o máximo de aproveitamento do aluno. Apenas 

a Aluna 3 se avaliou com nota 4 para os quesitos “Participou das discussões propostas no 

AVA” e “Dedicou-se aos estudos para superação das dificuldades apresentadas”. Sendo assim, 

refletindo as respostas dos alunos no questionário (Autoavaliação) e a produção de dados 

empírica, infiro que apesar dos problemas apontados pelos participes, os objetivos 

propostos no Plano de Ensino da disciplina, foram alcançados.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Nessa pesquisa, discuti se os Objetos de Aprendizagem utilizados na disciplina 

Iniciação Científica têm potencial para alcançar objetivos propostos no Plano de Ensino. E 

tive como objetivos específicos: a) Identificar os objetivos propostos no Plano de Ensino da 

disciplina Iniciação Científica; b) Identificar os Objetos de Aprendizagem, a partir dos 

dados documentais e empíricos; c) Identificar, no AVA, a sequência didática implementada 

para desenvolver os conteúdos da referida disciplina; d) Avaliar se os objetivos propostos 

no Plano de Ensino foram alcançados. 

Adotei, neste trabalho, uma metodologia do tipo qualitativa e interpretativa de 

caráter exploratório, sendo os dados produzidos a partir de análise documental (Projeto 

Pedagógico do Curso - PPC) de Pedagogia do IFNMG, Plano de Ensino da disciplina 

Iniciação Científica e AVA, que se deu a partir de análise de conteúdo; e de entrevista 

semiestruturada (professor formador da disciplina, tutor a distância, e alunos). Os dados 

produzidos foram organizados em cinco categorias: Categoria 1: Indicação da Sequência 

Didática utilizada; Categoria 2: Indicação de objetos de aprendizagem (recursos/suporte) 

utilizados; Categoria 3: Discussão sobre se o objetos de aprendizagem (recursos/suporte) 

foram suficientes para garantir o processo de ensino e aprendizagem; Categoria 4: 

Indicação de solução com potencial para otimizar os objetos de aprendizagem 

(recursos/suporte) utilizados e Categoria 5: Indicação se os objetivos propostos no Plano de 

Ensino foram alcançados.  

Para tentar compreender a problemática desta pesquisa, foi necessário 

aprofundar os estudos da trajetória da EaD no Brasil e no mundo, bem como contextualizar 

as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação na Educação com destaque para os 

Objetos de Aprendizagem. Os documentos analisados nesta pesquisa, assim como os dados 

produzidos através das entrevistas semiestruturadas, me fez observar e atentar o quão é 

importante a elaboração de um bom planejamento para implementação de um curso na 

modalidade a distância. 

Levando em consideração os objetivos específicos desta pesquisa, discorro 

sobre cada um deles, a começar pelo objetivo a) “Identificar os objetivos propostos no 

Plano de Ensino da disciplina Iniciação Científica”. O objetivo geral do Plano de Ensino é 

proporcionar aos acadêmicos uma visão geral acerca da importância da disciplina Iniciação 
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Científica na academia, bem como, propor discussões que permeiam os conteúdos 

pertinentes. Já os objetivos específicos do referido Plano de Ensino são: promover a 

iniciação científica dos acadêmicos, estimulando a elaboração de trabalhos e pesquisas; 

criar estratégias interdisciplinares com o intuito de transportar a teoria para a prática, em 

relação a elaboração de trabalhos acadêmicos; estabelecer um ambiente favorável para a 

aplicação dos conhecimentos sobre a Iniciação científica. 

Esse primeiro objetivo foi importante para essa pesquisa uma vez que foi 

possível nortear a interpretação dos dados produzidos a partir das entrevistas. Dessa forma, 

pude contrastar o que consta no AVA e o que consta no Plano de Ensino, detectando, 

assim, possíveis potencialidades (implementação de seminários on-line no PPC) e 

fragilidades (videoaulas cansativas de assistir), nesse processo educacional.  

Partindo das reflexões teóricas apresentadas no Capítulo 2, foi analisado o 

objetivo b) “Identificar os Objetos de Aprendizagem, a partir dos dados documentais e 

empíricos” a fim de compreender o contexto tecnológico adotado pelo IFNMG. Foi 

verificado que todos os OAs (livros, fax, correio postal, material impresso, fóruns, chats, 

software e vídeos educativos) constantes nos documentos, Plano de Ensino e PPC foram 

disponibilizados no AVA.  

Contudo, foi constatado um importante dado: nem todos OAs utilizados pelos 

atores partícipes da pesquisa constam no Plano de Ensino, no PPC, ou no AVA, como, por 

exemplo, a utilização de aplicativo livre de mensagens instantâneas para uso em 

smartphones e a utilização de webconferências. Tal fato pode ser explicado pela tecnologia 

estar em constante aceleração e também por alguns OAs, como por exemplo a utilização do 

Whatssap não estar oficialmente institucionalizado em todas as instituições.  É válido 

destacar que o uso desses OAs pelos atores partícipes da pesquisa só foi percebido a partir 

da pesquisa empírica, isso mostrou a importância do contato direto com o pesquisado.     

No objetivo c) “Identificar, no AVA, a sequência didática implementada para 

desenvolver os conteúdos da referida disciplina”, pude perceber que a metodologia de 

ensino e aprendizagem empregada pelo IFNMG atende e ampara todos envolvidos na 

disciplina, ainda que tenha citado anteriormente a implementação de webconferências e 

aplicativo de mensagens instantâneas para smartphones na intenção de melhorar a interação 

aluno/aluno, aluno/tutor e aluno/professor. 
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Ao investigar a navegabilidade dos partícipes no AVA, percebi que o nível de 

interação proporcionada pela sequência didática foi considerável, a começar pela forma 

como foi estruturado a sala de aula virtual: as subdivisões dos tópicos foram muito claras, 

fazendo com que os alunos e os tutores não encontrassem dificuldades ao navegar pelo 

AVA, longe disso, saliento que percebi fomento da inclusão digital aos alunos. 

Ao acessar a página inicial de sua sala de aula virtual, o aluno encontrou uma 

interface didática, fácil de ser lida e interpretada. A professora P1 foi detalhista e teve 

sensibilidade, clareza e organização ao elaborar suas atividades para os cursistas e os 

tutores seguirem.  

Em cada tópico existia informações a respeito do período em que o discente 

deveria estudar, as páginas do caderno didático da disciplina que deveriam basear suas 

análises e o objetivo da unidade de estudo.  

A Professora 1 utilizou diversos OAs que estavam disponibilizados para seu 

uso, conforme citado anteriormente nos documentos que norteiam o curso, como por 

exemplo: videoaulas; fóruns; questionários; arquivos informativos, entre outros, além dos 

OAs relacionados por P1 (quatro livros sobre o tema iniciação científica) que não estavam 

previstos mas que serviram como biblioteca digital para os discentes. 

Ao analisar o acesso aos OAs, notei que o aluno não encontrou dificuldade em 

acessá-los. Conforme apresentado no subtítulo 4.3 (O Ambiente Virtual de Aprendizagem - 

AVA do IFNMG), Quadro 11 (Divisão dos tópicos da sequência didática), foram criados 

hiperlinks de direcionamento para o OA. 

 Contudo, um aspecto relevante foi percebido, a questão da exclusão digital, 

pois alguns partícipes têm que se deslocar até o polo para ter acesso a equipamentos 

imprescindíveis para EaD, como computador e internet. Verifiquei, dessas forma, que as 

condições socioeconômicas podem influenciar na permanência, ou não, do aluno no curso. 

A nomenclatura desses hiperlinks estava bem informada e continha, ainda, o 

ícone da mídia referente ao tipo de OA que seria direcionado, facilitando ainda mais o 

entendimento da ação. 

Pesquisar a sequência didática da disciplina foi importante, pois somente após 

investigar a participação dos alunos, a atuação da professora formadora da disciplina, a 

mediação da tutora a distância no AVA, juntamente com a análise desses OAs, compreendi 

a capacidade, qualidade e possíveis fragilidades existentes nesse percurso. 
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Examinados os objetivos específicos a, b e c, analisei o objetivo d) “Avaliar se 

os objetivos propostos no Plano de Ensino foram alcançados”, no sentido de constatar se o 

planejamento da disciplina previsto nos documentos foi consolidado na prática e se os 

alunos conseguiram aprender seguindo a sequência didática apresentada. 

Os dados empíricos e as respostas dos partícipes à autoavaliação me nortearam 

e me fizeram constatar que os objetivos propostos no Plano de Ensino de fato foram 

alcançados.  

Entretanto, cabe discutir que a produção desses dados me levaram a perceber 

que a ineficiência da videoaula, no formato em que se encontra, poderia e pode 

comprometer os objetivos propostos no Plano de Ensino. 

No decorrer da análise do Capítulo 5.3 (Discussão sobre se os Objetos de 

Aprendizagem (recursos/suporte) foram suficientes para garantir o processo de ensino e 

aprendizagem), pude perceber que a videoaula foi o OA que mais se destacou 

negativamente entre os partícipes.  

De fato, o tempo de duração das produções das videoaulas do IFNMG 

(aproximadamente 49 minutos) foi cansativo, praticamente um Média Metragem23. 

Provavelmente o aluno não teve esse tempo, tampouco a paciência para assistir todo 

conteúdo, ainda mais que, durante esse longo tempo, o espectador (aluno) esteve limitado a 

visualizar apenas dois enquadramentos - proporcionados pela CAM 1 e CAM 2 – e 

apresentação de slides através de uma lousa digital em que possibilitou melhor interação.  

Pude perceber que o pouco recurso em virtude do longo tempo de duração da 

videoaula prejudicou a dinamicidade do material, tornando-a ‘maçante’ ao aluno. Uma 

possível solução para o problema encontrado seria fragmentar a videoaula em blocos, 

conforme teoria de Hodgins (apud Carneiro e Silveira, 2014, p. 238), citado anteriormente, 

subdividido por conteúdo. Dessa forma, o aluno decidiria o conteúdo que gostaria de 

assistir, de acordo com seu roteiro de estudo.  

Importante destacar que, se fragmentado o OA, o tamanho do arquivo reduziria 

consideravelmente, sendo assim, os alunos teriam maior rapidez em fazer o download do 

arquivo.  

                                                 
23 Obra Cinematográfica ou Videofonográfica de Média Metragem, aquela cuja duração é superior a 15 
(quinze) minutos e igual ou inferior a 70 (setenta) minutos. Disponível em: 
<https://www.ancine.gov.br/media/GLOSSARIO_ANCINE_2005_1.0.pdf>. Acessado em: 18.set.2019. 

https://www.ancine.gov.br/media/GLOSSARIO_ANCINE_2005_1.0.pdf
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Contudo, é importante destacar que o tempo de duração das videoaulas estava 

alinhado ao conteúdo do caderno didático, porém há de se repensar se o método de 

produção atual deverá continuar, uma vez que, pode colocar em risco o alcance do objetivo 

do Plano de Ensino da disciplina.  

A produção dos dados indicou que os Objetos de Aprendizagem adotados pelo 

IFNMG é eficiente, entretanto, requer atenção e replanejamento em determinados aspectos: 

 a) produção de videoaulas em um formato diferente do atual, fragmentada, 

mais dinâmica; reduzindo, dessa forma, a quantidade de tempo de duração de quatro 

videoaulas de 50 minutos para quatro videoaulas de, no máximo, 20 minutos, fragmentada 

por módulos de conteúdo; 

b) produção de videoaulas que respeitem os conteúdos propostos nos cadernos 

didáticos, mas que sejam inseridas novas bibliografias e novas abordagens do conteúdo, 

não sendo replicados, apenas, o conteúdo do caderno didático; 

c) utilização de webconferência com maior frequência nos seminários online 

(webnário); 

d) realização de “tira dúvidas” com o professor formador da disciplina a partir 

de webconferência, possibilitando uma interação síncrona. De preferência entre uma 

videoaula e outra;  

 e) implementação de videoaulas síncronas, online, em formato de 

webconferência, intercalando-as entre a videoaula assíncrona e videoaula síncrona;  

 f) criação/institucionalização de um canal de interação online entre aluno/tutor 

e ou aluno/professor, por meio de aplicativos de conversa instantânea para uso em 

smartphones; 

 g) Revisão de ortografia dos cadernos didáticos, cadernos didáticos esses que 

não são produzidos pelo IFNMG que disponibiliza material produzido por diversas 

instituições integrantes do sistema UAB;  

h) Promoção de encontros presenciais com o professor formador da disciplina e 

com o Professor/Tutor de monografia.  

Aponto, agora, alguns aspectos que limitaram minha pesquisa. Saliento que no 

decorrer da produção deste trabalho, o foco foi ampliado e pesquisei mais do que se 

pretendia. A princípio, o planejamento era estudar apenas a videoaula da disciplina 

Iniciação Científica do curso de Pedagogia, modalidade a distância do IFNMG, mas devido 
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à complexidade teórica em que uma videoaula está inserida no contexto educacional, e 

devido a revisão da literatura realizada, percebi que antes de pesquisar profundamente a 

videoaula deveria pesquisar, primeiramente, seu lugar no processo de ensino e 

aprendizagem no contexto da EaD. 

 Por fim, o Capítulo 2 será transformado em apostila, para servir aos 

professores que irão trabalhar TICS da Diretora de Educação Aberta e a Distância 

(DEAD/UFVJM) e no IFNMG.  
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri 
Comitê de Ética em Pesquisa 

 
 

 

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(TCLE) PROFESSOR, TUTOR E ALUNOS 

 
Você está sendo convidada (o) a participar de uma pesquisa intitulada: UMA ANÁLISE 
DOS OBJETOS DE APRENDIZAGEM ADOTADOS NA DISCIPLINA INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA, EAD/IFNMG.  
 
 
A pesquisa em questão será desenvolvida pelo mestrando e pesquisador Clodoaldo Roberto 
Alves sob a orientação da Profa. Dra. Adriana Assis Ferreira do Programa de Pós-
graduação em Educação – PPGEd, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 
Mucuri (UFVJM). 
 
Sua participação não é obrigatória. A qualquer momento você pode desistir de participar e 
retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o 
coordenador, o pesquisador e com a UFVJM, ou com o IFNMG. 
 

O objetivo geral desta pesquisa é verificar se os objetos de aprendizagem utilizados 
pelos atores partícipes (professor, tutor e alunos) da disciplina “Iniciação Científica” 
têm potencial para alcançar objetivos propostos no Plano de Ensino. Os objetivos 
específicos são:  
a) Identificar os objetivos propostos no Plano de Ensino da disciplina “Iniciação 

Científica”; 
b) Identificar os objetos de aprendizagem utilizados na implementação da 

disciplina “Iniciação Científica”, a partir dos dados documentais e empíricos; 
c) Identificar, no AVA, a sequência didática implementada para desenvolver os 

conteúdos da referida disciplina; 
d) Avaliar se os objetivos propostos no Plano de Ensino foram alcançados. 

 

 
Caso decida aceitar o convite, sua participação nesta pesquisa consistirá em participar 
de uma entrevista relacionada com os objetos de aprendizagem no contexto da EaD do 
IFNMG.  
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As entrevistas, instrumento de produção de dados desta investigação, obedecerão aos 
seguintes critérios: 1) serão agendadas de acordo com a disponibilidade dos participantes, 
em dias e horários pré-definidos; 2) serão realizadas em uma sala reservada no sentido de 
manter a privacidade do entrevistado; 3) serão gravadas em áudio, e posteriormente, 
transcritas pelo pesquisador na íntegra, para facilitar o entendimento das respostas, bem 
como evitar interpretações equivocadas; 4) em respeito aos entrevistados que não aceitarem 
a gravação por áudio serão realizadas anotações em um diário de campo para posterior 
análise; 5) serão realizadas entrevistas individuais. 
 
Após a produção de dados será iniciada a etapa de análise e interpretação dos dados.  
 
O risco relacionado com sua participação nesta pesquisa é mínimo, os participantes de 
pesquisa não serão identificados, no entanto, os mesmos ao fazerem a leitura da pesquisa 
poderão se reconhecer em alguma de suas falas apresentadas, sendo este um risco, não 
obstante, de forma alguma haverá algum tipo de identificação. No intuito de minimizar tal 
situação os pesquisadores serão os únicos a ter acesso aos dados coletados na entrevista e 
tomarão todas as providências necessárias para manter o sigilo da sua identificação. 
Ademais você poderá a qualquer momento optar em não responder à(s) pergunta(s).  
 
Espera-se que os resultados da presente pesquisa possam contribuir para que profissionais 
da EaD tenham um instrumento de estudo que possa contribuir para reflexões acerca de 
objetos de aprendizagem que possam aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem, 
mais especificamente as videoaulas. 
 
As informações obtidas por meio da sua participação não serão compartilhadas com 
terceiros. Entretanto, os resultados e análises desta pesquisa, sempre garantindo anonimato 
do participante, poderão ser apresentados em seminários, congressos e similares, seguindo 
os princípios da confidencialidade e sigilo. 
 
A sua participação será voluntária, não havendo remuneração para tal. Não há previsão de 
despesas por parte dos pesquisadores. Não está prevista indenização pela participação na 
pesquisa, mas se a qualquer momento houver algum dano a você, comprovadamente 
decorrente desta pesquisa, terá direito à indenização. 
 
Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do pesquisador 
principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação agora ou em 
qualquer momento. 

 
Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e benefícios da 

mesma e aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados da 

pesquisa a qual garante o anonimato e o sigilo referente à minha participação. 
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Nome do participante: __________________________________________ 
 
 
Assinatura do participante: _______________________________________ 
 
Nome dos Pesquisadores: Clodoaldo Roberto Alves. Dra. Adriana Assis Ferreira 

 
Endereço: UFVJM – Campus JK. Rodovia MGT 367 – Km 583, nº 5.000 – Alto da Jacuba 
– Diamantina  - MG.  Mestrado em Educação/PPGIEd – Sala 17 do Prédio 2. Telefones: 
(38) 3532-1261; (38) 3532-1253 Email: clodoaldorobertoalves@gmail.com - TEL: (38) 9 
98320099 e  aassisferreira@gmail.com  
_______________________________________________________________  
 
Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM. Rodovia MGT 367 – Km 583 – nº 
5000 – Alto da Jacuba – Diamantina/MG CEP 39.10000. Tel. (38)3532-1240 – 
Coordenador: Prof. Disney Oliver Sivieri Junior. Secretária: Ana Flávia de Abreu. Email: 
cep.secretaria@ufvjm.edu.br ou cep@ufvjm.edu.br 
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APÊNDICE B - AUTORIZAÇÃO PARA USO DA INSTITUIÇÃO 

COPARTICIPANTE 

 
(Carta de Instituição Coparticipante) 

 
Declaro ter lido e concordado com o parecer ético emitido pelo CEP da instituição 
proponente (UFVJM), conhecer e cumprir as Resoluções Éticas Brasileiras, em especial a 
Resolução CNS 466/12. Esta instituição está ciente de suas responsabilidades como 
instituição coparticipante do projeto de pesquisa UMA ANÁLISE DOS OBJETOS DE 
APRENDIZAGEM ADOTADOS NA DISCIPLINA INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 
EAD/IFNMG coordenado pelos pesquisadores Dra. Adriana Assis Ferreira e o mestrando, 
Clodoaldo Roberto Alves e de seu compromisso no resguardo da segurança e bem-estar dos 
participantes da pesquisa nela recrutados, dispondo de infraestrutura necessária para a 
garantia da segurança e bem-estar. 
 
 
 
 

Montes Claros,_____ de __________________ de 2018. 
 
 
 

________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do responsável institucional 
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APÊNDICE C - ROTEIRO DA ANÁLISE DOCUMENTAL 

 
O objetivo geral desta pesquisa será verificar se os objetos de aprendizagem utilizados 
pelos atores partícipes (professor, tutor e alunos) da disciplina “Iniciação Científica” têm 
potencial para alcançar objetivos propostos no Plano de Ensino. 
 
Serão analisados, em duas etapas, os seguintes documentos: Projeto Político Pedagógico do 
Curso de Pedagogia (PPC), modalidade a distância, do IFNMG; o Plano de Ensino da 
disciplina Iniciação Científica; o Regulamento dos Cursos de Graduação do IFNMG e o 
AVA, com o objetivo de identificar os objetos de aprendizagem constantes nos mesmos.  
 
 
1ª etapa: 
  

● Leitura minuciosa do Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia (PPC) do 
IFNMG e do Plano de Ensino da disciplina Iniciação Científica, a fim de conhecer, 
detalhadamente, esses documentos, do Regulamento dos Cursos de Graduação do 
IFNMG, na intenção de investigar o regime de tratamento excepcional, modalidade 
a distância e do AVA, com o objetivo de identificar os objetos de aprendizagem 
constantes nos mesmos. 

 
2ª etapa: 

● Analisar o PPC, com os seguintes objetivos: 

● Quais os objetivos do curso? 

● Como é feita a organização curricular? 

● Qual o perfil do egresso? 

● Identificar no Plano de Ensino da disciplina “Iniciação Científica” ofertada pelo 
Curso de Pedagogia, modalidade a distância, do IFNMG, os objetivos propostos e 
os objetos de aprendizagem adotados;  

● Identificar no AVA a sequência didática implementada para desenvolver os 
conteúdos da referida disciplina; 

● Avaliar se os objetivos propostos no Plano de Ensino foram alcançados. 
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APÊNDICE D - ROTEIRO DE ENTREVISTAS - PROFESSORA 

 
1. Você utiliza algum recurso/suporte (digital ou não) para apoiar o processo 
de ensino e aprendizagem na disciplina Iniciação Científica? Quais? 

 
2. Tendo em vista a modalidade EaD, quais recursos/suporte você considera 
fundamentais para apoiar o processo de ensino e aprendizagem? Você utiliza todos 
eles? (Justifique por que não os utiliza, se for o caso) 

 
3. Como você avalia os recursos/suporte utilizados para apoiar o processo de 
ensino e aprendizagem utilizados por você? Em sua opinião, eles são suficientes 
para garantir que os objetivos propostos no Plano de Ensino da disciplina sejam 
atingidos?  

 
4. Como você organiza sequencialmente o processo de ensino e aprendizagem 
da disciplina Iniciação Científica? São destinados momentos para a Introdução, 
sistematização e avaliação de blocos de conteúdo? 
 
5. Quais as contribuições e a importância da videoaula para que o processo de 
ensino e aprendizagem ocorra? 
 
6. Você utilizou a apostila disponível no curso como base para roteirizar sua 
videoaula ou buscou referência externa? 

 
7. Descreva passo a passo como se dá a produção de suas videoaulas. 
 
8. Como você avalia as videoaulas produzidas por você? Em sua opinião, elas 
são eficientes ao que concerne a garantir que os objetivos propostos pela disciplina 
sejam atingidos? 
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APÊNDICE E - ROTEIRO DE ENTREVISTA - TUTORA 

 
1. O professor da disciplina Iniciação Científica utiliza algum recurso/suporte 
(digital ou não) para apoiar o processo de ensino e aprendizagem na? Qual(is)? 
 
2. Tendo em vista a modalidade EaD, quais recursos/suporte você considera 
fundamentais para apoiar o processo de ensino e aprendizagem?  
 
3. Quais deles você pensa que o professor poderia utilizar além das que já 
utiliza?  

 
4. Como você avalia os recursos/suporte utilizados pelo professor para apoiar o 
processo de ensino e aprendizagem? Em sua opinião, eles são suficientes para 
garantir que os objetivos propostos no Plano de Ensino da disciplina sejam 
atingidos?  

 
5. Como seu professor organiza sequencialmente o processo de ensino e 
aprendizagem da disciplina Iniciação Científica? São destinados momentos para a 
introdução, sistematização e avaliação de blocos de conteúdo? 
 
6. Quais as contribuições e a importância da videoaula para que o processo de 
ensino e aprendizagem ocorra? 

 
7. Como você avalia as videoaulas produzidas pelo professor? Em sua opinião, 
elas são eficientes ao que concerne a garantir que os objetivos propostos no Plano 
de Ensino da disciplina sejam atingidos? (Se a responda for NÃO, responda a 
questão 8) 
 
8. Em sua opinião quais ajustes seriam necessários para se ter videoaulas mais 
eficientes?  
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APÊNDICE F - ROTEIRO DE ENTREVISTA – ALUNOS 

 
1. O professor da disciplina Iniciação Científica utiliza algum recurso/suporte 
(digital ou não) para apoiar o processo de ensino e aprendizagem na? Qual(is)? 
 
2. Tendo em vista a modalidade EaD, quais recursos/suporte você considera 
fundamentais para apoiar o processo de ensino e aprendizagem? Quais deles você 
pensa que o professor poderia utilizar mais? (Fórum, chat, videoaula, vídeos 
disponibilizados pelo professor na videoteca, café virtual, etc.) Quais foram mais 
úteis para você? 

 
3. Como você avalia os recursos/suporte utilizados pelo professor? Em sua 
opinião, elas são suficientes para garantir que os objetivos propostos no Plano de 
Ensino da disciplina sejam atingidos? (O entrevistador deverá explicar ao aluno o 
Plano de Ensino) 
 
4. Você assistiu todas as videoaulas? O que você considerou, ou não, atrativo?  
 
5. O tempo aproximado de cada videoaula é de aproximadamente 40 minutos. 
Num total de 4 videoaulas, temos 2h40min de videoaulas, qual foi o tempo 
aproximado assistido por você em cada videoaula?  
 
6. Porque você não assistiu toda a videoaula? 
 
7. Quais as contribuições e a importância das videoaulas para o aprendizado 
dos conteúdos propostos em aula? Como você as avalia? 

 
8. As videoaulas disponibilizadas na disciplina estão diretamente ligadas aos 
conteúdos propostos na apostila? 

 


